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Tillägg till marköverlåtelseavtal inom detaljplanen Nordtag, G-
stock 18 AB (Dnr KS2016/2111-207)

Sammanfattning

Två marköverlåtelseavtal tecknades med Götenehus projektbolag, G-stock 18 AB och
G-stock 23 AB, 2022-02-03. Avtalen tecknades så att exploatören skulle ha möjlighet att bygga ut
bostäderna etappvis. Därefter har G-stock 23 AB erhållit bygglov för den ena etappen.

I avtalen har exploatören 8 respektive 24 månader på sig att söka bygglov, om inte bygglov söks
inom angiven tid har kommunen rätt att häva köpet. Byggnationen för den första etappen kommer
att starta hösten 2022. Då exploatören har startat byggnationen för etappen som anger att bygglov
ska sökas inom 24 månader, önskar exploatören få förlängd tid på sig att söka bygglov för den
etapp som anger att bygglov ska sökas inom 8 månader.
Ett förslag till tilläggsavtal till tecknat marköverlåtelseavtal är upprättat med G-Stock 18 AB där
tiden att söka bygglov är förlängd till 24 månader. I övrigt häller det tidigare tecknade
marköverlåtelseavtalet i sin helhet.

Förvaltningen föreslår att tilläggsavtalet till upprättat marköverlåtelseavtal ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
tilläggsavtalet.

Förslag till beslut

1. Upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna tilläggsavtalet

Juridisk bedömning

Tilläggsavtalet överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och kommunfullmäktiges
principer.

Förvaltningens bedömning

Två marköverlåtelseavtal tecknades med Götenehus projektbolag, G-stock 18 AB och
G-stock 23 AB, 2022-02-03. Avtalen tecknades så att exploatören skulle ha möjlighet att bygga ut
bostäderna etappvis. Därefter har G-stock 23 AB erhållit bygglov för den ena etappen.

I avtalen har exploatören 8 respektive 24 månader på sig att söka bygglov, om inte bygglov söks
inom angiven tid har kommunen rätt att häva köpet. Byggnationen för den första etappen kommer
att starta hösten 2022. Då exploatören har startat byggnationen för etappen som anger att bygglov
ska sökas inom 24 månader, önskar exploatören få förlängd tid på sig att söka bygglov för den
etapp som anger att bygglov ska sökas inom 8 månader.
Ett förslag till tilläggsavtal till tecknat marköverlåtelseavtal är upprättat med G-Stock 18 AB där
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tiden att söka bygglov är förlängd till 24 månader. I övrigt häller det tidigare tecknade 
marköverlåtelseavtalet i sin helhet.

Förvaltningen föreslår att tilläggsavtalet till upprättat marköverlåtelseavtal ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
tilläggsavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ej relevant i ärendet.

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ej relevant i ärendet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ej relevant i ärendet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ej relevant i ärendet.

Ekonomisk bedömning
Ekonomin i projektet påverkas inte av tilläggsavtalet då exploatören har erlagt köpeskillingen för 
båda bostadsetapperna.

Förslag till beslut
1. Upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna tilläggsavtalet

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

Expedieras till: 

Sara Almroth Götenehus AB, Stora Åvägen 19B, 436 34 Göteborg

För kännedom till:
Boris Damljanovic, Kart och Mark 
Fredric Norrå, Verksamhetschef Planering och Myndighet 
Anders Holm, Sektorchef Samhälle och Utveckling 
Frida Källberg, Kart och Mark 
Stina Gunnarsson, Projektenheten
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Mellan

o

a G- stock 18 AB orgnr: 559313-8224 Box 17, 533 2l Götene, nedan kallad
Exploatören, och
Kungälvs kommun orgnr: 212000-137I,442 8l Kungälv, nedan kallad Kommunen,
gemensamt kallat Parterna,

träffas härmed ftilj ande

TILLÄGG TILLMARI(ÖVERLÅTELSEAVTAL

avseende marköverlåtelse och exploatering inom Kastellegården l:52, Nordtag, Kungälvs
kommun, Västra Götalands ltin.

Bakgrund och syfte

Ett marköverlåtelseavtal tecknades fiir G-stock 18 AB, 2022-02-03. I marköverlåtelseavtalet
anges att om bygglöV'ifitbjsökd irrom g månader ftir minst 20 bostäder med kompletta och
detaljplaneenliga inlämnade handlingar i enlighet med anbudets målsättning har kommunen
rätt att häva köpet. Då Exploatören kommer att starta sin bostadsbyggnation på en annan
bostadsetapp hösten 2022 inomNordtag, fiirlängs tidsfristen fiir att söka bygglov ör denna
etapp.

Punkt H6 i ursprungligt marköverlåtelseavtal ska ersättas i sin helhet av detta tillägg till
marköverlåtelseavtal. I övriga delar, som inte omnämns i detta avtal, gäller ursprungligt
marköverl åtel seavtal.

H6. Hävningsrätt
Om Exploatören inte sökt bygglov ft)r minst 20 bostäder med kompletta och detaljplaneenliga
inlämnade handlingar i enlighet med anbudets målsättning inom 24 mänader från det datum
då köpebrev ftir Exploateringsfastigheten utf?irdats, har Kommunen rätt atthävaöverlåtelsen
av Exploateringsfastigheten och Marköverlåtelseavtalet är till alla delar ftirfallet.
Rätten till hävning fiireligger inte om tidsgränsen överskridits på grund av omstiindigheter
som Exploatören inte kunnat råda över.

Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp av Exploateringsfastigheten där bygglov inte
sökts inom ft)reskriven tid enligt ovan, är l0 oÄ av köpeskillingen örfallen, och ska inte
återbetalas till Exploatören. Resterande del av köpeskillingen ska omgående återbetalas till
Exploatören.

I det fall hävningen sker enligt punkt C9 ska hela köpeskillingen återbetalas.
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.

1
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Avtalets glltlghet

Detta tillägg till marköverlåtelseavtal är till alla delar fiirfallet om det inte godkänns av

kommunstyrelsen i Kungälv genom beslut som vinner laga kraft senast 2023-01-31.

Detta tillägg till Marköverlåtelseavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav

parterna tagit var sitt.

Kungälv 202

FöT KUNGÄTVS KOMMUN

20u-61 -14

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordörande Ulinder

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Gustafsson

Bevittnas:

För G-stock 18 AB

2
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Handläggarens namn
Carolina Bodlund 

9/21/2022

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226-3)
Sammanfattning
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket 
reglerats i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta 
vattenleverans med detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit 
Kungälvs vattenverk i drift år 2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun 
förbättrats. Kommunerna är mot denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver 
träffas och att det tidigare avtalet därmed ska upphöra att gälla.

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera 
renvatten intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är 
intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

Juridisk bedömning 
Det avtal som tagits fram har granskats av Kungälvs kommunjurist och extern jurist. Avtalet 
är civilrättsligt utformatning.
Avtalet är utarbetat tillsammans med Ale kommun och strider inte mot kommunallagen, 
avtalslagen eller annan tillämplig författning.

Förvaltningens bedömning
Ale kommun har ingen egen vattenproduktion. Kommunen har idag ett behov på cirka 1,9 
Mm3/år som täcks genom vattenleverans från Göteborgs kommun (Kretslopp och vatten( 
samt Kungälvs kommun. Idag (2021) levererades cirka 0,7 Mm3/år från Kungälv.

Den största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som 
Kungälv till största del utnyttjar för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Detta 
vattenverk är idag dimensionerat för att kunna producera 200 l/s (6,31 Mm3/år) med 
utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 l/s.

När verket projekterades och byggdes var en planeringsförutsättning att kunna leverera 
vatten till Stenungsund och Ale utöver Kungälvs behov under lång tid. 

De aktuella flödena till Ale är på medellång sikt (till år 2050) maximalt 40 l/s och på lång 
sikt bortom år 2050 är intentionen att större vattenleverans ska vara möjlig. Eftersom 
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livslängden på ledningssystemen är minst 80 år har ungefärliga prognoser på vattenbehovet 
gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående flöden tillräckliga. Kungälv 
planerar att inledningsvis leverera kring 20 l/s vid en anslutningspunkt på Ale kommuns 
sida av Göta Älv. Preliminär förbindelsepunkt framgår av bilaga 42.

Enligt Kungälvs kommuns investeringsplan ska nya ledningar under Göta Älv vara i drift 
senast andra halvåret 2023 och då kunna leverera minst 20 l/s.

Avtalet kommer att undertecknas före det att planerade ledningar är byggda och i drift. Dag 
för undertecknande utgör start för avtalets giltighet.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2082. 
Om inte någon av parterna säger upp avtalet till avtalstidens utgång fortsätter avtalet att 
gälla tills vidare.

Om avtal inte är giltigt den 1 januari 2023 på grund av att villkoren i avsnitt 11 inte är 
uppfyllda och villkoren senare uppfylls, gäller avtalet i stället från det månadsskifte som 
inträffar närmast efter det datum det sista villkoret är uppfyllt.

Vid undertecknandet ska nu gällande avtalet upphöra att gälla.
Slutreglering av debitering av avgifter enligt det gamla avtalet sker när nytt avtal 
undertecknats. Slutavräkningsdatum blir med utgångspunkt i datum då båda parter 
undertecknat avtalet.

Underlag för debitering av avgifter för vattenleverans ska årligen redovisas för Ale kommun 
och vara baserat på bokförda kapital och produktionskostnader. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genom nu gällande leveransavtal är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det 
aktuella leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet åt alla. Genom avtalet säkerställs att vattentillgången för Ale 
kommun säkerställs på lång sikt.
Mål 11. Vattentillgången är en nödvändig förutsättning för ett hållbart samhälle och 
utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Genom nu gällande leveransavtal är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det 
aktuella leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Avtalet säkerställer en god tillgång på vatten till en kvalitet som följer livsmedelsverkets krav.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Avtalet innebär att nuvarande kapacitet i Kungälvs vattenverk kan utnyttjas på ett bra sätt. 

Commented [MS1]:  Fel bilagenummer? Borde vara 2.
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Befintlig personal och befintlig byggnad används. Den befintliga arbetsmiljön är bra och 
lokalerna är nya (togs i drift 2019) och ändamålsenliga. 

Ekonomisk bedömning
Det nya avtalet anger att Kungälv ska särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad 
av Kungälvs VA-system som påverkar Ale kommun.
Kostnader redovisas i bilaga 2 3 till avtalet, som sedan ska uppdateras årligen och redovisas 
för Ale kommun. Kostnadsuttaget bygger på Ale kommuns andel av verkliga 
kapitalkostnader för vattenverk och ledningar till förbindelsepunkten samt verkliga 
driftkostnader för vattenverket. Syftet är att vara så transparenta som möjligt och säkerställa 
att fördelning uppfattas som skälig gentemot andra avtalsparten.

Commented [MS2]:  Ändrat till Bilaga 3 då jag antar att den 
hänvisar till ärendet.
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Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och 
Ale kommun godkänns

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna avtalet

3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 
beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag.

Anders Holm Rebecka Stomvall Gill
Sektorchef Samhälle och utveckling Enhetschef VA-teknik

Expedieras till: 
Anders Holm
Rebecka Stomvall – 
Gill
Carolina Bodlund 

För kännedom till: 
Ale Kommun
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Stangdell & Wennerqvist/Förslag för synpunkter 220915

Mellan Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371) 

och 

Ale kommun (org.nr. 212000-1439) 

träffas härmed följande

AVTAL OM VATTENLEVERANS

1 Bakgrund och syfte
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun. 

Gällande avtal om vattenleverans (nedan ”2017 års avtal”) undertecknades av Ale 

kommun den 31 januari 2017 och Kungälvs kommun den 2 februari 2017 (bilaga 1). 

Kungälvs kommun har vid byggnationen av Kungälvs vattenverk (nedan 

”vattenverket”) dimensionerat vattenverket för att kunna leverera vatten till Ale 

kommun samt har även utverkat tillstånd enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från 

Göta älv för dricksvattenförsörjning (Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljö-

domstolen, dom den 23 november 2016 i mål nr M 3879-15). Kungälvs kommun har 

även dimensionerat upp ledningar mellan det nya vattenverket och befintliga 

vattenledningar under Göta Älv. Efter det att Kungälvs kommun har tagit vattenverket 

i drift år 2019 så har möjligheterna att leverera vatten till Ale kommun förbättrats.

Detta avtal om vattenleverans avser att reglera vattenleveransen mellan Kungälvs 

kommun och Ale kommun (nedan ”parterna”) och att ytterligare förbättra 

möjligheterna att öka möjliga leveransvolymer. Syftet är att fördela kostnader mellan 

parterna utifrån verkliga förhållanden som gäller under avtalstidens olika år och att ge 

parterna en långsiktig trygghet i fråga om vattenleverans och medfinansiering. 

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska kunna 

leverera vatten intill en mängd av minst 20 l/s, samt om vattenverkets kapacitet i 
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framtiden ökar minst tio procent av vattenverkets nya planerade 

produktionskapacitet, dock maximalt 1 260 000 m3 (40 l/s). På lång sikt (bortom år 

2050) är intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare 

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten mellan parternas vattenledningar (nedan ”förbindelsepunkten”) 

ska vara belägen direkt efter vattenmätaren mellan ledningarna, på Ale kommuns 

sida av Göta älv. Förbindelsepunktens ungefärliga framtida läge framgår av bilagd 

karta (bilaga 2). Vardera parten ansvarar för projektering, utbyggnad, drift, underhåll 

och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar på respektive parts sida 

om förbindelsepunkten. 

Ny vattenledning under Göta älv

Kungälvs kommun ska anlägga en ny vattenledning under Göta älv med minst en 

kapacitet av 40 l/s. Projekteringen av den nya ledningen ska utföras så att ledningen 

ansluts till lämpliga lägen i parternas befintliga nät. I projekteringshandlingarna ska 

läget för planerad förbindelsepunkt anges. Projekteringen ska även omfatta byggnad 

för vattenmätare och eventuell tryckstegringsstation. Projekteringen ska godkännas 

av Ale kommun innan anläggningsarbetena för ledningen påbörjas. I stället för en ny 

vattenledning får flera ledningar anläggas. 

När den nya vattenledningen är anlagd, ska den nya förbindelsepunkten mätas in 

och skriftligen fastställas mellan parterna. Intill dess att förbindelsepunkten är 

fastställd gäller anslutningspunkten i 2017 års avtal.

Andra anläggningar

Ale kommun ansvarar för att utföra sina anläggningar på sådant sätt att vattenflödet 

ska kunna vändas mellan kommunerna.
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Vattenmätare

Vattenmätarplats och vattenmätare ska vara förlagda på Ale kommuns sida av Göta 

älv. 

Ale kommun ansvarar för mätarplatsen, vilket innefattar tillhandahållande av utrymme 

i byggnad med framdragen el. Byggnaden ska innehålla utrymme för mätare och 

styrskåp. Ale kommun ansvarar för drift och underhåll samt förnyelse av byggnaden. 

Kungälvs kommun ska ges tillträde till mätarplats och mätare.

Kungälvs kommun ansvarar för vattenmätaren. Vattenmätaren kommer att vara 

digital och inordnad i Kungälvs kommuns styrsystem. Kungälvs kommun ansvarar för 

drift, underhåll, utbyte, avläsning och kalibrering av vattenmätaren. Ale kommun har 

rätt att använda en utgång i vattenmätaren för överföring av mätdata från 

vattenmätaren till sitt driftsystem.

3 Överlåtelse av ledningar
Kungälvs kommun får inte utan Ale kommuns skriftliga godkännande överlåta 

överföringsledningarna mellan vattenverket och förbindelsepunkten, eftersom 

Kungälvs kommun äger ledningarna och Ale kommun helt bekostar ledningarna.

Överlåtelse av avtalet kräver motpartens godkännande enligt avsnitt 7 nedan.

4 Vattenleverans

Volym och kvalitet

Kungälvs kommun åtar sig att till Ale kommun leverera minst 630 000 m3 (20 l/s) 

dricksvatten per år. Intentionen är att vattenleverans ska kunna öka om vattenverkets 

produktionskapacitet i framtiden ökar och då motsvara minst tio procent av 

vattenverkets kapacitet, dock maximalt 1 260 000 m3 (40 l/s). 

Av kvalitetsskäl ska vattenleveransen inte momentant understiga 5 l/s. 
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Mätning av levererad mängd vatten ska kontinuerligt ske genom den vattenmätare 

som är placerad i anslutning till förbindelsepunkten. Mätresultaten ska avläsas minst 

en gång per kvartal av Kungälvs kommun och meddelas Ale kommun.

Kungälvs kommun åtar sig att leverera vatten i förbindelsepunkten med en trycknivå 

av ca 70 meter över Kungälvs höjdnivå enligt RH2000, motsvarande ca sju bar.

Levererat vatten i förbindelsepunkt ska uppfylla kraven på dricksvatten i vid var tid 

gällande lagar och andra författningar. Gällande krav framgår idag av 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Driftstörningar och avbrytande av leverans

Part ska, då så är möjligt, i förväg underrätta motparten om tillfälligt avbrott i 

vattenleveransen minst två veckor innan avstängning sker. Vid planerade arbeten på 

Kungälvs kommuns anläggningar ska de utföras så att minsta möjliga störning i 

vattenleveransen enligt detta avtal uppstår, om inte parterna överenskommer annat.

Vid akuta driftstörningar som påverkar vattenleveransen enligt detta avtal, ska part 

underrätta motparten snarast.

Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen ska återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 8 i detta avtal.

Utbyggnad av produktionskapacitet

Om Kungälvs kommun överväger att bygga ut vattenverkets produktionskapacitet 

ska Kungälvs kommun inbjuda Ale kommun till samtal, dels för att parterna tidigt ska 

kunna diskutera önskemål, möjligheter och ekonomiska konsekvenser, dels för att 

höjda kapitalkostnader även kan påverka den ersättning Ale kommun ska betala 

enligt detta avtal.
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Kungälvs kommun ska, om vattenverkets produktionskapacitet planeras att byggas 

ut, erbjuda Ale kommun att få den garanterade leveransmängden höjd till minst tio 

procent av vattenverkets nya planerade produktionskapacitet, dock maximalt 

1 260 000 m3 (40 l/s). Ale kommun har i samband med ett sådant erbjudande rätt att 

ta del av Kungälvs kommuns beslutsunderlag, såsom ekonomiska kalkyler samt 

tekniska och miljömässiga bedömningar. Om Ale kommun tackar ja till en höjning i 

enlighet med detta stycke, ska den nya garanterade leveransmängden bekräftas 

skriftligen mellan parterna. 

5  Avgift och betalning

Ersättning

Ale kommun ska till Kungälvs kommun kalenderårsvis utge ersättning för levererat 

vatten från vattenverket till Ale kommun.

Ersättningen ska bestå av följande delar:

 Ale kommuns andel av kostnaderna för vattenproduktionen vid vattenverket 

(kapitalkostnader och driftskostnader) under leveransåret, varvid Ale kommuns 

andel ska anses vara antalet levererade kubikmeter i förbindelsepunkten i 

förhållande till vattenverkets produktionskapacitet (för närvarande 6 300 000 m3 

(200 l/s)). Om vattenverkets produktionskapacitet höjs, ska den nya kapaciteten 

ingå i beräkningen från och med den dag ränta börjar räknas på 

investeringskostnaden för utbyggnaden.

 Leveransårets kapitalkostnader för vattenledningar från vattenverket till 

förbindelsepunkten med tillhörande anordningar. 

Ale kommun ska dock utge ersättning för minst 630 000 m3 (20 l/s) (minimiersättning 

för vattenproduktion vid vattenverket), även om Ale kommun inte har tagit ut denna 

vattenmängd. Skälet är att Ale kommun ska svara för kostnaderna för den mängd 

vatten som reserverats för Ale kommuns räkning. Om den garanterade 

minimileveransen ökar enligt vad som anges i avsnitt 4 ovan gällande ”utbyggnad av 

produktionskapacitet” ska minimiersättningen öka på motsvarande sätt.
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Om inte parterna överenskommer något annat för ett visst kalenderår, ska 

ersättningen beräknas i enlighet med de följande avsnitten avseende 

kapitalkostnader och driftskostnader. Hur ersättningen ska beräknas framgår även av 

bilagd kalkyl (bilaga 3).

Kapitalkostnader

Med kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta.

Avskrivningar ska beräknas med linjär avskrivningsmetod. Komponentindelning ska 

tillämpas, varvid olika befintliga komponenters avskrivningstider framgår av bilagd 

kalkyl (bilaga 3).

Ränta ska beräknas på det bokförda värdet den 1 januari varje leveransår efter 

föregående års avskrivning (restvärdet) med en räntesats motsvarande den i 

Kungälvs kommun gällande internräntan samma dag.

Kapitalkostnader ska beräknas på anskaffningsvärdet. 

 Anskaffningsvärdet för vattenverket och den anlagda vattenledningen KVV 

Dösebacka framgår av bilaga 3. 

 För planerad vattenledning under Göta älv ska kapitalkostnader beräknas på den 

verkliga anskaffningskostnaden efter det att ledningen är godkänd vid 

slutbesiktning. I anskaffningskostnaden ska ingå samtliga kostnader för 

ledningarnas utförande såsom utredningar, projektering och myndighetstillstånd. 

Beräknad investeringskostnad för den ännu ej anlagda vattenledningen framgår 

av bilaga 3. 

Kapitalkostnader ska även beräknas på framtida investeringar nödvändiga för 

avtalets genomförande, såsom utbyte av utsliten anläggningsdel eller investeringar 

nödvändiga på grund av lag eller myndighetsbeslut, samt framtida investeringar för 

utbyggnad av vattenverkets kapacitet. 

Om parterna är överens om det, ska kapitalkostnader även beräknas på andra 

framtida investeringar.
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Nödvändiga nedskrivningar på grund av att komponenter med bokfört restvärde i 

anläggningsregistret inte längre är brukbara, ska behandlas som direktavskrivningar. 

Driftskostnader

Med driftskostnader avses personalkostnader och övriga erforderliga kostnader för 

drift av vattenverket.

I personalkostnader ska ingå kostnaderna för den personal som arbetar vid 

vattenverket, såsom personalens lönekostnader, arbetsgivaravgifter, avsättningar till 

pensioner och avtalsförsäkringar.

Debitering

Kungälvs kommun ska fakturera Ale kommun en preliminär, uppskattad, kostnad 

(schablon) varannan månad, i efterskott. Fakturan ska skickas till Ale kommun senast 

den sista dagen i månaden efter respektive period. 

Avstämning och reglering av den preliminära, uppskattade kostnaden, jämfört med 

den faktiska kostnaden enligt vad som anges ovan i avsnitt 5 ”Ersättning”, ska ske 

kalenderårsvis, i efterskott. Avstämningsfakturan ska skickas till Ale kommun senast 

den 31 januari året efter leveransåret.

Kungälvs kommun ska i samband med all fakturering skicka över ett underlag över 

hur ersättningen har beräknats.

Om uppgifter för att utfärda den årliga avstämningsfakturan inte finns tillgängliga i tid, 

ska Kungälvs kommun i stället senast den 31 januari året efter leveransåret tillställa 

Ale kommun en preliminär beräkning av ersättningens storlek för leveransåret. 

Kungälvs kommun ska därefter tillställa Ale kommun en faktura så snart alla 

nödvändiga uppgifter finns tillgängliga.

Ale kommun ska betala fakturan inom 30 dagar från den dag fakturan skickades.

För det fall att betalning inte sker i tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635).
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Underlag för kommunernas budget- och uppföljningsarbete

Parterna ska i samband med parternas budgetarbete informera motparten och ta 

fram det underlag som behövs för kommunernas budgetar.

Kungälvs kommun ska underrätta Ale kommun vid större förändringar som påverkar 

storleken på den ersättning Ale kommun ska betala. Om utökning av vattenverkets 

personalstyrka sker är det en sådan förändring som ska meddelas Ale kommun.

Ale kommun har rätt att ta del av ekonomisk information från Kungälvs kommun som 

är av betydelse för uträkning av den ersättning Ale kommun ska betala.

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 

2082. Om inte någon av parterna säger upp avtalet till avtalstidens utgång fortsätter 

avtalet att gälla tills vidare.

Om detta avtal inte är giltigt den 1 januari 2023 på grund av att villkoren i avsnitt 11 

inte är uppfyllda och villkoren senare uppfylls, gäller avtalet i stället från det 

månadsskifte som inträffar närmast efter det datum det sista villkoret är uppfyllt.

Uppsägning av avtalet ska av part ske skriftligen till motparten senast tio (10) år före 

avtalstidens utgång. Har avtalet övergått till att gälla tills vidare ska en uppsägning i 

stället ske senast tio (10) år innan det ska upphöra enligt uppsägningen.

Skulle villkoren i detta avtal bli uppenbart oskäliga med hänsyn till oförutsebara 

förhållanden som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla 

förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i 

avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av 

villkoren i avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part 

rätt att efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet, vilket då upphör att 

gälla i förtid på dagen ett (1) år efter det att uppsägningen kom motparten tillhanda.
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Om part åsidosätter villkoren i detta avtal och parten inte vidtar rättelse inom sex (6) 

månader från det att avvikelsen påtalades av motparten, får motparten efter 

utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet, vilket då upphör att gälla i förtid 

på dagen ett (1) år efter att den skriftliga uppsägningen kom parten tillhanda.

Uppsägning av detta avtal i förtid får i övrigt endast ske om sådana extraordinära 

händelser inträffar att vattenleveransen enligt detta avtal omöjliggörs på såväl kort 

som lång sikt, exempelvis om Göta älv skulle bli obrukbar som dricksvattentäkt eller 

om det aktuella vattenverket skulle förstöras eller på annat sätt bli obrukbart. Avtalet 

upphör då att gälla på dagen ett (1) år efter att den skriftliga uppsägningen kom 

motparten tillhanda.

7 Överlåtelse av avtal
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande.

8 Ansvar och ersättning
Ersättningsrätt för part föreligger ej om överenskommen vattenmängd eller kvalitet 

inte kan levereras.

9 Tvist
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän, svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande.

10 Ändring och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen för att vara giltiga. 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.
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11 Tidigare avtal
Detta avtal om vattenleverans ersätter 2017 års avtal (bilaga 1), vilket upphör att 

gälla den 31 december 2022 eller den senare dag detta avtal om vattenleverans blir 

gällande enligt avsnitt 6, andra stycket ovan.

2017 års avtal ska dock även fortsättningsvis tillämpas för vattenleverans fram till och 

med att 2017 års avtal upphör att gälla.

12 Giltighet
Detta avtal blir bindande för parterna när kommunfullmäktige i Kungälvs och Ale 

kommuner har beslutat att godkänna avtalet och dessa beslut har vunnit laga kraft.

___________________

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera.

Kungälv 2022-   - Alafors 2022-   -

För Kungälvs kommun För Ale kommun

________________________ ________________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

________________________ ________________________

Haleh Lindqvist Maria Reinholdsson
Kommundirektör Kommunchef
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Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckningar

bevittnas: bevittnas:

________________________ _______________________Namn, 

Befattning Namn, Befattning

Bilagor

1 Avtal om vattenleverans, undertecknat av Ale kommun den 31 januari 

2017 och Kungälvs kommun den 2 februari 2017 (”2017 års avtal”)

2 Karta utvisande ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt

3 Kalkyl - underlag för fakturering
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Preliminär Förbindelsepunkt

Credits not available.
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Ale Bilaga 3, Kostnader 220307

Delsträcka Objekt

Investering 

(tkr)

Kostnad 

per år [tkr]

Andel 

kostnad för 

vatten

Ales andel av 

total kostnad

Ales kostnad 

[tkr] Anm. Underlag

1 Vattenverket - Kapitaltjänstkostnader 370 000 14282 100% 10% 1 427

Bedömd kapitaltjänstkostnad 2023 har 

använts. Baseras på vattenmängden 20l/s

Amortering 10 360 tkr, Ränta 2022 (1,2%) 3922 tkr

1 Vattenverket driftkostnader 7400 100% 10% 740 Baseras på vattenmängden 20l/s 20212: El och kemikalier

1 Vattenverket personalkostnader 3275 100% 10% 328 Baseras på vattenmängden 20l/s

Årskostnad: 3275 tkr, Under dagtid 3 drifttekniker på 

100%, Under dagtid 1 processingenjör 50 %, Underlag 

dagtid labbingenjör 50 %, Under dagtid 1 labbtekniker 70 

%, Övrig tid beredskap och larm 3000:- per vecka gånger 

52 på ett år.

2 Vattenledning KKV Dösebacka 4 336 104 100% 100% 104 Avskrivn. 80 år Avskr. 54,2 tkr, Ränta 2022 (1,2%)  50,1 tkr

3a Vattenledning under Göta Älv. 10 800 265 100% 100% 265

Budgeterad kostnad innan utförd 

entreprenad. Ledning kommer att 

komponentavskrivas enligt Kungälvs kommuns 

vid var tid gällande riktlinjer. Utdrag ur 

nuvarande riktlinjer avseende ledningar kan 

ses i tabell 1 nedan. För räkneexempel 

används snitttiden 80 år.

3b

Vattenledning under Götaälv - 

Tryckstegringsstation 4 000 315 100% 100% 315

Budgeterad kostnad innan utförd 

entreprenad. Tryckstegringsstaionen kommer 

att komponentavskrivas enligt Kungälvs 

kommuns vid var tid gällande riktlinjer. Utdrag 

ur nuvarande riktlinjer avseende ledningar kan 

ses i tabell 2 nedan. För räkneexempel 

används snitttiden 15 år.

Summa 3178

Framtida

11 Nya filter Vattenverket 5000 560 100% 10% 56

Utbyte sker 2026 1,2 milj, 1,2 milj 2027, 1,2 

milj 2028, 1,20milj 2029 Avskrivning 10 år.

Summa: 56

220908 Internräntan 1,2% 

Tabell 1: Utdrag från Kungälvs kommuns gällande riktlinjer 2022 avseende komponentavskrivning för VA komponenter.

Tabell 2: Utdrag från Kungälvs kommuns gällande riktlinjer 2022 avseende komponentavskrivning för VA komponenter.
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Va-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351-1)

Sammanfattning

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader.

Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023:

Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/ 1470.

Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 7%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%.

Juridisk bedömning

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet
att anlägga och driva allmänna anläggningar.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Va-taxan fastställs av Kommunfullmäktige och taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och
en brukningsavgift och gäller inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.
Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för hur taxan konstrueras. Taxans
utformning följer Svenskt Vattens normalförslag som är kontrollerad utifrån kravet på
rättvis och skälig grund.

VA-verksamheten kommer de närmaste åren utföra ett flertal stora byggnationer av VA-
anläggningar enligt planeringen i kommunens investeringsprogram. Det innebär att VA-
verksamheten kommer att få en stor ökning i kapitaltjänstkostnader de kommande åren.
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Utbyggnaden kommer även innebära ett stort antal nyanslutningar. 
Detta kommer innebära påfrestningar på VA-verksamheten framöver som till exempel ökade 
kostnader men också att intäkterna ökar.

Av dessa anledningar görs varje år en översyn av kommande investeringar och intäkter för 
att bestämma nästa års eventuella taxehöjning. I denna översyn har aviserats ränteprognoser 
på omkring 3% under 2024 och 2025. Detta är en höjning på omkring 1,7%-enheter i 
jämförelse med de räntenivåer som VA-verksamheten haft de senaste åren. Detta påverkar 
verksamhetens kostnader starkt negativt och höjd för att kunna hantera dessa stigande 
räntekostnader skulle behöva tas redan i 2023 års brukningstaxa.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av VA-anläggningarna inom de befintliga 
äldre bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya 
detaljplaneområden. 

Taxan skall vara generell och anläggningsavgiften skall motsvara den genomsnittliga 
kostnaden i kommunen för att ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen. Det 
vill säga att avgiften tillämpas samma för alla fastigheter inom kommunen som ansluts inom 
verksamhetsområdet.

Avgiftens storlek och utformning behandlas i separat ärende i KS2022/1470.

Brukningsavgifter
Utbyggnaden av överföringsledningar och förnyelse av äldre VA-anläggningar kommer att 
belasta verksamheten med kapitalkostnader som ska finansieras med brukningsavgifterna.
 
För att klara de kommande investeringskostnaderna, inflation och höjda räntor behöver den 
totala brukningsavgiften höjas med 10%, detta uppnås genom att höja den fasta avgiften 
med 13%  och den rörliga delen av avgiften med 7%.

Den rörliga avgiften blir 38,19 kr/m3 för vatten och spillvatten.

En grundavgift per år och fastighet höjs från 3 000 kr till 3 300 kr

En avgift per år och bostadsenhet höjs från 1 600 kr till 1 925 kr

Särskilda avgifter höjs med 7%. 

Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%. 

Efter denna höjning blir den förväntade fördelningen av den förväntade intäkten från den 
fasta och rörliga delen av brukningsavgiften 48% för den fasta och 52% för den rörliga.

I bilagan till denna tjänsteskrivelse visas kommunens föreskrifter för VA-taxan med de nya 
priserna efter detta förslag till höjning. I bilagan ligger anläggningstaxan med samma 
utformning och prisnivå som för 2022 års taxa. Efter beslut i KS2022/1470 som prövar ett 
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eventuellt införande av en enhetstaxa kommer det kapitel som behandlar 
anläggningsavgiften ersättas med den utformning av anläggningsavgiften som beslutas. 

Verksamhetens bedömning
Nedanstående avgifter är redovisade inkl. moms.

För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 
150 m³ blir det en årskostnad på 11 894 kr inkl. moms vilket är en höjning med 1 062 kr 
och 10% eller 88,50 kr/månad. 

För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vatten-
förbrukning på 2000 m3/år blir det en årskostnad på 109 483 kr inkl. moms vilket är en 
höjning med 10 231 kr och 10% eller 57 kr/månad och lägenhet.

För en Förening ansluten till V+S med 53 bostadsenheter och en årlig vattenförbrukning          
på 4 930 m3/år blir det en årskostnad på 293 602 kr inkl. moms vilket är en höjning med 29 
850 kr och 11% eller 47 kr/månad och bostadsenhet.

För Sjukhuset med 157 + 173 bostadsenheter, 112 913 m² tomtyta och en årlig vatten-
förbrukning på 41 736 m3/år blir det en årskostnad på 2 367 856 kr inkl. moms vilket är en 
höjning med 221 223 kr och 10%.

För Industri med 79 bostadsenheter, 50 824 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 
47 390 m3/år blir det en årskostnad på 2 024 663 kr inkl. moms vilket är en höjning med 
148 516 kr och 8%.

Typhus A: avser fastighet med friliggande enbostadshus. Tomtyta 800 m², 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten, 15 
lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade 
vattenmätare qn 2,5 m3/h

Brukningsavgifterna för allmän platsmark höjs med 7% från 1,09 kr/kvm till 1,17 kr/kvm.

Kostnader och avgiftshöjningar, nu och framöver

I investeringsprognosen visas ett behov om ca 825 miljoner kronor för planerade satsningar 
under perioden 2023–2026. De allra största investeringarna gäller överföringsledningar för 
vatten och spillvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda 
spillvattenavloppet från kustområdet. De investeringarna omhändertar också de problem 
som i nuläget finns med distributionen av vatten till kommunens västra delar. Investeringar 
behövs för att byta ut äldre VA-anläggningar som har driftsproblem och arbetsmiljöproblem. 
Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och 
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skadegörelse. Alla dessa satsningar är nödvändiga om lagar ska följas och kravet på 
befolkningstillväxt i Kungälv ska uppfyllas. 

För kommunens organisation är det en stor utmaning att genomföra alla projekt som är 
planerade inom de närmsta åren. 

VA-verksamhetens ekonomi är räntekänslig och då kommande räntehöjningar med över 1,7 
%-enheter som aviserats för 2024 kommer belasta VA-ekonomin hårt och tvingat fram högre 
höjningar än planerat och vilket även gör det svårt att planera för framtiden då osäkerheten 
för hur ränteutvecklingen ser ut efter 2026.

Underlaget just nu visar på höjning av brukningstaxan med 10% år 2023 och därefter ett 
behov av att ligga kvar på ungefär samma nivå årligen 2024–2026. Om räntan hade legat 
kvar på liknande nivåer som de senaste åren hade brukningstaxan istället bara behövt höjas 
med 5% för 2023 och behövt ligga på omkring 5–8% 2024–2026. Förvaltningen kommer 
under det kommande året arbeta med att försöka hejda kostnadsutvecklingen och öka 
intäkterna för att försöka minska hur mycket taxan behöver höjas 2024 och framåt.

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 så krävs 
omfattande utbyggnad av kommunala VA-ledningar för att möta bostäder och kommande 
detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via 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),

Kommunen ska vara rustad att möta de önskemål och lagkrav som ställs krav på den 
kommunala VA-hanteringen. Finansieringen av detta sker genom VA-taxorna.

Utöver detta har kommunen förelägganden från länsstyrelsen utifrån LAV §6. Ett av dessa är 
i dagsläget försett med vite om kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss 
tid.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och 
föreslagna åtgärder.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

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.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Va-verksamheten kan inte se att detta belastar tjänstemännen mer än vad som sker varje år 
för tiden vid de årliga taxegenomgångarna med information och ändring i formler och 
blanketter.

Ekonomisk bedömning

Underlagen just nu visar på behov av en höjning av intäkten från brukningstaxorna på totalt 
10% för 2023 och ett behov att ligga kvar på denna nivå även för 2024–2026.
Den höjda ränteprognosen för 2024 och framåt på grund av det nuvarande världsläget gör 
att behovet av höjning är mycket högre än vad som prognostiserades vid föregående års 
genomgång av taxorna.

Inför 2024 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och 
en noggrann prognosöversyn för kommande ränteförändringar och därefter görs en ny 
bedömning av hur mycket och vilken del av VA-taxan som behöver höjas. Förvaltningen 
kommer att arbeta med att försöka hitta sätt att hejda kostnadsutvecklingen.

Förslag till beslut

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas 
att gälla från och med 2023-01-01.

2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från och med 
2022-12-31.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef teknik Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU
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Inledande bestämmelser
TAXA för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungälvs kommun.
Förvaltningen sköts av Samhälle och utveckling/VA-verksamheten under Kommunstyrelsen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungälv kommun.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna vattentjänster
(SFS 2006:412)

1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala
avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § och 4 § i vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för dagvattenavledning är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

2 Typ av avgift
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3 Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsenhet: avses sådan fastighet som med en samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½
rum och kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.

Övrig och Annan Bostadsenhet: fastighet som är jämställd med bostadsenhet och sådana utrymmen i
övrig bostadsenhet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas – utöver
enheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en
enhet. Vid beräkning av antalet enheter för fastighet som är jämställd med övrig bostadsenhet
reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 80 %.

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger



29/22 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 - KS2022/1351-1 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 : VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga

3

Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Obebyggd bostadsenhet:  fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Allmän platsmark:  mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Tomtyta: är fastighetens areal enligt fastighetsregistret eller enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter1 fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna
anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.

4 Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning

4.1 Avgift tas ut för följande vattentjänster:

Vattentjänst Anläggningsav
gift

Brukningsavgif
t

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av tjänsterna V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Om dagvatten från fastigheten avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i vattentjänstlagen angivna förutsättningar
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för tjänsten Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

1 Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt att bilda s.k. tredimensionella fastigheter, vilket innebär att fastigheter kan
avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare (Lantmäteriet).
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkten när avgiftsskyldighet
inträder.

4.6 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

4.7 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

4.8 Om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall enligt 36 § i vattentjänstlagen en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen från den dag första inbetalning skulle ha skett tills totala
beloppet är betalt.
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.

4.9 Avgiftsskyldighet enligt 6.5, 6.6, 6.7 respektive 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats.

4.10 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående informera huvudmannen när ändrade
förhållanden inträtt på fastigheten. Försummar fastighetsägaren det tas dröjsmålsränta enligt 4.7 ut för
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften
betalas.

5 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaden, för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 6–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre ledningar två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vattentjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745 17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Avgiften enligt 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för
anordnande av dagvattenbortledning.

Avgift utgår per m2 allmän platsmark I nkl. moms

Hårdgjorda ytor, typ gatumark, torg 20 kr/m²

Övrig allmän platsmark 10 kr/m²

8 Serviser på annat sätt
8.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

8.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
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8.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.

9 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 6 och 7 kan indexregleras. Avgifterna baseras då på entreprenadindex för
husbyggnad och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med
basmånad juli 2018. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Brukningsavgifter

10 Brukningsavgift

I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %).

10.1 I fråga om bostadsenhet, övrig och annan bostadsenhet för vilken avgiftsskyldighet för
försörjning av vatten och spillvattenavlopp föreligger, skall erläggas brukningsavgift med:

a) en grundavgift per år och fastighet om 3300 kr

b) en avgift per år och bostadsenhet om 1 925 kr

10.2 Bostadsenheter endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) samt en minsta mängd på 150 m³ spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta
årsavgiften enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m3 spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b)
och år.

Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften enligt 10.1 a) och
b)

Övrig och annan Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) och b)

Bostadsenhet utan vattenmätare anslutna till både vatten och spillvatten erlägger 100 % av den fasta
årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och spillvatten per bostadsenhet
enligt 10.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet utan vattenmätare, anslutna till både vatten och spillvatten, erlägger
100 % av den fasta årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och
spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.
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För obebyggd bostadsenhet ska erläggas en årlig brukningsavgift med ett belopp motsvarande 100 % av
avgiften för bostadsenheten enligt 10.1 a), eller 100 % av avgiften för Övrig Bostadsenhet samt Annan
bostadsenhet, enligt 10.1 a).

För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp motsvarande grundavgift
enligt 10.1 a).
Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

För bostadsenhet med vattenmätare som har en pulsmätare utgår en extra avgift om 735 kr/ år.

10.3 Avgift per m³ levererat vatten

Fastighetskategori Vatten och
spillvatten

Vatten
(40%)

Spillvatten
(60%)

Alla 38,19 kr 15,28 kr 22,91 kr

10.4 Dagvatten

Fastighetskategori Dagvatten
total

Dagvatten
fastighet

(90%)

Dagvatten
från allmän
platsmark

(10%)

Småhus 940 kr 846 kr 94 kr

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

1,17 kr/ m2 1,05 kr/ m2 0,12 kr/ m2

10.5 Byggvatten

Fastighetskategori Avgift

Bostadsenhet Avgift för 30 m3 vatten och spillvatten per påbörjad kalendermånad.

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

Vattenmätare monteras för mätning av vatten under byggtiden.
Avgift för vatten och spillvatten enligt 10.1 a) och 10.3 per uppmätt mängd

10.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Spillvattenmängden förutsätts vara lika stor som dricksvattenmängden.
Avleds inte hela dricksvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot den levererade dricksvattenmängden, skall avgift för
avloppsavledning utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsledningsnätet.
Mängden spillvatten bestäms genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt.
Därefter träffas en överenskommelse om spillvattenmängden mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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10.7 Kan brukningsavgift för viss fastighet inte beräknas enligt ovan angivna grunder eller på annat
sätt gör huvudmannen en bedömning i varje särskilt fall.
Är det inte skäligt att för en viss fastighet beräkna avgiften enligt 10.1-10.5 träffar huvudmannen
istället avtal om avgiftens storlek.

10.8 Brukningsavgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad dricksvatten-
mängd, eller efter annan grund som uppges i 10.1-10.5. Sker mätaravläsning inte för varje debitering,
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dessutom
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på räkningen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § i
räntelagen.

11 Brukningsavgift för ansvarig för allmän platsmark
Avgift utgår med (inklusive moms):

En avgift per m2 allmän platsmark för
omhändertagande av dagvatten 1,17 kr/ m2

12 Särskilda avgifter
Begär fastighetsägare att VA-verket skall utföra åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukande av
anläggningen eller om särskild åtgärd är påkallad på grund av fastighetens VA-förhållanden, debiteras
avgift med hänsyn till VA-verkets kostnader för åtgärden enligt nedan.

Åtgärd Avgift inkl. moms

Hämtning av vatten för enskilt bruk (kostnad för vatten tillkommer enligt 11.4) 731 kr

Nedtagning av vattenmätare 1 475 kr

Uppsättning av vattenmätare 1 475 kr

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare, inklusive kostnad för ny vattenmätare 3 662 kr

Begärd kontroll av vattenmätare vid godkänd mätare, inklusive
kalibreringskostnad

1 740 kr

Vid ej godkänd mätare 0 kr

Vid upprepade besök för byte eller avläsning av mätare där mätaren varit
oåtkomlig eller där avtalade tiden ej hållits.

1 028 kr/ besök

För tjänster av vattenverkets personal debiteras aktuell timkostnadsersättning
för normal arbetstid, inkl. servicebil.

881 kr/ tim

För övrig tid 1 740 kr/ tim



29/22 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 - KS2022/1351-1 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 : VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga

10

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för avstängning

1 475 kr

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för återinkoppling

1 475 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 1 475 kr

Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning:
Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enlig 11.4

Därefter per dygn, samt avgift enligt 11.4

1 172 kr

38,19 kr

13 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 11 och 12 indexregleras. Avgifterna baseras på entreprenadindex för husbyggnad
och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med basmånad
juli 2018.
När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än
en gång årligen.

*************************

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungälvs kommun beträffande tillämpning och tolkning
av denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och
miljödomstolen.
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Bilaga
Inkopplingsavgift för vatten och spillvatten utanför kommunens
verksamhetsområde, gällande från och med 2023-01-01
I nkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i
ti llämpliga delar.

Inkopplingsavgiften gäller vid anslutning till det kommunala ledningsnätet som ligger utanför det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Verksamhetsområde är ett, av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen
bygger vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen.

Vid inkoppling till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen utanför verksamhetsområdet
upprättas avtal mellan kommunen och abonnenten.
Inkopplingsavgiften som är en engångsavgift, används i avtalet för att bestämma kostnaden för att få
koppla in sig på den allmänna VA-anläggningen.
Inkopplingsavgiften baseras på VA-taxans  Servisavgift (6.1a),  Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och
Bostadsenhetsavgift  (6.1d).

Alla avgifter är inkl moms
Servis och förbindelsepunktsavgift Fastighet
Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b)
Vatten 71 353 kr
Spillvatten 82 902 kr
Vatten och Spillvatten 111 803 kr

Bostadsenhetsavgift (avgift per lägenhet/ bostadsenhet)

Vatten 18 209 kr
Spillvatten 30 348 kr
Vatten och Spillvatten 48 557 kr

Brukningsavgift:
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Betalas en eller flera gånger varje år i enlighet med gällande taxa.

Definition på Bostadsenhet:
Med bostadsenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.
I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i
övrig bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas - utöver
bostadslägenheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10
50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet
som enligt § 3 är jämställd med övrig bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och
förrådslokaler med 80 %.

Ansökan om inkoppling görs till enheten VA-teknik som prövar om det är möjligt och lämpligt
att koppla in den/ de fastigheter och bostadsenheter som ansökan gäller.
Om VA-teknik finner det lämpligt med inkoppling ska ett avtal upprättas.
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Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring
Äslingsvägen och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352-1)

Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I enlighet med
vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens
verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt att
se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet gäller
fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973.

Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och enskilt
avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts kunna utgöra
del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny spillvattenledning med
tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till kommunalt spillvatten.

Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i
området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens krav på kommunala
vattentjänster för vatten och spillvatten.

Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare rättigheter och
skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna.

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

Juridisk bedömning

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spill- och/eller dagvatten finns med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön.

Upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av kommunalt VA följer vattentjänstlagens
syfte. Kommunen är huvudman för vattentjänster inom verksamhetsområdet.

Förvaltningens bedömning

Länsstyrelsen i Västra Götaland har med stöd av 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(vattentjänstlagen) förelagt Kungälvs kommun att senast 2022-12-31 bestämma det
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verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas samt att tillgodose vattentjänsterna 
för det specifika området genom en allmän VA-anläggning. 
Fastigheter kring Äslingsvägen och inom Tofteberget har behov av vattenförsörjning och avledning 
av spillvatten genom en allmän VA-anläggning. 

Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp vilken förvaltas av föreningen Toftebergets VA-
samfällighet. Föreningen har idag kommunalt vatten och enskilt avlopp med reningsverk. 
Föreningens VA-anläggning har bedömts kunna utgöra del av den allmänna VA-anläggningen och 
för att tillgodose fastigheternas långsiktiga behov av vattentjänster avser kommunen att överta 
samfällighetens VA-anläggning samt att anlägga ny spillvattenledning med tillhörande pumpstation.

Fastigheterna som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde framgår av bilaga 1 (Karta 
verksamhetsområde) samt bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-
13. 

Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i 
området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens krav på kommunala 
vattentjänster för vatten och spillvatten.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en allmän 
VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen, vilket följer 
kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att alla ska ha 
tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien. Tillgång på rent 
dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för fastigheter som ansluts till 
den allmänna VA-anläggningen. 

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. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens gällande ”VA-utbyggnadsplan, plan” Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad 
av den allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala 
vattentjänster.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare får 
tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution genom 
densamma. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
En utökning av verksamhetsområdet och den allmänna VA-anläggningen innebär för VA-
huvudmannen ett ökat administrativt arbete samt drift- och underhållsansvar. 

Ekonomisk bedömning
VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter för anslutning till och därefter avgifter för 
brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer att tas ut i enlighet med vid var tid gällande 
VA-taxa.

Förslag till beslut
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: Samhälle och utveckling Marcus Spovell, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wegén, Sofie Erlandsson 
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2022-09-12

KUNGÄLVS KOMMUN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
VA-TEKNIK

Enligt KF:s beslut Kartans datum

Skala

VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN, DAG- OCH SPILLVATTEN
TJUVKIL

Ritn. nr

9

.

1:7 000 (A3)

Veksamhetsområde med vatten. dag- och spillvaten

Veksamhetsområde med vatten och spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten

Verksamhetsområde med spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten
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Bilaga 2
Fastighetsförteckning Verksamhetsområde 

KS2022/1352
Datum: 2022-09-13

Vattentjänster: Vatten (V), Spillvatten (S), Dagvatten, fastighet/gata (Df)/(Dg)

Fastighetsbeteckning Vattentjänst/er
BLOCKUDDEN 1:1 V, S
LYCKE-KROKEN 1:40 V, S
LYCKE-KROKEN 1:42 V, S
LYCKE-KROKEN 1:43 V, S
LYCKE-KROKEN 1:44 V, S
LYCKE-KROKEN 1:45 V, S
LYCKE-KROKEN 1:46 V, S
LYCKE-KROKEN 1:47 V, S
LYCKE-KROKEN 1:48 V, S
LYCKE-KROKEN 1:49 V, S
LYCKE-KROKEN 1:50 V, S
LYCKE-KROKEN 1:51 V, S
LYCKE-KROKEN 1:60 V, S
LYCKE-KROKEN 1:61 V, S
LYCKE-KROKEN 1:80 V, S
LYCKE-KROKEN 1:81 V, S
LYCKE-KROKEN 1:124 V, S
TJUVKIL 10:1 V, S
TJUVKIL 11:1 V, S
TJUVKIL 12:1 V, S
TJUVKIL 13:1 V, S
TJUVKIL 14:1 V, S
TJUVKIL 15:1 V, S
TJUVKIL 16:1 V, S
TJUVKIL 17:1 V, S
TJUVKIL 18:1 V, S
TJUVKIL 19:1 V, S
TJUVKIL 2:73 V, S
TJUVKIL 2:74 V, S
TJUVKIL 2:75 V, S
TJUVKIL 2:170 V, S
TJUVKIL 2:77 V, S
TJUVKIL 2:78 V, S
TJUVKIL 2:79 V, S
TJUVKIL 20:1 V, S
TJUVKIL 21:1 V, S
TJUVKIL 22:1 V, S
TJUVKIL 23:1 V, S
TJUVKIL 24:1 V, S
TJUVKIL 25:1 V, S
TJUVKIL 26:1 V, S
TJUVKIL 27:1 V, S
TJUVKIL 28:1 V, S
TJUVKIL 3:43 V, S
TJUVKIL 3:44 V, S
TJUVKIL 3:45 V, S
TJUVKIL 3:46 V, S
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Bilaga 2
Fastighetsförteckning Verksamhetsområde 

KS2022/1352
Datum: 2022-09-13

Fastighetsbeteckning Vattentjänst/er
TJUVKIL 3:47 V, S
TJUVKIL 3:48 V, S
TJUVKIL 3:50 V, S
TJUVKIL 3:51 V, S
TJUVKIL 3:53 V, S
TJUVKIL 3:54 V, S
TJUVKIL 3:55 V, S
TJUVKIL 3:56 V, S
TJUVKIL 3:58 V, S
TJUVKIL 3:59 V, S
TJUVKIL 3:60 V, S
TJUVKIL 3:62 (Del av) V, S
TJUVKIL 3:64 V, S
TJUVKIL 30:1 V, S
TJUVKIL 31:1 V, S
TJUVKIL 6:1 V, S
TJUVKIL 7:1 V, S
TJUVKIL 8:1 V, S
SPAGHAMN 2:1 V, S
SPAGHAMN 2:2 V, S
SPAGHAMN 2:3 V, S
TJUVKIL 2:162 V, S
TJUVKIL 2:163 V, S
TJUVKIL 2:29 V, S
TJUVKIL 2:30 V, S
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-21

Handläggarens namn
Rebecka Stomvall Gill

2022-09-19

Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr
KS2022/1470-1)
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att utreda
möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns anläggningsavgift.
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till kommunens
VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, därefter återinfördes
tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en anläggningsavgift som beror av
tomtyta.

I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. Utifrån de
diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var småhus. I förslaget som
tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan ”Övrig, annan bostadsenhet” som
inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier behåller den nuvarande konstruktionen.

I denna utredning har förvaltningen sett över 677 st fastigheter som finns med i planeringen att
ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram tre olika alternativ:

Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm med
dagen konstruktion.

Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten.
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen blir lägre än den befintliga taxan. Enhetstaxan
motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion.

Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan behålls.

En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form av
enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser så har
Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 2022. Med en
enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en enhetstaxa på 320
tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer.

Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir det
170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift.

En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter med ca 15
miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. Det innebär att
täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade utbyggnadsområdena.

Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En juridisk
granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett överklagande av
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taxan är utgången är oviss. Risken är att taxan inte skulle anses rättvis gentemot 
småhusfastigheter med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal lägenheter.

Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin bakom att 
tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många medborgare 
upplever det trots allt som orättvist.  Med en enhetstaxa blir det lättare för medborgarna att veta vad 
deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan är genomförd skulle förändringen 
troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för förvaltningen. Detta eftersom framräkningen av 
avgifterna blir mycket lättare och det kan också bli färre som ifrågasätter taxekonstruktionen. 

Den största nackdelen ur förvaltningens synpunkt är att enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha 
en taxeutformning som följer Svenskt vattens rekommendationer skapar en trygghet då man vet att 
den vid en juridisk prövning skulle anses skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det 
mycket svårare att motivera konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell 
juridisk prövning är oviss.

De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en väntad 
anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett stort missnöje kan förväntas från 
fastighetsägare med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är fastighetsägare 
som ska utföra nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av en 
enhetstaxa förväntas därför skapa en omfattande rättvisediskussion. 

Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin nuvarande 
konstruktion och kostnadsnivå.

Juridisk bedömning 
Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens 
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. 

I samråd med kommunens jurist har en extern jurist från Stangdell och Wennerquist rådfrågats för 
en juridisk bedömning. Att införa enhetstaxa kan strida mot VA-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 aktuellt överklagande blir 
Mark- och miljödomstolen. 

Det finns flera olika rättsfall där tomtytan har ansetts vara ett rättvist sätt att ta hänsyn till skillnaden 
i nytta som fastigheter med olika ytstorlek får av VA-anläggningen. Om alla småhusfastigheter 
betalar lika mycket anses småhusfastigheter med liten tomtareal inte få en rättvis taxa gentemot  
småhusfastigheter med större tomter. Kommunen får generellt större kostnader vid stor tomtyta 
eftersom anslutning av fastigheterna kräver längre ledningsdragning och större yta som ska 
hanteras avseende dagvattenvolymer. 

I de förslag avseende enhetstaxa som har tagits fram föreslås dagens nuvarande konstruktion med 
en tomtyteavgift som beror av tomtytan kvarstå för fastigheter som innefattas i ”Övrig eller annan 
fastighet”. Där inkluderas flerbostadshus med 3 eller fler lägenheter, industrier mm. Ju färre antal 
lägenheter desto större procentuell inverkan har tomtytan på den totala anläggningsavgiften. Det 
kan då anses orättvist att flerbostadshus med ett litet antal lägenheter får en stor procentuell 
skillnad i avgift beroende på tomtyta medan detta beroende tas bort för småhusen.

Branschorganisationen Svenskt Vattens normalförslag för hur en taxa bör vara utformad har 
nyligen uppdaterats. Detta normalförslag innehåller inte en enhetstaxa. Hittills har förvaltningen 
försökt följa Svenskt vattens rekommendationer om utformning av taxa i så lång utsträckning som 
är möjligt. Svenskt vattens resurser att utreda utformningen av en taxa överskrider vida resurserna 
hos en enskild kommun. Det finns också en trygghet och rättvisa i att kunna peka ut att 
kommunens taxa ser ut som majoriteten av Sveriges andra kommuner.

Grundläggande paragrafer som berör detta uppdrag inom Lagen om Allmänna Vattentjänster:
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§ 30 Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för 
att ordna och driva va-anläggningen.
§ 31 Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som 
är skäligt och rättvist.
§ 32 Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en 
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetsägarens andel av 
kostnaden för att ordna va-anläggningen.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa, detta mellan 2009–2011. Beslut att återgå till 
nuvarande konstruktion av taxan togs efter en utredning som genomfördes av konsultbolaget WSP. 
Beslutet för införandet av tomtyteavgift motiverades med att avgifterna ska motsvara kostnaderna 
kommunen har för att ansluta respektive fastighet enligt skälig och rättvis grund LAV §31 och att 
dagvattenavgift skulle vara möjlig att särskilja.

Uppdraget att återigen införa enhetstaxa har tidigare varit uppe för beslut i Kommunfullmäktige 
2021-11-04 (KS2021/1161 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta). 
Där beslutades det att en enhetstaxa inte skulle införas 2022, men att förvaltningen skulle utreda 
möjligheterna att införa enhetstaxa 2023 för anslutningsavgiften.

Av beslutet framgår inte om det avses att tomtyteavgiften ska strykas i hela taxan eller endast 
avseende småhusen som varit den huvudsakliga diskussionen. De alternativ som har undersökts 
omfattar endast en enhetstaxa avseende småhus. 

Upplägg

I arbetet med att se över möjligheten att införa en enhetstaxa har 677 st småhus som finns med i 
planeringen att ansluta till kommunalt VA fram till 2028 setts över. Dessa har en medeltomtyta på 
1500 kvm. Vilket innebär att om förändringen av enhetstaxan ska bli kostnadsneutral skulle 
enhetstaxan behöva motsvara kostnaden för en tomt på 1500 kvm med nuvarande 
taxekonstruktion. 

Utifrån detta har förvaltningen tagit fram tre olika alternativ:

Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma 
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm med 
dagen konstruktion.

Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. 
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen lägre än med den befintliga taxan. Enhetstaxan 
motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion.

Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan behålls

I fallen med en enhetstaxa föreslås att de olika delavgifterna i taxan behålls, men för småhus sätts 
ett fast belopp på tomtyteavgiften så att alla småhus med samma tjänster (vatten, spill och/eller 
dagvatten) betalar samma summa. Detta har en liknelse med Kungälvs kommuns brukningstaxa 
där alla småhusägare betalar samma årliga dagvattenavgift oavsett storlek på tomt.
Beroende på vilka tjänster det anslutna småhuset ska kopplas in på hamnar enhetstaxan på olika 
nivåer. Ett sammandrag av de vanligaste kombinationer av tjänster sammanfattas i tabell 1. I bilaga 
1 och 2 visas hur den delen av taxedokumentet som innefattar anslutningsavgiften för småhus 
skulle utformas för alternativ 1 respektive 2. Bilaga 3 visar hur anläggningsavgiften är utformad med 
nuvarande konstruktion. I den fortsatta tjänsteskrivelsen kommer de jämförelser som görs vara för 
småhus som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.
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Tabell 1. Enhetstaxa för olika kombinationer av tjänster enligt de två alternativen för enhetstaxa. Anslutningsavgiften 
för småhus beror fortfarande av vilka typer av tjänster som kopplas in men är samma oavsett fastighetens tomtyta.

Antal tjänster Enhetstaxa enligt alternativ 1 Enhetstaxa enligt alternativ 2
Vatten, spillvatten och dagvatten 349 000 kr 320 000 tkr
Vatten och Spill 283 059 kr 259 859 kr
Vatten 135 574 kr 126 874 kr
Spillvatten 189 937 kr 175 437 kr
Dagvatten 108 393 kr 102 593 kr

För att ge en bild av hur de tre olika alternativen kommer att påverka fastigheter med olika tomtytor 
visas anslutningsavgifterna för några olika tomtstorlekar i tabell 2. 

Tabell 2. Anslutningsavgifter för småhus med vatten, spill och dagvatten med olika tomtstorlekar för de tre olika 
alternativen

Tomtstorlek [kvm]
Alternativ 
1

Alternativ 
2

Alternativ 
3

800 349 000 kr 320 000 kr 278 000 kr
1200 349 000 kr 320 000 kr 319 000 kr
1500 349 000 kr 320 000 kr 350 000 kr

1900 och större 349 000 kr 320 000 kr 391 000 kr

För flerbostadshus, industrier och andra fastighetstyper som faller under kategorin ”Övrig, annan 
bostadsenhet” har antagits att den nuvarande taxekonstruktionen med tomtyta behålls. Det finns ett 
antal fördelar med att endast införa en enhetstaxa avseende småhus:

 Skillnaden mellan tomter för flerbostadshus och industrier är ännu större vilket gör det ännu 
svårare att finna ett lämpligt medelvärde för tomtytan. Att omfatta också dessa i en 
omkonstruktion blir ett mycket större arbete för att kunna säkra samma kostnadstäckning 
som med nuvarande taxa.

 Flerbostadshus byggs ofta i centrala lägen där det är viktigt att tydligt kunna få täckning för 
kostnader kopplat till dagvatten som i hög grad knyts till tomtyteavgiften.

 Principerna för anläggningsavgifter i samband med alternativ utbyggnadsmodell blir fortsatt 
tillämpbara. Tas tomtytan bort för flerbostadshus som sådana områden liknas vid i 
modellen måste hela ”alternativ utbyggnadsmodellen” arbetas om. 

Nackdelen med att inte ta bort tomtytan också för ”övrig fastighet” berör främst flerbostadshus med 
ett litet antal lägenheter, det finns väldigt få sådana i nuvarande planering. Avgiften för dessa beror 
till stor del på tomtytan och det kan anses orättvist att tomtytan fortsätter vara en stor faktor för 
flerbostadshus med ett litet antal lägenheter då beroendet tas bort för småhusen.  Dock så anses 
fördelarna med att ändå behålla tomtytan för ”övrig, annan bostadsenhet” överväga. Därför är 
förvaltningens rekommendation att om en enhetstaxa ska införas så bör den omfatta endast 
småhusfastigheter såsom föreslås i denna tjänsteskrivelse. 

Allmän beskrivning av anläggningsavgift
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Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän vaVA-
anläggning och gäller vid anslutning av fastighet mot det kommunala ledningsnätet.

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 vaVA-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 VA-
anläggningen, 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. Man får också en garanti ifrån kommunen att fastigheten alltid kommer att bli försörjd 
med de tjänster som man ”köper in sig i”.

Tomtyteavgiften

En taxekonstruktion utan tomtytefaktorn gör att det är svårare att differentiera avgiftsutfallet
utifrån fastigheters beskaffenhet. 

Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan
parametern tomtyta ses som nyttorelaterad. En större tomt innebär generellt en längre 
ledningsdragning för att ansluta fastigheten. 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 finns en 
begränsningsregel i Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion. Den reglerar hur
stor tomtyteavgiften får bli i förhållande till övriga avgiftsparametrar och säkerställer
att tomtyteavgiften inte blir alltför dominerande för bostadsfastigheter.

I Svenskt Vattens basförslag, gällande 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:

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑚𝑡𝑦𝑡𝑎 (𝑚2) =
Servisavgift + Förbindelsepunkt + Lägenhetsavgift

𝑇𝑜𝑚𝑡𝑦𝑡𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡

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 med nuvarande taxa 1900 m2. 

Begränsningsregeln bygger på praxis och med största sannolikhet vid en överprövning 
 (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 samma som fastigheter 
med en tomtyta på 1900 m2 oavsett hur mycket större tomt de har. 

I dagens utformning av taxa finns även en möjlighet för jordbrukare att enbart bli debiterad den 
tomtyta som är registrerad till jordbrukets bostadshus, ”småhus”. Det innebär att stora 
jordbruksfastigheter som har denna registrering i fastighetsregistret kan komma att få en ökad 
kostnad med en enhetstaxa.
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Omvärldsbevakning
2021 var antalet kommuner utan tomtyta i anläggningsavgift 45 st av 289 (15%). Av dessa är 
Gotland och Värmdö de största kommunerna med flest invånarantal. I närområdet är det Orust, 
Tanum, Munkedal och Marks kommuner som har en anläggningsavgift utan tomtyta. 

I statistiska jämförelser mellan olika kommuner så jämförs anläggningstaxan för småhus genom att 
beräkna kostnaden för ett så kallat ”Typhus A”. Vilket är ett småhus med en bostadsenhet, en 
tomtyta på 800 kvm och som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

I tabell 3 visas Sveriges dyraste kommuner 2022 enligt statistiken för ett typhus A. Det kan 
konstateras att med nuvarande taxekonstruktion ligger Kungälv på 18e plats i den nationella 
statistiken. Med en enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun vara den dyraste kommunen i 
landet enligt 2022 års taxenivåer och med en enhetstaxa på 320 tkr skulle Kungälvs kommun ligga 
på 3e plats.

Tabell 3. Anslutningsavgifter för ett typhus A, 800 kvm, för 2022. Blåmarkerade kommuner har enhetstaxa.

Ingen medlemskommun inom Göteborgsregionen (GR) har i dagsläget enhetstaxa. I tabell 4 visas 
en jämförelse för ett typhus A för alla GR:s medlemskommuner. Med nuvarande taxekonstruktion 
låg Kungälvs kommun på 5e plats 2022. Vid införandet av en enhetstaxa enligt alternativ 1 eller 2 
skulle Kungälvs kommun bli dyrast i regionen vid statistiska jämförelser enligt 2022 års taxenivåer.

Nr Kommun År kr
1 Vaxholm 2022 325 325
2 Orust 2022 320 370
3 Rättvik 2022 313 786
4 Sotenäs 2022 310 452
5 Tjörn 2022 308 846
6 Värmdö 2022 308 476
7 Göteborg 2022 305 000
8 Leksand 2022 299 342
9 Norrtälje 2022 298 443
10 Kungsbacka 2022 298 109
11 Uddevalla 2022 298 107
12 Tanum 2022 295 300
13 Vallentuna 2022 286 559
14 Ekerö 2022 285 556
15 Rättvik 2022 285 260
16 Strömstad 2022 284 213
17 Öckerö 2022 283 764
18 Kungälv 2022 278 025
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Tabell 4. GR kommunernas anslutningsavgifter för 2022 för ett typhus A

För en ytterligare jämförelse har GR kommunernas kostnad för ett småhus med tomtytan 1500 kvm 
också räknats ut, detta visas i tabell 5. 1500 kvm är den genomsnittliga tomtyta som har räknats 
fram för de planerade anslutningar av småhus i Kungälvs kommun framöver. I en sådan jämförelse 
är Kungälvs kommun 3e dyrast i regionen med nuvarande taxekonstruktion. Med en enhetstaxa på 
349 tkr skulle denna placering kvarstå och med en enhetstaxa på 320 tkr skulle Kungälvs kommun 
hamna på 4e plats.

Tabell 5. GR kommunernas anslutningsavgifter för 2022 för ett småhus med vatten, spillvatten och dagvatten och en 
tomtyta på 1500 kvm.

Nr Kommun Kr
1 Göteborg 380 000

2 Tjörn 358 581

3 Kungälv 350 755

4 Kungsbacka 332 647

5 Öckerö 316 324

6 Alingsås 273 794

7 Partille 264 329

8 Lilla Edet 244 977

9 Härryda 243 750

10 Lerum 233 425

11 Stenungsund 232 790

12 Mölndal 231 000

Nr Kommun kr
1 Tjörn 308 846
2 Göteborg 305 000
3 Kungsbacka 298 100
4 Öckerö 283 764
5 Kungälv 278 025
6 Alingsås 231 794
7 Partille 221 394
8 Lilla Edet 208 199
9 Stenungsund 204 435

10 Härryda 203 500
11 Mölndal 192 500
12 Lerum 191 320
13 Ale 145 880
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13 Ale 168 980

Utvärdering av effekten av de olika alternativen till taxa

För att ge en bild av effekten av de olika alternativen har några olika jämförelser gjorts avseende de 
två olika alternativen på enhetstaxa i jämförelse med nuvarande konstruktionen.

I arbetet har 677 st småhus som finns med i planeringen fram till 2028 betraktats. I tabell 6 
sammanfattas hur många fastigheter som bedöms att få högre respektive lägre anslutningsavgifter 
för de två alternativen på enhetstaxa i jämförelse med den nuvarande taxekonstruktionen.

Tabell 6. Antal fastigheter som bedöms få högre respektive lägre avgift i jämförelse med dagens konstruktion vid 
införande av något av alternativen för enhetstaxa.

Den nuvarande bedömningen är att om den utbyggnation som finns med i nuvarande planering 
genomförs skulle VA-kollektivet ta in ca 300 miljoner kr i anläggningsavgifter under perioden 2023-
2028. Taxenivån för alternativ 1 är lagd så den ska bli kostnadsneutral i jämförelse med nuvarande 
taxa så där blir bedömningen att intäkten skulle bli samma. För alternativ 2 minskar intäkten med ca 
15 miljoner kr i perioden 2023-2028, vilket innebär 5% mindre i intäkter. I nuläget bedöms detta 
behövas kompenseras med genom att brukningstaxan behöver höjas med omkring 1%-enhet mer 
2024 än om nuvarande konstruktion av anläggningsavgiften behålls.

Ett införande av enhetstaxa enligt alternativ 1, enhetstaxa 349 tkr, skulle generellt innebära att 
täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) skulle bli lägre för många områden i kusten där det finns 
mycket stora tomter medan den skulle bli högre i mer centrala områden där nya tomter ofta är 
relativt små. Men pPå totalen skulle täckningsgraden bli ungefär som idag.  För alternativ 2, 
enhetstaxa 320 tkr, skulle den totala täckningsgraden minska. Två kommande områden har 
betraktats för exempel. Nästa utbyggnadsområde i Aröd bedöms minska från en täckningsgrad på 
37% till 33% om man skulle frångå nuvarande konstruktion och införa en enhetstaxa på 320 tkr. För 
Håffrekullen skulle motsvarande nedgång bli från 53% till 49%.

För jämförelsetalet 800 kvm för en villa enligt typhus A skulle ökningen för alternativ 1 bli från 278 
tkr till 349 tkr, vilket motsvarar en ökning på 26%. I statistik kommer det se ut som om Kungälvs har 
gjort en jättestor ökning av anläggningstaxan trots att kollektivets ekonomi egentligen inte 
förbättras. Motsvarande siffra för alternativ 2 blir från 278 tkr till 320 tkr, en ökning med 15%.

Bedömning av konsekvenser

I detta avsnitt försöker förvaltningen belysa de för- och nackdelar man ser med att införa en 
enhetstaxa.

Fördelar med enhetstaxa:

 Variationen mellan tomtstorlekar inom olika områden är ofta relativt stor. 
Branchorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att ha med tomtytan i 
anläggningsavgiften och det finns också stöd för att detta är mest skäligt och rättvist i flera 
juridiska avgöranden. Trots det upplever många det som orättvist när inte alla ska betala 
lika mycket. Troligtvis skulle en enhetstaxa uppfattas som mer rättvis av många 
medborgare.

Alternativ Fastigheter som får högre avgift [st] Fastigheter som får lägre avgift [st]
Alternativ 1, enhetstaxa 349 tkr 325 352
Alternativ 2, enhetstaxa 320 tkr 170 507
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 Taxan blir lättare att förstå. När de initiala diskussioner som kan förväntas har lagt sig så 
skulle troligen mindre arbetstid behöva ägnas åt diskussioner och argumentation kring 
taxans uppbyggnad.

 Det blir tydligt vad som ska betalas för fastighetsägaren vid nya påkopplingar.

 Arbetstid som läggs på att räkna ut anläggningsavgifter och kontrollera inför debitering 
skulle minska.

Nackdelar med enhetstaxa: 
 En enhetstaxa är inte juridisk prövad. Den juridiska bedömningen som gjorts säger att det 

finns stor risk att taxan inte anses skälig och rättvis vid ett överklagande.

 Fastigheter med mindre tomter får betala mer än med nuvarande taxekonstruktion. De med 
små tomter får en stor höjning och kan komma att protestera mot förändringen. Skulle en 
sådan protest få rättsliga följder är utgången oviss.  

 De tjänstemän som arbetar med att besvara synpunkter om taxan får svårare att motivera 
taxans konstruktion då den inte längre följer den taxa som Svenskt vatten rekommenderar 
utifrån juridisk praxis.

 Kommunen får lägre ”kompensation” för att bygga längre ledningssträckor inom stora 
utbyggnadsområden. Dvs den ekonomiska täckningsgraden sjunker.

 Utbyggnadsområdet Aröd är under byggnation och etapp 1 är precis är debiterat, troligt att 
det uppkommer rättvisediskussioner om efterkommande etapper debiteras med en ny 
taxekonstruktion. Även andra områden som har en byggnation inplanerad de närmsta åren 
har troligtvis redan kalkylerat med vad de kan förvänta sig för kostnad utifrån dagens taxa. 

Förvaltningen anser att det är av hög vikt att ha en taxekonstruktion som man kan känna en 
trygghet i att den anses skälig och rättvis vid en juridisk prövning. Det underlättar i kontakten med 
medborgare då taxan skall motiveras. Utifrån detta är förvaltningens rekommendation att 
nuvarande taxekonstruktion avseende anläggningsavgiften ska kvarstå.

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. För att fler sommarstugeområden ska kunna 
omvandlas till åretruntboenden och tillåta ytterligare exploateringar krävs det oftast ett kommunalt 
ansvarstagande för VA -försörjningen. En lägre täckningsgrad för anläggningstaxan gör den 
ekonomiska utmaningen att möjliggöra denna samordning svårare.

Kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 5 ”Att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen”, anses svårbedömt. Att införa en enhetstaxa som påverkar pågående 
och kommande utbyggnationer i t.ex Aröd kommer skapa friktion. Då kommunens planer på 
utbyggnation av kommunalt VA varit kommunicerat i ett antal år, har säkerligen en del fastigheter 
redan ordnat och kalkylerat med sin kommande anslutningsavgift. De fastigheter som får en lägre 
avgift vid förändringen kan antas bli nöjda. Medan det kan antas att de fastigheter med små tomter 
som tidigare räknat med en lägre avgift enligt nuvarande taxa kommer att bli missnöjda. 

Generellt kan en mer lättförståelig taxa öka förtroendet för kommunen och att alla ska betala lika 
mycket kan troligen uppfattas som mer rättvist för de som inte är pålästa kring hur en 
anläggningstaxa rekommenderas att utformas. Medborgare som läser på branschorganisationens 
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rekommendationer och de rättsliga fall som finns skulle dock kunna i stället kunna få ett minskad 
förtroende. 

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 kommunen är rustat att möta de önskemål och lagkrav som ställs på den kommunala va-
hanteringen. Finansieringen av detta sker genom vaVA-taxorna.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och
föreslagna åtgärder. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kungälvs kommuns anläggningstaxa har haft samma konstruktion och nivå avseende småhus i 
många år. Det innebär att de förväntade avgifterna för de som inväntar kommunalt VA har varit 
kalkylerbara. Enhetstaxan innebär att alla som redan beräknat vilken taxa de har att förvänta sig 
kommer att få en förändring. För många kommer denna förändring vara positiv, men för de som får 
en högre avgift kan detta uppfattas som orättvist. 

De medborgare som får störst negativ effekt av införandet av en enhetstaxa bedöms vara de som 
bygger hus på mindre tomter i centrala delar av Kungälv. Där är det vanligt att tomtytorna ligger 
omkring 800 kvm vilket motsvarar 278 tkr med dagens taxa.

För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte VA-kollektivets brukare ska 
belastas oskäligt har kommunen en va-taxa utformad på rättvis och skälig grund. De minskade 
täckningsgrader som en enhetstaxa, framför allt på nivån 320 tkr, skulle innebära behöver troligen 
kompenseras med ökade brukningsavgifter. Det innebär att de medborgare som redan är anslutna 
till kommunens VA-nät får vara med och bära en större del av kostnaderna för utbyggnationen av 
nya områden. På samma sätt får de som har mindre tomter bära en större del av kostnaden för 
utbyggnad till de som har större tomter.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Initialt bedöms arbetsbelastning på förvaltningen öka då det kan förväntas att det blir mycket 
diskussioner med de som får en ökad kostnad på grund av förändringen. En eventuell juridisk 
process skulle kräva mycket arbete från tjänstemännen och troligen också behov av att ta in 
juridiskt stöd. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som precis har anslutits med dagens taxa
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa införts blir stora. Detta kommer att skapa en
omfattande rättvisediskussion som förvaltningen kommer att behöva hantera. Därmed ser 
förvaltningen en stor kommunikativ utmaning vid införandet av en enhetstaxa.

När en ny taxa väl har accepterats tros dock en del av arbetsuppgifterna minska. Mycket av 
diskussionerna med medborgare idag vid fakturering av anläggningsavgifterna är ofta kopplat till 
tomtytan. Troligen skulle antalet invändningar vid faktureringar minska. Dock så är det en trygghet 
för de medarbetare som bemöter kritik kopplat till avgifterna att Kungälvs taxa är utformad som 
majoriteten av Sveriges andra kommuner och att den överensstämmer med den utformning av taxa 
som bedöms vara mest skälig och rättvis ur ett juridiskt perspektiv. Med en enhetstaxa skulle det 
vara svårare för medarbetarna att motivera taxan när det kommer in klagomål.
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Vid fakturering av småhusområden läggs en hel del tid på att räkna ut anläggningsavgifterna och 
därefter kontrollera så allt blir rätt på varje faktura. Denna arbetsinsats skulle minska om alla 
småhus skulle debiteras samma summa. Enda kontrollen skulle då behöva vara ifall de har mer än 
en bostadsenhet. 

Ekonomisk bedömning
Införs en enhetstaxa enligt alternativ 1 på 349 tkr anses förändringen vara i stort sett 
kostnadsneutral. 

En enhetstaxa enligt alternativ 2 innebär minskade intäkter på 5% motsvarande ca 15 miljoner kr i 
perioden 2023-2028. Effekten av detta bedöms inte vara jättestor, troligtvis skulle det innebära att 
brukningstaxan behöver höjas 1% mer inför 2024 års taxa än om nuvarande konstruktion behålls. 

Beslutsalternativ

A) En enhetstaxa införs enligt alternativ 1 (349 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 1.

B) En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2.

C) Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt bilaga 
3.

Beroende på vilket beslut som fattas kommer tillhörande bilaga arbetas in i Kungälvs 
kommuns taxeföreskrifter. Denna visas i sin helhet i bilagan till tjänsteskrivelse KS 2022-
1351.

Förslag till beslut

1. Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt 
bilaga 3.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef Teknik Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift småhus
en fast tomtyteavgift för småhus 153 375  37 500

(30 %)
62 500
(50 %)

- 25 000
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre
än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.



31/22 Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 - KS2022/1470-1 Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 : Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr

2

6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.9 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för Övrig och Annan Bostadsenhet
7.1 Avgift ska betalas för Övrig och Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)
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d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487  12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) lika
mellan fastigheterna.

7.3 Avgiften enligt 7.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 7.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 7.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 7.5, 7.6, 7.7 och 7.8 tas ut ytterligare avgift enligt 7.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 7.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.

7.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 7.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1 b) betalas.

7.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 7.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 7.3.

7.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 7.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

7.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 7.1 e).

7.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 7.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.
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7.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift småhus
en fast tomtyteavgift för småhus 124 375  37 500

(30 %)
62 500
(50 %)

- 25 000
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre
än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
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6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.9 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för Övrig och Annan Bostadsenhet
7.1 Avgift ska betalas för Övrig och Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)
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d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487  12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) lika
mellan fastigheterna.

7.3 Avgiften enligt 7.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 7.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 7.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 7.5, 7.6, 7.7 och 7.8 tas ut ytterligare avgift enligt 7.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 7.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
7.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 7.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1 b) betalas.

7.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 7.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 7.3.

7.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 7.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

7.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 7.1 e).

7.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 7.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

7.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre ledningar två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vattentjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745 17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Avgiften enligt 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.
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Sammanfattning

Kungälvs kommun har fått en fördjupade översiktsplan (FÖP) för havet i Tjörns och Orusts
kommuner på remiss. Den är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till och
med 2022-10-22. FÖPen för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver rekommenderad
vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur och kultur, Friluftsliv och
besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det övergripande syftet är att, i samverkan på
både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i
kusten och havet.

Kommunerna Tjörn och Orust delar betydelsefulla kustnära havsområden som Stigfjorden och
har många gemensamma förutsättningar vad gäller samhällsstruktur, logistik, befolkning och
näringsliv. Kommunerna ska gemensamt skapa en övergripande bild av och tydliggöra vilka värden
som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska värnas och användas på bästa sätt.

FÖPen har tidigare varit på samråd och Kungälvs kommun yttrade sig då positivt över förslaget.
Det kommunala samarbetet i havsmiljöfrågor inom 8 Fjordar lyftes fram samt att Kungälv ser fram
emot att fortsätta jobba gemensamt med Tjörns kommun och 8 Fjordar för att få till stånd ett utökat
fiskefritt område, i enlighet med den fördjupade översiktsplanens förslag.
Avseende transportinfrastrukturen yttrade kommunen sig positivt över en utveckling av
personfärjetrafik mellan Tjörn och Kungälv.
Dessutom uttryckte sig kommunen positivt över att dumpningsplatser pekades ut även om
dumpning bör undvikas i det längsta så kan det vara nödvändigt.

Förvaltningens bedömning är att vi nu i granskningsskedet inte har något ytterligare att tillägga och
att kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtande lämnas som remissvar.

Juridisk bedömning

De gällande Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en
nautisk mil, 1 852 meter, utanför den svenska baslinjen. Detta innebär en geografisk överlappning
där det inom territorialhavet både finns ett kommunalt planmonopol enligt plan- och bygglagen och
ett havsplaneområde. Detta innebär att kommunerna behöver förhålla sig till den statliga
havsplaneringen i sitt arbete med översiktlig planering. Ett viktigt syfte med detta arbete är därför
att kommunerna ska kunna göra välgrundade inspel i den nationella havsplaneringen, i ett så tidig
skede som möjligt.

Havsplanering är ett verktyg för att anpassa användningen av havet så att utvecklingsbehov
tillgodoses samtidigt som miljömålen, inklusive god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen nås
och upprätthålls. Havsplaneringen ska stödja genomförande av havsmiljöförvaltningen genom att ta
hänsyn till målen om god miljöstatus samt att genom rumslig planering främja god miljöstatus. Inom
ramen för vattenförvaltningsförordningen finns det på motsvarande sätt mål i sötvatten och
kustområdet.
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Förvaltningens bedömning
FÖPen har tidigare varit på samråd och Kungälvs kommun yttrade sig då positivt över förslaget. 
Det Kommunala samarbetet i havsmiljöfrågor inom 8 Fjordar lyftes fram samt att Kungälv ser fram 
emot att fortsätta jobba gemensamt med Tjörns kommun och 8 Fjordar för att få till stånd ett utökat 
fiskefritt område, i enlighet med den fördjupade översiktsplanens förslag.
Avseende transportinfrastrukturen yttrade kommunen sig positivt över en utveckling av 
personfärjetrafik mellan Tjörn och Kungälv.
Dessutom uttryckte sig kommunen positivt över att dumpningsplatser pekades ut även om 
dumpning bör undvikas i det längsta så kan det vara nödvändigt. Förvaltningens bedömning är att 
vi nu i granskningsskedet inte har något ytterligare att tillägga.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet bedöms inte kopplat till någon av de strategiska målen då det avser mark och 
vattenanvändning i andra kommuner men berör målet En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen avseende transportinfrastruktur och kommunens eget arbete med en 
ny översiktsplan för land och hav, samt mellankommunala intressen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör främst mål avseende Hav och marina resurser med syfte att bevara och nyttja haven 
och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berör kommunens översiktsplan avseende mellankommunala frågor och främst den del 
som berör kommunens havsområde.
Dessutom är den fördjupade strukturbilden för kustzonen som togs fram som en gemensam 
överenskommelse inom GR-kommunerna samt Orust och Uddevalla ett viktigt underlag avseende 
kustzonen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
FÖPen berör alla som på olika sätt använder sig av vår gemensamma kustmiljö samt vill kunna 
fortsätta göra detta på ett hållbart sätt.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen kommer att behöva arbeta med kommunens havsmiljö på samma sätt som nu Orust 
och Tjörn gjort i det kommande arbetet med ny översiktsplan alternativt i en separat FÖP.

Ekonomisk bedömning
Bedöms inte relevant i detta ärende.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har inga ytterligare synpunkter utöver det som tidigare lämnats i 
samband med samrådsskedet.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: samhallsutveckling@orust.se

För kännedom till: linda.andreasson@kungalv.se

 



32/22 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner - KS2022/1614-2 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner : Missiv utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf

   
 
 
 

 
 

MISSIV UTSTÄLLNING 
2022-08-10 
Dnr Tjörn KS 2017/332 
Dnr Orust KS 2017/1291 
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Utställning FÖP Hav Tjörn Orust – Fördjupad översiktsplan för ha-
vet i Tjörns och Orust kommuner  
 
Tjörns samhällsbyggnadsnämnd har vid sammanträde 2022-05-18 § 138 beslutat att 
godkänna utställningshandling för FÖP Hav Tjörn Orust. Orust kommunstyrelse 
har vid sammanträde 2022-05-25 § 135 beslutat att godkänna utställningshandling 
för FÖP Hav Tjörn Orust. 
 
Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i 
kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur 
och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det 
övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänsteperson- och politi-
kernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet. 
 
UTSTÄLLNING 
Planförslaget är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till och 
med 2022-10-21 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn 
samt i kommunhuset i Henån. Handlingarna finns även att tillgå på kommunernas 
hemsidor www.orust.se respektive www.tjorn.se, sök efter FÖP Hav Tjörn Orust. 
 
SYNPUNKTER 
Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas senast 21 oktober 2022 till 
Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån eller via e-post till  
samhallsutveckling@orust.se  
 
 
HANDLINGAR 

• Planbeskrivning 2022-05-18 
• Samrådsredogörelse 2021-03-17 

 
Med vänlig hälsning, 
Tjörns och Orust kommun 
 
 
Upplysningar lämnas av:  
Charlotte Brännström, Orust kommun 0304-334305, charlotte.brannstrom@orust.se 
Karin Löfgren, Tjörns kommun 0304-601303, karin.lofgren@tjorn.se 
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  Planbeskrivning 

Fördjupad översiktsplan för havet 
i Tjörns och Orusts kommuner 
UTSTÄLLNINGSHANDLING 

Projektledning och arbetsgrupp 
Planering 
Karin Löfgren, Tjörns kommun 
Tove Nilsson och Charlotte Brännström, Orust kommun 

Miljö 
Ulrika Marklund, Orust kommun 
Emma Johansson, Tjörns kommun 

Näringsliv 
Anna Aldegren, Tjörns kommun 
Ronny Svensson, Orust kommun 

Konsulter 
Jesper Adolfsson (process och planering), Nya planer AB 
Jakub Dvorak och Hannah Schramm (GIS - samrådshandling), AFRY 
Sandra Olsson, Anna Nordlöv & Emma Ahlin (GIS & digital handling - 
utställningshandling), Sweco 
Josefin Wildstam (MKB), Sweco 

Projektgrupp 
En bred projektgrupp med representanter för olika intresseområden och med olika 
kompetenser inom Tjörn och Orust kommuner har medverkat i arbetet. 

Styrgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun. 
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Sammanfattning - grunddragen i användningen av 
havet 
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver 
rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna 
Natur och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det 
övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka 
kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet. 

Natur och kultur 
Havet vid Tjörn och Orust rymmer stora naturvärden och artrika miljöer. Natur
värdena är grunden för marin utveckling och naturen ska förvaltas och värderas som 
en förutsättning för människans välbefinnande likväl som ett eget värde utifrån 
växters och djurs behov. En orörd naturkaraktär kan skapa miljöer som bidrar till de 
kustnära områdenas karaktär och attraktionskraft. Att värna de starka traditioner och 
betydande kulturvärdena kopplat till hav, kust och skärgård som finns på Tjörn och 
Orust bidrar till en förstärkt lokal och regional identitet och till besöksnäring. 

- 

Översiktsplanens inriktning är att stå fast vid de befintliga områdesskydden. Dess
utom anges områden där all användning ska visa särskild hänsyn till områdenas höga 
naturvärden i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens havsplan. 

- 

Friluftsliv och besöksnäring 
Turismnäringen är en mark- och vattenkrävande näring som är beroende av god 
kommunal infrastruktur, vackra och rena miljöer att vistas i, intressanta sevärdheter  
samt god service och tillgänglighet. Översiktsplanen och rekommendationerna avser 
att skapa förutsättningar för människors tillgänglighet till havet för friluftsliv och 
besöksnäring. I planeringen behöver hänsyn tas till behoven av tillgänglighet för både 
människor och båtar. Vissa områden, exempelvis områden med höga naturvärden 
kan å andra sidan behöva fredas från båttrafik. 

Maritima näringar 
Att hantera livsmedel från havet har en lång tradition på Tjörn och Orust. Att nyttja 
den tradition och erfarenhet som finns och kombinera den med dagens kunskap om 
havet, liksom med kringverksamheter kopplat till exempelvis besöksnäring och gröna 
näringar gör vattenbruk och marina livsmedel till områden med betydande ut- 

vecklingspotential. Samverkan mellan vattenbruk, beredningsindustrin, yrkesfiske och 
förnybar energiproduktion ska eftersträvas och den lokala kopplingen till råvaror och 
kringverksamheter främjas. 

Det finns två typer av rekommendationer avseende nya områden för vattenbruk; 
musslor och ostron samt alger. Generellt ska vald placering för vattenbruk ha en god 
vattenomsättning och en bottentyp med låg sedimentation för att minska en negativ 
lokal miljöpåverkan. Det är viktigt att det finns tillgång till vägar, bryggor och 
biutrymmen på land för att hantera skörd och underhåll av anläggningen. 
Exploatering av områden med hög biodiversitet såsom ålgräsängar ska undvikas helt. 
Områden och objekt med kulturhistoriskt värde ska också undvikas. När det gäller 
Stigfjorden och delvis också Käringöfjorden måste en eventuell fortsatt utveckling av 
musselodling och annan vattenbruksverksamhet ske med stor hänsyn till de mycket 
stora naturvärdena. 

Kommunernas mandat för styrning av fisket är begränsat men Tjörn och Orust vill 
med översiktsplanen och rekommendationerna tydliggöra sin viljeriktning och in
sikten om att yrkesfisket innehåller både en miljöpåverkan och ett stort värde för 
kommunerna. Rekommendationerna innehåller därför en hänsyn till det befintliga 
yrkesfisket i utsjön, hänsyn till befintliga fredningsområden och en avsikt om att ut
reda ytterligare fredningsområden för fiskebegränsningar. 

- 

- 

Två områden anges som lämpliga att pröva för utveckling av marin energi, en för 
vindbruk och en för strömkraft. 

Transporter 
Tjörn och Orust vill med översiktsplanen och rekommendationerna dels säkerställa 
de farleder som behövs för sjöfartens framkomlighet och dels möjliggöra en för
bättring av infrastrukturen både för landtransporter och sjötransporter. Antalet in
vånare på både Tjörn och Orust förväntas öka i framtiden vilket riskerar ytterligare 
trafikbelastning på Tjörnbron. En ny reguljär färjeförbindelse för persontrafik som 
avlastar befintlig bro framstår som en nödvändighet för att utveckla Tjörn som en del 
av Göteborgsregionen. En sådan måste därför prioriteras. Förbindelsen kan beroende 
på utformning och placering underlätta för en effektivare pendling med kollektivtrafik 
och minska fordonstrafikens negativa miljöpåverkan. 

- 
- 

Orust, Tjörn och Stenungsund verkar tillsammans för att få en ny broförbindelse 
mellan Orust och fastlandet och E6:an för att inte vara beroende av trafiksituationen 
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på Tjörn och ett reservat för en förbindelse norr om Svanesund har lagts in i över
siktsplanen. En sådan förbindelse skulle ha stor betydelse för både Tjörn och Orust 
då den förväntas bidra till avlastning av trafiken på väg 160 via Tjörnbroarna. 

- 

Konsekvenser 
Till den fördjupade översiktsplanen hör en konsekvensbeskrivning. En översiktsplan 
bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket medför 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med en 
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Även de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna har beskrivits men på ett översiktligt sätt. 

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget jämföras med ett så kallat nollalternativ, 
vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i 
detta fall att nu gällande översiktsplaner för Tjörn och Orust fortsätter att gälla och 
att detta planförslag inte genomförs. Då en stor del av havsområdet inte är planlagt i 
nuvarande översiktsplaner bedöms utvecklingen av havsområdet ske mer slump
mässigt i nollalternativet, jämfört med planförslaget. 

- 

Konsekvenserna har bedömts med avseende på miljöaspekterna: Naturvärden, 
Kulturmiljö, Landskapet, Friluftsliv samt Hälsa och säkerhet. 

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 
beroende av varandra. En åtgärd kan vara till exempel socialt hållbar, utan att vara 
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma 
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Några av åtgärderna i planen leder till en viss miljöpåverkan men planförslaget be
döms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Tjörn och Orust. De åtgärder 
som bedömts ge störst påverkan på miljön är åtgärder för transporter (broförbindelse 
och färjeförbindelse). Dessa bedöms som mest ge måttliga konsekvenser för natur
värden. För övriga miljöaspekter bedöms dessa åtgärder ge små till positiva 
konsekvenser. De positiva konsekvenserna uppstår för hälsa och säkerhet då de inne
bär en avlastning av befintlig transportinfrastruktur i området och bättre spridning av 
utsläpp till framför allt luft, samt för friluftslivet till följd av att områden tillgänglig
görs. I övrigt bedöms de föreslagna åtgärderna i planen inte medföra mer än små 
negativa konsekvenser för någon miljöaspekt. 

- 

- 

- 

- 

Översiktsplanen bedöms också stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och 
nationella miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i samband med tillståndsan
sökningar för föreslagna åtgärder. 

- 

I planförslaget är användningen av vattenområdet mer anpassat till de förutsättningar 
som finns, vilket bidrar till en positiv påverkan på flera av aspekterna, jämfört med 
nollalternativet. Genomförandet av planen bedöms också leda till en ökad samverkan 
mellan Tjörn och Orust med avseende på kusten och havet, jämfört med noll
alternativet, vilket också har betydelse för en hållbar vattenanvändning och minskad 
miljöpåverkan i området. 

- 
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAVET I 
TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 

Rekomendationer i karta 
R1 - Områden med särskild 
hänsyn till naturvärden 

R2 - Områden för fritidsbåtsliv 

R3 - Områden för friluftsliv och 
rekreation 

R4 - Områden för motorsport 

R5a - Giltiga tillstånd för mussel-
och ostronodlingar 

R5b - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende musslor och 
ostron 

R5c - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende alger 

R6a - Områden för yrkesfiske 

R6b - Hamnar för yrkesfiske 

R7a - totalt fiskeförbud 

R7b - totalt fiskeförbud 
undantaget handredskapsfiske 
från Orust och fastlandet 

R7c - fiskeförbud för torsk, kolja 
och bleka hela året. Tillåtna 
redskap är handredskap, 
skaldjursburar, musselskrapor. 

R8 - Utredningsområde för 
utökad fiskefritt område 

R9a - inom utpekat område är 
kommunerna positiva till att 
produktions- och 
testanläggningar för vågkraft och 
strömkraft prövas 

R9b - inom området får 
testanläggningar för vindbruk 
prövas 

R10 - Område för sjöfarts rörelser. 
(Rekommendationen redovisas 
även utanför kommungränserna 
för läsbarhetens skull.) 

R11 - Reservat för ny fast 
vägförbindelse 

R12 - Reservat för ny 
färjeförbindelse 

6
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1 Bakgrund - havet som ekonomisk resurs 
Så sent som på 1950-talet var jordbruket dominerande näring, men även fiske och 
sjöfart var betydande näringar i kustsamhällena. Dessa basnäringar har i princip 
försvunnit, år 1998 fanns 130 fiskare med yrkesfiskelicenser på Tjörn och Orust och 
2013 fanns 85, men den maritima traditionen är stark och med tiden har nya 
aktiviteter kopplat till havet och dess resurser utvecklats. När det gäller näringar 
kopplat till havet är sjötransporter, fritidsbåttillverkning, olika serviceverksamheter 
samt turism sådant som utvecklats under senare år, men totalt sett är det inom 
utbildning, vård, bygg och handel som yrkena finns idag. 

Idag präglas näringslivet på Tjörn och Orust av småskalighet och det finns över 4 000 
företagare och drygt 10 000 arbetstillfällen inom kommunerna. Merparten av 
företagen har mellan en och tio anställda. Den största arbetsgivaren, utöver 
kommunerna, är Wallhamn AB på Tjörn med nästan 200 anställda. Wallhamn AB är 
landets största privatägda hamn med import och export av fordon som 
kärnverksamhet. 

Båtbyggandet svarar fortfarande för mer än hälften av industriarbetstillfällena inom 
Orust. Huvuddelen av Sveriges export av segelbåtar kommer från Orust som är ett 
centrum för fritidsbåtar, från produktion till eftermarknad. Turismen på Tjörn och 
Orust har fortsatt att utvecklas och håller på att bli en viktig näringsgren som syssel
sätter många småföretagare vilket även avspeglas i ett ökat antal gästnätter i båt
hamnar, vandrarhem och hotell. Infrastrukturen för besöksnäringen är delvis väl ut
byggd och här finns bland annat campingplatser, hotell- och konferensanläggningar 
med helårsaktiviteter, restauranger, golfbanor samt några av Västkustens mest väl
besökta gästhamnar. De stora natur- och kulturvärden utgör viktiga förutsättningar 
för en fortsatt utveckling av en livskraftig turistnäring. 

- 
- 

- 

- 

Sjöfart och turism har en utvecklingspotential förutsatt att man kan möta framtida 
utmaningar kring miljöpåverkan och konflikter om utrymmet utmed kusten. Gällande 
marina livsmedel som fisk och skaldjur så växer efterfrågan samtidigt som de vilda 
bestånden överutnyttjas och många lokala fiskbestånd har försvunnit. I detta 
perspektiv är det svårt att se att en fiskenäring kan växa genom att öka uttaget av fisk 
ur havet. Potentialen för tillväxt på lokal nivå ligger i stället i att skapa ett högre värde 
för den mängd råvara som fiskas genom till exempel förädling samt högre grad odlad 
råvara. Även nya livsmedel som sjöpung och alger kan spela en roll här. 

Även om det inte finns någon havbaserad energi på Tjörn eller Orust idag så är det 
ett utvecklingsområde som påverkas av internationella och nationella satsningar på 
förnybar energi och ett område som förväntas öka i omfattning de kommande åren. 
Teknikföretag som tillverkar vindkraft till havs, vågkraft, tidvattenkraft och annan 
havsbaserad energi kommer att se ökad tillväxt. Men det är inte nödvändigtvis en ut
byggnad av kommersiell marin energiproduktion i närområdet som ligger till grund 
för sådana framgångar utan exempelvis möjligheten att agera testbädd för nya typer 
av produktion till exempel våg-, tidvatten- och bioenergi. - 

- 

Mot denna bakgrund bör det finnas en god tillväxtpotential för de maritima 
näringarna på Tjörn och Orust. Det finns många samhällen som har mycket att vinna 
på att återta havet som en lokal resurs och arbetsmarknadsbas. Frågan är hur havs
baserad bioteknik, förnyelsebar energi, vattenbruk och turism ska kunna utvecklas 
och bidra till både en ökad livskvalitet på relativt kort sikt och en hållbar tillväxt på 
lång sikt. 

- 

Klarar vi denna balansgång har vi ett hållbart brukande av kust och skärgård framför 
oss. Den grundläggande utmaningen för en bredare satsning på de maritima 
näringarna ligger i att kunna förstå synergier och konflikter mellan anspråk. I det fort
satta arbetet är det avgörande att kartlägga framtida anspråk och krav hos de växande 
näringarna, planeringsarbete spelar här en viktig roll i att identifiera behov och 
lämpliga avgränsningar. 

- 
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2 Syfte 
Översiktsplanen ska fungera som underlag för kommande gemensamma avvägningar 
och inriktningar. I uppdraget ligger att studera förutsättningarna på ett mångsidigt sätt 
men också att ur ett översiktligt perspektiv föreslå en utveckling som uppfyller 
målsättningarna om ett hållbart och attraktivt kust- och havsområde. Översiktsplanen 
beskriver och analyserar förutsättningar men för även resonemang kring långsiktiga 
övergripande mål samt strategier för hur havets och kustens strukturer bör utvecklas. 
Det övergripande syftet har varit att, i samverkan på både tjänstemanna- och 
politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och 
havet. Kommunerna delar betydelsefulla kustnära havsområden som Stigfjorden och 
har många gemensamma förutsättningar vad gäller samhällsstruktur, logistik, 
befolkning och näringsliv. Kommunerna ska gemensamt skapa en övergripande bild 
av och tydliggöra vilka värden som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska 
värnas och användas på bästa sätt. Mer konkret kan planeringsinsatserna förväntas 
att: 

• öka den gemensamma kunskapen om kust- och havsområdet, 
• leda till fler gemensamma ställningstaganden, 
• kommunernas översiktsplaner och den nationella havsplanen överens

stämmer och samverkar så långt som möjligt samt 
- 

• projektet kan användas av andra kustkommuner i landet som inspiration och 
vägvisare. 

Tjörn och Orust vill genom detta främja den lärandeprocess och politiska diskussion 
som är nödvändig för att kunna granska och integrera den nationella havsplaneringen 
ur ett lokalt perspektiv. Kommunerna har i sin hittillsvarande översiktliga planering 
berört temat havsplanering relativt ytligt. Under 2016 - 2018 har det funnits möjlighet 
för kommuner att söka bidrag för översiktsplanering i havet. Bidraget går under 
namnet KOMPIS - kommunal planering i statlig samverkan. Målet är att uppmuntra 
kommuner att genomföra projekt där underlag tas fram som kan underlätta sam
verkan och samordning mellan statlig och kommunal planering i havet. Havs- och 
vattenmyndigheten har fördelat bidraget till landets kustlänsstyrelser vilka i sin tur valt 
ut projekt. Denna översiktsplan och processen under vägen är resultatet av KOMPIS-
bidraget till Tjörn och Orust. 

- 

Planområdet i relation till andra processer och gränser i havet 

FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 8 
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3 Arbetsprocess och beslut 
Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram i en process med följande delar: 

PROGRAM 
I programmet sammanställdes material som redovisar utgångs
punkterna för fortsatt arbete med översiktsplaneringen. Förslag 
till mål, planeringsstrategier och underlagsmaterial togs fram. 

POLITISK 
FÖRANKRING 

(KSAU) 

Programförslaget förankrades och granskades i styrgruppen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun, som 
samtidigt gav tjänstemännen i uppdrag att under sommar och 
höst 2018 utarbeta ett planförslag för en fördjupad översikts
plan för havsområdena för att kunna gå ut på samråd under 
våren 2019. 

SAMRÅD 
Med programmet som grund togs ett samrådsförslag fram. 
Under samrådet ges länsstyrelsen och andra myndigheter och 
enskilda tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med 
samrådet är att förbättra planerings- och beslutsunderlaget och 
att möjliggöra till insyn och påverkan. Synpunkter som har 
framförs under samrådet och hur kommunen avser att beakta 
dessa ska redovisas i en samrådsredogörelse. 

UTSTÄLLNING 
Efter samrådet har förslaget bearbetats. Förslaget redovisas 
under utställningsperioden, på minst två månader, tillsammans 
med samrådsredogörelsen. Den som vill lämna synpunkter på 
förslaget ska göra det skriftligt under utställningstiden. Under 
utställningstiden avger också länsstyrelsen ett 
granskningsyttrande över planförslaget. 

ANTAGANDE 

(KOMMUN
FULLMÄKTIGE) 

Efter utställningstiden ska kommunen sammanställa de syn
punkter som kommit in, och redovisa sina förslag med an
ledning av detta i ett utställningsutlåtande som ska fogas till 
handlingarna. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas också 
antagandehandlingen. Översiktsplanen ska antas av 
kommunfullmäktige. 

- 

- 

- 

- 
- 

3.1 Metod och avgränsning för planförslagets framtagande 
Kust- och havsanvändning är kopplad till funktioner, användning och strukturer både 
på land och i vatten, vilket påverkar de avvägningar och förslag som görs i 
planeringen. Det täta samspelet mellan hav och land är en utmaning i arbetet med att 
avgränsa fördjupad översiktsplan för kust och hav från kommuntäckande översikts
planer. För att förstå fördjupningens relation till de gällande översiktsplanerna, och 
klargöra vilka rumsliga anspråk intressena har i de aktuella kommunerna; på hav eller 
land eller både och, har vi arbetat med både tematiska och geografiska avgränsningar. 
Avgränsningsarbetet har pågått i en iterativ process under hela framtagandet av den 
fördjupade översiktsplanen. 

- 

Programarbetet 
Inledande arbetet handlade om att förstå och precisera processen kring kommunal 
kust- och havsplanering. Bland annat studerades det underlag som tagits fram i 
tidigare arbeten inom kommunerna, i det pågående kustzonsprojekten via 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samt den statliga havsplaneringen. 
Vidare innefattade programfasen en förståelse för det geografiska området, dess 
förutsättningar och sammanhang. 

Under programskedet gjordes inte någon tydlig geografisk avgränsning, utan arbetet 
avgränsades tematiskt för att förtydliga de viktigaste planeringsområdena för kust 
och hav. I detta skede gjordes endast ett fåtal geografiska ställningstaganden, 
medan tyngdpunkt låg på att ta fram mål och övergripande planerings
strategier. Programfasen omfattade de två kommunernas hela havs- och land
områden, med regionala utblickar. 

- 
- 

Den tematiska avgränsningen speglade GR’s kustzonsplaneringsprojekts indelning i 
havsanvändning (t.ex. vattenbruk och yrkesfiske, energiproduktion till havs och 
muddertippningsplatser), upplevelse (båtliv och besöksnäring), miljö respektive struktur 
(tillgänglighet, principer för byggande, transportinfrastruktur). De olika ämnes
kategorierna avhandlades vid inledande tematiska dialogmöten med berörda tjänste
män från de två kommunerna. Temamötena gav förankring i medverkande 
organisationer, tillfälle att dela kunskap och referenser, etablera kontakt mellan 
personer och kompetenser, samt möjlighet att bidra med en tidig fingervisning om 
planmässiga prioriteringar. Efter temamötena gjordes sammanställning av nuläget 
med fokus på utmaningar, väsentliga frågor och brister i planeringsunderlaget. 

- 
- 
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Nulägesbeskrivningen har sedan stämts av med både en bred tjänstemannagrupp och 
den politiska styrgruppen. 

Fortsatt programarbete inriktades på framtagande av gemensam vision och mål
sättningar, med utgångspunkt från analys av nuläge. I samverkan med politisk styr
grupp identifierades och prioriterades de aspekter som ansågs ha störst betydelse för 
de aktuella frågeställningarna. Utifrån resultatet formulerades sedan utvecklings
strategier, i huvudsak på principiell nivå men i vissa fall på geografisk nivå. Program
materialet i form av texter, tematiska kartor och bilder sammanställdes i en rapport till 
underlag för fortsatt arbete med samrådshandling. 

- 
- 

- 
- 

Planförslag 
Vid övergången från programskede till upprättande av samrådshandling för översikts
plan aktualiserades behovet av geografisk avgränsning för planen. Idag saknas stora 
delar av kommunernas havsområden i gällande översiktsplaner och i de kust- och 
vattenområden som finns med är detaljeringsgraden låg i förhållande till rådande 
planeringsutmaningar och mängden överlappande intressen. Vid upprättande av ny, 
eller som i detta fall fördjupad, översiktsplan för ett område inom kommunerna upp
hävs gällande översiktsplanplan inklusive ställningstaganden för aktuellt område. Ut
maningen vad gäller avgränsning av aktuell plan var att dels skapa en tydlig relation 
till gällande översiktsplaner och samtidigt ge en fullgod bild av samspelet mellan land 
och hav, som är grundläggande för en meningsfull planering av havet vad gäller såväl 
havsanvändning som hänsyn. Till hjälp i arbetet tog vi de olika delarna i Boverkets 
översiktsplanemodell (Utvecklingsstrategi, Användning respektive Värden och Hänsyn) och 
lät dem representera olika geografiska avgränsningar, utifrån hur vi tolkar delarnas 
grad av formalitet och detaljering. Tematisk använde vi i arbetet med planförslaget en 
snävare och mer konkret avgränsning jämfört med programarbetet; Natur- och kultur, 
Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar (vattenbruk, fiske och marin energi) 
samt Transporter. 

- 

- 
- 

Utvecklingsstrategin användes som forum för att diskutera och beskriva över
gripande regionala samband och relationer kopplat till både land, hav och 
grannkommuner. Utifrån programskedets mål och strategier formades strategiska 
kartor för respektive tema. I arbetsmöten med tjänstemän och politiker identifierades 
områden, platser och stråk dit kommunerna vill kanalisera utvecklingsinsatser, särskilt 
viktiga samband och de områden som i ett översiktligt perspektiv ansågs ha de största 
värdena. Möte genomfördes också för att tillsammans med grannkommunerna och 
kommunalförbund fånga upp mellankommunala samband. 

- 

Utvecklingsstrategin har också använts för att redovisa översiktliga framtidsvisioner. 
Det gäller till exempel energi och infrastruktur där kommunerna har intresse av att i 
planen peka på särskilda lokala anspråk, men som inte kan användas inom överskådlig 
tid och under de förhållanden som råder idag. 

I det inledande arbetet med utvecklingsstrategin och i arbetet med planförslagets konsekvenser används en vid 
avgränsning när det gäller både geografin och tema. Detta för att fånga upp relationen mellan till exempel hav 
och land. 
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För Användning och Värden/Hänsyn, FÖP:ens formella och mer verksamma delar, 
gjordes avgränsning till Tjörn och Orusts havsområden. Utifrån strategiska 
kartor, ny geografisk avgränsning samt analys av rumsliga och fysiska åtgärder som 
erfordras för måluppfyllnad, formulerades ställningstaganden och rekommendationer 
i översiktsplanen, i såväl text som användningskarta. Ställningstagandena och 
rekommendationerna syftar till att peka ut områden som kommunerna anser mer 
lämpliga än andra för olika ändamål. Kommunernas mandat är i vissa fall begränsat, 
till exempel för yrkesfiske, men Tjörn och Orust vill med översiktsplanen tydliggöra 
sin viljeriktning. Genom att undvika en olämplig användning på en plats som är 
lämplig för något annat ändamål kan kommunerna indirekt bidra till en god havsmiljö 
även utan fullt mandat. 

De planer som överlappas geografiskt och delvis ersätts av den nya översiktsplanen är  
de kommunövergripande planerna för Tjörn, Översiktsplan 2013 som aktualiserades 
2016, och för Orust, Översiktsplan 2009 vilken är under aktualitetsprövning. I Tjörns 
kommun finns inga fördjupningar eller tematiska tillägg för havsområdet. För
djupningar som gjorts för tätorterna är inkluderade i ÖP sedan 2013. Orust har ett 
tematiskt tillägg för vindbruk från 2016 samt en fördjupad översiktsplan för samhället 
Slussen från 2018. Vindbruksplanen har inga ställningstaganden i havet. FÖP Slussen 
fortsätter att gälla och är exkluderad ur ny plan. 

- 

Geografisk avgränsning för konsekvensdelen omfattar både land- och 
havsområden, då användning av havsområdet oundvikligen får konsekvenser på  
land. Även det omvända gäller, att markanvändning har konsekvenser för 
havsområden, bland annat i anslutning till vattendrag som mynnar i havet. 

Planförslagets tidshorisont är 2040. För att hantera en långsiktigt hållbar utveckling 
görs även utblickar mot år 2050. Dessa tidshorisonter är desamma som för den 
statliga havsplanen. 

FÖP Slussen vars vattenområdet är exkluderat ur denna FÖP för havet. 

Översiktsplanens rekommendationer och ställningstaganden är avgränsade till havsområdet inom Tjörn och  
Orusts kommuner med undantag av FÖP Slussen, Orust, vars vattenområde är exkluderat. 
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Avgränsning i sak 
Några sakfrågor där tydlighet om var respektive fråga hanteras särskilt efterfrågats  
redovisas nedan. Här beskrivs var frågan hanteras (FÖP - denna handling, ÖP - 
kommunernas respektive kommunövergripande översiktsplan eller på annat sätt). 
Inom parentes betyder att det hanteras översiktligt. Generellt sett kan kommunerna 
inte se att det som föreslås i denna FÖP medför behov av större exploateringar i 
gränszonen mellan hav och land. Det som föreslås i form av till exempel färjelinje, 
energianläggningar och vattenbruk kan till stor del hanteras genom att använda 
befintlig infrastruktur och hamnanläggningar. 

FÖP ÖP Kommentar 

Klimatförändringar och 
klimatanpassning i strandlinjen 

-  Översvämning från stigande 
havsnivåer 

-  Stranderosion 

X 

Kommunerna avser att be
handla frågorna i de kommun
övergripande arbetena. I det 
fall det uppstår ett behov av 
skyddsåtgärder i vatten
området får ÖP ersätta FÖP i 
aktuellt område med de nya 
ställningstagandena. I arbetet 
med den kommunöver
gripande översiktsplanen i 
Tjörns kommun har en 
inventering gjorts av salta 
strandängar och deras 
utvecklingspotential utifrån 
framtida stigande havsnivåer. 

- 
- 

- 

- 

Koppling mellan sjö- och landtrafik 
(även farligt gods) (X) (X) 

Detta beskrivs översiktligt i FÖP 
och det finns inget som hindrar 
åtgärder i gränszonen mellan 
hav och land. Om det uppstår 
ett behov av att hantera detta 
mer detaljerat kan det göras 
genom till exempel en 
områdes- FÖP som är mer 
avgränsad till den specifika 
platsen. 

Visuell påverkan vid kusten av 
havsbaserad vindkraft (X) 

Hanteras översiktligt i FÖP men 
en detaljerad 
konsekvensbedömning måste 
göras vid prövning av den 
enskilda anläggningen. 

Anslutning till land av havsbaserad 
utrustning för produktion och tester 

Här finns många olika 
alternativ och det får hanteras 
vid prövningen av den enskilda 
anläggningen. 

Förstärkning av vägar vid vattenbruk 

Även här finns många olika 
alternativ. Behovet av vägar, 
bryggor och biutrymmen på 
land för att hantera skörd och 
underhåll av anläggningen 
hanteras vid prövningen av den 
enskilda anläggningen. 

Bryggor och andra anläggningar för 
fritidsbåtstrafik och vattenbruk 

-  Sjösättningsramper 
-  Landbaserade anläggningar 

för alternativ båtförvaring 
under sommarsäsong, inom 
och utom strandskydd 

X 

FÖP hanterar inte kapacitet för 
till exempel förvaring av 
fritidsbåtar på land. Frågan om 
anläggningar för alternativ 
båtförvaring har kommunerna 
för avsikt att utreda i 
kommande kommunöver
gripande översiktsplane
processer. 

- 
- 

Avloppsreningsverk X 

Landningshamnar för fiske i Ellös och 
Rönnäng X X 

FÖP säkerställer genom 
ställningstaganden och 
rekommendationer att 
åtgärder som försvårar 
fiskesektors tillgänglighet till 
hamnarna inte tillkommer i 
vattenområdet. ÖP kommer att 
säkerställa motsvarande på 
land. 
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4 Statlig havsplanering, kommunal planering och 
andra relaterade processer 

4.1 Vad är statlig havsplanering? 
I juli 2014 beslutade EU om ett ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) som 
ska införlivas i medlemsstaternas lagstiftning. Direktivet innebär att medlemsstaterna 
senast den 31 mars 2021 ska ha upprättat havsplaner och den 1 september 2014 in
fördes en ny bestämmelse i 4 kap. 10 § miljöbalken §, om statlig havsplanering i 
Sverige som innebär att EU:s ramdirektiv införs i nationell lagstiftning. Havs
planeringsförordningen (2015:400) reglerar genomförandet av havsplaneringen. 
Enligt förordningen ska Havs - och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner 
med hjälp av berörda länsstyrelser och med stöd från centrala myndigheter som ska 
bistå med underlag för planeringen. 

- 

- 

Havsplanen ska redovisa vilka områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljö
balken och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse samt vid behov ge förslag 
på avvägningar mellan intressen med anspråk inom samma geografiska område. 
Havsplanering hanterar främst de rumsliga aspekterna i havsförvaltningen. 

- 

Havsplanen för Västerhavet utanför Tjörn och Orust, förslag till regeringen, 2019-12-16. Havsplanens 
användningar och särskilda hänsyn finns angivna på respektive temas kartor. 

4.2 Vad är kommunal översiktsplanering? 
Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som behandlar kommunens 
långsiktiga utveckling för mark- och vattenanvändning samt byggande. Översikts
planen ska redovisa kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas, an
vändas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens syn på hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur relevanta nationella och regionala mål 
samordnas till en hållbar utveckling. Översiktsplanen har betydelse för beslut i 
kommunen samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. 
Översiktsplanen är vägledande för kommunens arbete, men är inte juridiskt bindande. 

- 
- 

4.3 Hur hänger havsplanering och översiktsplanering ihop? 
Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en 
nautisk mil, 1 852 meter, utanför den svenska baslinjen. Detta innebär ett geografiskt 
överlapp där det inom territorialhavet både finns ett kommunalt planmonopol enligt 
plan- och bygglagen och ett havsplaneområde. Detta innebär att kommunerna 
behöver förhålla sig till den statliga havsplaneringen i sitt arbete med översiktlig 
planering. Ett viktigt syfte med detta arbete är därför att kommunerna ska kunna göra 
välgrundade inspel i den nationella havsplaneringen, i en så tidig fas som möjligt. 

Planeringsansvar och miljölagstiftning för havet (Bild: Havs- och vattenmyndigheten) 
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4.4 Havsmiljö- och vattenförvaltningsförordningen 
Havsmiljöförordningen syftar till att uppnå god miljöstatus i EU:s havsområden 
senast 2020. Preciseringar om god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen och god 
kemisk- och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen är därmed av vikt 
för havsplaneringen. För Sveriges hav har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om 
vad som kännetecknar god miljöstatus och fastställt miljökvalitetsnormer med 
indikatorer. Myndigheten har även fastställt ett miljöövervakningsprogram. 

Havsplanering är ett verktyg för att anpassa användningen av havet så att utvecklings
behov tillgodoses samtidigt som miljömålen, inklusive god miljöstatus enligt havs
miljöförordningen nås och upprätthålls. Havsplaneringen ska stödja genomförande av 
havsmiljöförvaltningen genom att ta hänsyn till målen om god miljöstatus samt att 
genom rumslig planering främja god miljöstatus. Inom ramen för vattenförvaltnings
förordningen finns det på motsvarande sätt mål i sötvatten och kustområdet. 

- 
- 

- 

4.5 Samverkan inom vattenförvaltningen 
Vattenrådet för Bohuskusten 
Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor som ska 
representera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att 
delta i diskussionerna. De ska ha ett helhetsperspektiv på sjöar, vattendag, grund
vatten och kustvatten. Här kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera 
problem och idéer inom sitt område. En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på åt
gärder och hur de ska genomföras. Vattenrådet för Bohuskusten är öppet för 
kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som 
vill vara med och verka för en god havsmiljö. Vattenrådet är en samverkansplattform 
där man kan diskutera gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal 
kunskap och synpunkter om hur vattnet mår. Myndigheter ska kunna lyfta frågor där 
de önskar delaktighet samtidigt som vattenrådet ska kunna vidareförmedla den kun
skap som finns på lokal nivå tillbaka till myndigheterna. 

- 

- 

- 

Bohuskustens vattenvårdsförbund 
Förbundet är en ideell förening vars medlemmar består av kommuner, industrier, 
föreningar och övriga intressenter som bedriver verksamhet kring Bohuskusten. 
Medlemmarna har antingen en kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet på
verkar eller påverkas av vattenförhållandena längs kusten. Förbundet har för ändamål 
att samordna recipientkontrollen för medlemmarna, för att beskriva hur den samlade 

- 

påverkan i recipienten ser ut. Förbundet genomför ett kontrollprogram för över
vakning av vattnet för att se hur kvaliteten förändras över tid. Förbundet har sex 
provtagningspunkter i eller i direkt anslutning till Tjörn och Orusts vattenområden. 

- 

Fiskekommunerna 
Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner (Strömstad, Tanum, Sotenäs,  
Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Göteborg och Öckerö) och Västra 
Götalandsregionen samverkar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskerinäring 
och ska vara en positiv drivkraft till stöd för nya och befintliga verksamheter inom 
fiske och vattenbruk. Deltagarna samverkar med olika intressenter inom fiskeri
näringen och bygger upp kunskap och påverkar processer och regelverk av betydelse 
för havsmiljön, yrkesfiske, fisketurism samt vattenbruk. Fiskekommunerna drivs som 
projekt med finansiering från Västra Götalandsregionen och kommunerna. 

- 

8+fjordar 
Projektet 8+fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, 
Orust, Tjörn och Kungälv som försöker svara på frågorna: Hur ser det egentligen ut i 
fjordarna innanför Tjörn och Orust? Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar 
möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? Åtgärderna som genomförs ska 
ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och 
skärgård. Politiker och tjänstemän samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans 
med Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

4.6 Mellankommunal kustzonsplanering 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, startade 2014 ett långsiktigt arbete med 
att konkretisera hur kustzonen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Detta skedde i 
dialog med kustkommunerna inom GR- området inklusive Orust och Uddevalla och 
ligger till grund för det nuvarande projektet Mellankommunal kustzonsplanering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla som pågår under tre år, 2016-2019. Det drivs av 
GR som finansierar projektet, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och 
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg 
samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv,  
Öckerö, Göteborg och Kungsbacka. Projektet kartlägger befintliga kunskapsunderlag, 
eventuella brister samt kompletterar där behoven är störst. Målet med projektet är att 
ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till grund för kommunernas över
siktliga planering. Genom projektet skapas en plattform för fördjupat kunskapsut
byte, så att kustzonen kan planeras mer effektivt i framtiden. 

- 

- 

- 
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4.7 Blå översiktsplan i norra Bohuslän 
Norr om Orust ligger Lysekils kommun som tillsammans med Strömstad, Tanum och 
Sotenäs kommuner har tagit fram en gemensam fördjupad översiktsplan för 
havsresurserna. Syftet med planen är att den ska vara vägledande och säkerställa en 
god planering i och kring kommunernas havsområden. Planen består av tre olika 
dokument. Rekommendationskarta, planbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Dessa dokument behandlar fem fokusområden: 

-  Naturvärden 
-  Marina livsmedel 
-  Maritim turism och rekreation 
-  Sjöfart och båtliv 
-  Marin energi och forskning 

Planen innehåller vision, mål, strategier och rekommendationer kring hur man ska 
planera och arbeta med utvecklingen i kommunernas havsområde. Man delar in 
havsområdet i utsjözonen som är det öppna havet och kustzonen som är skärgården. 

I gränsområdet mot Orust är Lysekils vattenområde avsatt för liknande användning 
som Orusts vattenområde; Farled och Område för båt och friluftsliv (ljusblå områden 
i kartan). Mellan Skaftölandet och Flatön finns ett område avsatt som 
utredningsområde för naturskydd (ljusgrönt område). I närheten av gränsen finns 
även områden för vattenbruk (rosa) samt friluftsliv och rekreation (lila). Inget av 
områdena i Lysekil bedöms stå intressekonflikt med föreslagen användning i Orust 
eller vice versa. 

Utdrag från rekommendationskartan för Blå ÖP, delen i gränsområdet mellan Lysekil och Orust. 
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5 Kort om Tjörn och Orust idag 
Orust och Tjörn är ö- kommuner. Tjörn är landets sjunde största ö och Orust är väst
kustens största och landets fjärde största ö. Närheten till havet har i alla tider präglat 
människors liv på både Tjörn och Orust. Utmed kusterna har näringar knutna till 
havet som fiske, sjöfart och konservindustri kombinerat med jord- och skogsbruk 
varit förutsättningen för bosättningarna. Där har bebyggelsen vuxit fram som täta 
små samhällen i anslutning till skyddade hamnlägen, vilket även gäller kommunernas 
centralorter, Henån och Skärhamn. 

- 

Idag försörjer de traditionellt maritima näringarna relativt få vilket var en utveckling 
som startade under första halvan av 1900-talet. Arbetsmarknaden koncentrerades då i 
högre grad kring de större orterna och industrierna på fastlandet. Detta ledde till att 
ö- kommunernas befolkning minskade kontinuerligt fram till slutet av 1960-talet då en 
bottennivå på 8000 invånare per kommun nåddes. Förbättrade kommunikationer i 
form av Tjörnbroarna och Nötesundsbroarna och en allmän tillgång till bil gjorde 
därefter att det gick att nå arbetsplatser utan att behöva flytta från öarna och trenden 
med minskad befolkning kunde vändas. Idag har kommunerna gemensamt en 
befolkning på drygt 30 000 invånare. Kommunerna har en stor nettoutpendling – 
drygt 7 500 personer arbetspendlar ut från kommunerna och drygt 2 700 pendlar in. 
Göteborg och Stenungsund är de största utpendlingsorterna. 

Kommunerna har fortfarande ett mindre men ändå positivt befolkningsnetto, både 
Orust och Tjörn är attraktiva kommuner att bo i men också populära besöksmål. An
delen fritidshus är hög och sommartid när de flesta fritidshusen är bebodda och 
campingplatser, gästhamnar, hotell och vandrarhem är fyllda av besökare, då 
flerdubblas antalet människor i kommunerna. De traditionella kustorterna och ö-
samhällena är mycket attraktiva för fritidsboende, vilket innebär att inslaget av 
permanentboende i vissa av samhällena minskat över tid, och att vissa orter huvud
sakligen utgörs av fritidsboende. Nästan hälften av alla bostäder på Tjörn och Orust 
är taxerade som fritidshus (2020; Orust – 6 079 av 13 464 och Tjörn – 4 291 av 11 
172). För riket är förhållandet 20 % mot drygt 40 % på Tjörn och Orust. I denna 
kraftiga säsongsvariation finns utmaningar i det stundtals höga trycket på 
infrastruktur och service. 

- 

- 

Oavsett hur exploateringstrycket yttrar sig så är kustområdena expansiva och inne
håller nästan överallt någon form av bebyggelsetillväxt. Om man lägger till en tillväxt 
hos de maritima näringarna såsom sjöfart, livsmedel, turism, energi och bioteknik 

- 

finns stora utmaningar i att balansera det totala exploateringstrycket mot behovet av 
områden för rekreation och bevarande av kultur- och naturmiljöer, utmed stränderna 
och i havet. För att grovt illustrera intensiteten i havsområdenas användning används 
nedan en karta från länsstyrelsens arbete med en vattenbruksplan för Västra Götaland 
där en bred kartläggning av marina intressena såsom rekreation och friluftsliv, 
områdesskydd, infrastruktur och fiske gjordes. På kartan har anspråken överlagrats 
och färgsättningen sammanfattar hur de marina intressena fördelas över havs
områdena kring Tjörn och Orust. Det framgår tydligt att Stigfjorden är ett potentiellt 
konfliktområde och att andra delar till exempel det öppna havet och de inre östra 
delarna kan vara mindre komplexa ur ett rumsligt havsanvändningsperspektiv. 

- 

ORUST 

TJÖRN 

För att ge stöd vid handläggning av ansökningar rörande vattenbruk har länsstyrelsen arbetat med en vatten
bruksplan för Västra Götaland som berör bland andra kommunerna Orust och Tjörn. Arbetet har pågått till 
och från under flera år och inledningsvis gjordes till exempel en bedömning om lämpligheten för etablering av 
vattenbruk i förhållande till andra intressen (såsom rekreation och friluftsliv, naturvård, logistik, fiske, 
muddertipplatser, områden för militären, kablar, reningsverk och industrier). På kartan ovan har de marina 
intressena överlagrats för att sammanfatta den rumsliga intensiteten för havsanvändningen kring Tjörn och 
Orust. Rött betyder att minst tio intressen finns på samma plats och gult två. Källa: Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

- 
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6 Planförslag 
Arbetet med kust- och havsplanering på Tjörn och Orust utgår från Havs- och 
vattenmyndighetens övergripande mål för havsplaneringen: Bidra till god havsmiljö 
och hållbar tillväxt. Det innebär att planeringen ska ge rumsliga förutsättningar så 
att identifierade utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt tillgodoses samtidigt 
som god havsmiljö nås och upprätthålls. Hållbar tillväxt omfattar både det som 
kallas blå tillväxt, det vill säga tillväxt relaterad till maritima verksamheter och 
ekonomisk hållbar tillväxt i bredare bemärkelse inklusive positiva sysselsättnings
effekter. Tillväxten är hållbar när vi ekonomiskt, miljömässigt och socialt kan 
tillfredsställa våra behov idag, samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande 
generationer att tillgodose sina behov. En utgångspunkt är att hållbar tillväxt 
förutsätter väl fungerande ekosystem och en God havsmiljö. 

- 

6.1 De kommunala visionerna 
Både Tjörn och Orust har kommunala visioner som visar vad kommunerna vill 
uppnå, en ideal målbild för den gemensamma strävan mot framtiden. 

Utdrag ur Orust 2040 
En ny vision för Orust 2040 antogs av kommunfullmäktige hösten 2018 och 
innehåller övergripande mål och utvecklingsområden. Bland annat lyfts detta 
fram; 

Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och lugnande 
skog, bredd och spets. Naturens värden och dess förutsättningar ger oss många 
möjligheter att utvecklas. Bland de utpekade utvecklingsområdena finns flera 
som påverkar vårt arbete med fördjupad översiktsplan som miljö, turism, boende 
och näringsliv. 

Utdrag ur Tjörn – Vision 2035 
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, 
småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och 
kulturen är våra unika värden. 

6.2 Mellankommunal vision för Tjörn och Orust 
Det övergripande målet om att planeringen ska bidra till god havsmiljö och en hållbar 
tillväxt och de kommunala visionerna utgör tillsammans med GR:s Fördjupad 
strukturbild för kustzonen målbilden för den fördjupade översiktsplanen. Strukturbilden 
har fungerat som vägledning i arbetet under projektet. Kommunerna inom GR samt 
Orust och Uddevalla är överens om den fördjupade strukturbilden som består av sex 
gemensamma överenskommelser och en kartbild som illustrerar de strukturerande 
elementen i kustzonen. 

Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens 
karaktär och identitet ska tas tillvara. 

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka 
hela året. 

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till 
värdeskapande och sysselsättning i kustzonen. 

Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för 
närrekreation, friluftsliv och turism. 

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för 
livsmedelsproduktion och för bevarande av öppna landskap. 

Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som 
bidrar till ekosystem i balans. 
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FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAVET I 
TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 

Rekomendationer i karta 
R1 - Områden med särskild 
hänsyn till naturvärden 

R2 - Områden för fritidsbåtsliv 

R3 - Områden för friluftsliv och 
rekreation 

R4 - Områden för motorsport 

R5a - Giltiga tillstånd för mussel-
och ostronodlingar 

R5b - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende musslor och 
ostron 

R5c - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende alger 

R6a - Områden för yrkesfiske 

R6b - Hamnar för yrkesfiske 

R7a - totalt fiskeförbud 

R7b - totalt fiskeförbud 
undantaget handredskapsfiske 
från Orust och fastlandet 

R7c - fiskeförbud för torsk, kolja 
och bleka hela året. Tillåtna 
redskap är handredskap, 
skaldjursburar, musselskrapor. 

R8 - Utredningsområde för 
utökad fiskefritt område 

R9a - inom utpekat område är 
kommunerna positiva till att 
produktions- och 
testanläggningar för vågkraft och 
strömkraft prövas 

R9b - inom området får 
testanläggningar för vindbruk 
prövas 

R10 - Område för sjöfarts rörelser. 
(Rekommendationen redovisas 
även utanför kommungränserna 
för läsbarhetens skull.) 

R11 - Reservat för ny fast 
vägförbindelse 

R12 - Reservat för n y 
färjeförbindelse 
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6.3 Natur och kultur 
Mål 

Tjörn och Orust ska genom aktiva insatser bidra till att god miljöstatus uppnås 
och upprätthålls i havet samt öka kunskapen om och värna viktiga marina 
kulturvärden. Naturmiljöerna ska ge förutsättningar för ett lokalt och marint 
näringsliv samt en bra boendemiljö. Det marina kulturarvet ska uppmärksammas 
och utvecklas för att främja levande och hållbara kustsamhällen. 

Planeringsstrategier 

Havsområdet vid Tjörn och Orust rymmer stora naturvärden och artrika miljöer. 
Naturvärdena är grunden för all marin utveckling och naturen ska förvaltas och 
värderas som en förutsättning för människans välbefinnande likväl som ett eget 
existensvärde utifrån växters och djurs behov. En orörd naturkaraktär kan skapa 
miljöer som bidrar till de kustnära områdenas karaktär och attraktionskraft. 
Tjörn och Orust har starka traditioner kopplat till hav, kust och skärgård. Det 
öppna havsområdet rymmer betydande kulturvärden men kunskapen om dessa är 
starkt begränsad. En ökad kunskap om kulturvärden i havet kan bidra till en 
förstärkt lokal och regional identitet och till besöksnäring. 

• Opåverkade områden i skärgården ska bevaras i stor utsträckning. Nya 
anläggningar ska särskilt beakta ursprungligheten i landskapet på platser 
som idag saknar bryggor, stenbrott, byggnader och andra typer av 
anläggningar och lämningar. 

• Marina byggnationer och anläggningar ska utformas för att främja goda 
livsmiljöer för djur och växter. Detta ska beaktas vid till exempel 
anläggning av fundament, dumpning av muddermassor och liknande. 

• Olika särarter av det marina kulturarvet i olika delar av kommunerna 
lyfts fram och levandegörs. 

• Det är mycket viktigt att inventeringar och planeringsunderlag med 
särskilt fokus på både det marina kulturarvet och de marina 
naturvärdena tas fram för att kunna värdera och analysera de områden 
och objekt som behöver skydd vid utveckling och förändring. 

• 

Naturvärden 
Bohusläns skärgård är unik, med sina tusentals öar, skär och grynnor bildar de en 
småskalig mosaik av hav och land. Havsområdena vid Tjörn och Orust innehar höga 
naturvärden och hyser rika biotoper, till exempel korallrev och sjögräsängar. Både 
Tjörn och Orust har tagit fram naturvårdsprogram för att bilda en plattform för 
vidare åtgärder för att skydda naturen och dess värden för människor och den 
biologiska mångfalden. I de båda naturvårdsprogrammen har bland annat ett antal 
naturtyper och arter pekats ut för vilka de båda kommunerna har ett speciellt ansvar: 
grunda havsområden med ålgräsängar, musselbankar på sedimentbottnar, 
havsstrandängar (sältor) samt kustnära betesmosaiker. 

Marina bottnar 
Ålgräs förekommer företrädesvis på djup ned till 5 meter, på sandig till dyig botten i 
relativt skyddade lokaler. Sådana grunda miljöer är mycket känsliga för mänsklig 
aktivitet och under de senaste decennierna har mycket stora delar av ålgräset 
försvunnit från Bohuslän. Storskaliga miljöförändringar i kombination med en på
gående småskalig exploatering av grunda havsmiljöer tycks vara orsakerna. Orusts 
och Tjörns kustvatten hyser fortfarande mycket betydelsefulla bestånd av ålgräsängar, 
framför allt i Stigfjorden. Vid de grundare mjukbottnarna finns stora ytor som är 
täckta av ålgräsängar som är mycket värdefulla lek- och uppväxtmiljöer för fisk och 
för stora skaror övervintrande sjöfågel. 

- 

Ålgräset är en nyckelart som har stor betydelse för sin omgivning och andra arters 
överlevnad i ett ekosystem. Grunda bottnar är bland de mest produktiva områden 
som finns i havet. Ålgräsängar är viktiga lek och uppväxtmiljöer för många fiskarter 
som bland annat torsk och ål. Ålgräset är även viktig för att binda sediment och binda 
näring och koldioxid. 

Vid en förbättrad vattenkvalitet och ökat siktdjup kan ålgräs förhoppningsvis 
återetableras även vid större djup än den nuvarande utbredningen. De områden där 
ålgräs inte finns idag, men där det finns möjlighet att återetableras, bör också så långt 
som möjligt värnas. 

Vid andra delar av mjukbottnarna bildar ofta blåmusslor rev där många värdefulla och 
specialiserade arter trivs bra. Även hårdbottnar är artrika miljöer. Nära ytan finns ofta 
bälten av stora brunalger som blås- och knölång. Hummer och krabbtaska hör till de 
arter som lever på havsbottnar under algbältet. 
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Fiskfauna 
Fiskfaunan har genomgått stora förändringar under senare år. Mängden torsk och 
kolja såväl som plattfisk och ål har minskat starkt. För havsöring, sill och skarpsill är 
situationen bättre. Sillen tycks ännu leka i Havstensfjorden och Hakefjorden och 
bland annat tack vare aktiva fiskevårdsåtgärder i lekvattendragen i området har havs
öringen en god utveckling. 

- 

Sältor 
En annan naturtyp med stora naturvärden på Tjörn och Orust är de så kallade 
sältorna – de betande havsstrandängarna. Där finns ofta en mycket artrik flora och 
stora värden för fågellivet. 

I samband med att översiktsplanen för Orust togs fram lät kommunen göra en inventering av de marina 
bottnarna. Av inventeringen framgår var de ur biologisk synpunkt mest känsliga bottnarna finns. I denna 

inventering redovisas även vilka bottenmiljöer som är påverkade av utsläpp samt vilken känslighet bottnarna 
har för miljöpåverkan. Generellt återfinns de mest känsliga havsbottnarna längs den södra och sydöstra kusten 
av Orust, i Kalvfjorden, Halsefjorden och Stigfjorden vilket sannolikt gäller även på Tjörns sida. Bildkälla: 
ÖP Orust. 

Skyddade områden 
Orust och Tjörn berörs av sju områden som är riksintresse för naturvården och som 
är relaterade till havsmiljön. Dessa beskrivs under avsnitt 7 Hänsyn. 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest värdefulla naturområden. Syftet med detta 
nätverk är att bevara den biologiska mångfalden ur ett europeiskt perspektiv. De 
områden som ingår i nätverket har valts ut för att de innehåller arter och naturtyper 
som är listade i EU:s fågeldirektiv och EU:s art- och habitatdirektiv. I Sverige är alla 
Natura 2000-områden även riksintressen. I kommunerna Orust och Tjörn finns totalt 
nio Natura 2000-områden som är marina eller finns i nära anslutning till havsmiljön. 

Naturreservat finns för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservat bildas 
genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen. I Tjörn och Orusts kommuner finns 
totalt 15 naturreservat som har en koppling till havsmiljön. Det förekommer även ett 
antal djurskyddsområden i form av fågelskydd på och kring skärgårdsöar. 

Längs kusten och kring öar i gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att lång
siktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livs
villkor i och omkring vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet utgår från strand
linjen, längs både fastland och öar, och sträcker sig 0-300 meter både upp på land och 
ut i vattnet. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller kommunen bevilja 
dispens från strandskyddet, om det är förenligt med strandskyddets syften. Strand
skyddet kan också upphävas genom upprättande av detaljplan där detta hanteras i 
planprocessen. Detta aktualiseras vid exempelvis byggnation av bryggor och hamnar 
samt vid utveckling av anläggningar för vattenbruk och energiproduktion. 

- 
- 
- 

- 

Utmaningar och motstående anspråk 
I enlighet med FN:s konvention om biologisk mångfald, åtar sig Sverige att till år 
2020 skydda minst 10 % av kust- och havsområden. Konventionen undertecknades 
vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Inom konventionen antogs 
år 2010 en plan för biologisk mångfald. Sveriges arbete beskrivs i regeringens 
proposition 2013/14 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Kommunernas havsområden är cirka 120 000 hektar och områdesskyddet omfattar 
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runt 10 000 hektar. Nationellt sett omfattas drygt 6 % av haven och i takt med att 
kunskap om marina miljöer ökar kommer fler områden att behöva skyddas i någon 
form. Fördelarna med marint områdesskydd och naturvård är till exempel förbättrade 
förutsättningar för turism samt fiske. Men det kan också leda till att vissa aktiviteter 
förbjuds generellt eller områdesvis om de bedöms vara oförenliga med miljömålen. 
Samtidigt kan det bli tydligare vad olika intressen har för faktiska krav och påverkan 
vilket innebär att möjligheterna att även hitta synergieffekter och samutnyttjande av 
havsområden kommer att öka. 

Belastningar på den marina miljön från aktiviteter bedöms generellt riskera att öka. Vi 
står idag relativt långt ifrån att uppnå god miljöstatus i svenska havsområden. Sam
tidigt kommer effekter av klimatförändringar sannolikt bli tydligare i ett mer lång
siktigt perspektiv. Det kommer att öka behovet av klimatanpassning. Även be
lastningar som inte är kopplade till aktiviteter i havet till exempel ökat nedfall, 
läckande sediment, gamla dumpningar, läckande vrak kommer att utgöra problem. 
Ökande belastningar från aktiviteter kan komma att ställa ökade krav på regleringar 
och områdesskydd, samt teknikutveckling för att lösa problem. 

- 
- 

- 

Klimatförändringar är ett av de stora hoten mot havsmiljön. Klimatförändringar på
verkar hur mycket näring som flödar ut från land och hur mycket algerna blommar. 
En annan anledning till ökningen av alger, främst trådalg, är den minskade mängden 
rovfisk. Ett överuttag av rovfisk påverkar hela näringskedjan. Färre rovfiskar leder till 
att det blir mer småfisk som i sin tur äter fler algätande djur. Färre smådjur, snäckor 
och små kräftdjur som leder till ett överflöd av växtplankton som i sin tur genererar 
algblomning. Den ökade mängden trådalger i vattnet har lett till att ålgräset, som lever 
på mjukbottnar, under de senaste åren har minskat avsevärt. Hårdbottensamhällena 
har också genomgått förändringar de senaste åren. Blåstången och andra fleråriga 
arter har i stor utsträckning ersatts av fintrådiga grönalger. 

- 

Övergödning är en orsak till uppkomsten av döda bottnar. Vid ökad närsalts
belastning och näringsflöden från avlopp, jordbruk och luftföroreningar ökar alg
blomningen. När algerna sedan sjunker ner till botten bryts de ner av bakterier som 
leder till syrebrist. Detta leder i sin tur till döda bottnar. Stora mängder näringsämnen 

- 
- 

transporteras ut i havet med Göta Älv och Nordre Älv. Ämnena förs med Baltiska 
strömmen norrut och påverkar därmed även Tjörns och Orusts kustvatten. 

Marin nedskräpning är ett annat hot mot havsmiljön och Bohusläns kust tar dagligen 
emot stora mängder marint skräp. Den största delen av skräpet består av engångsför
packningar, som transporterats ifrån land med vind och vatten. Cirka 80 % av skräpet 
som når vår kust kommer ifrån andra länder och skräpet består till cirka 90 % av 
plast. Det marina skräpet orsakar omfattande skador på djurlivet. Djur trasslar in sig i 
skräp, misstar skräpet för mat, fyller magen med plast och svälter då ihjäl. 

- 

Friluftsliv och besöksnäring 
Friluftslivets intressen och anspråk står inte i direkt motsats till naturskyddet i det 
öppna havet. Däremot finns starka motstående anspråk längs kusten. Exempelvis 
sammanfaller ofta de områden som utnyttjas mest av fritidsbåtstrafiken med de 
områden som har pekats ut som värdefulla natur- och kulturmiljöområden i kust- och 
skärgårdsområdet. Rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustsystem i Sverige1 visar 
att drygt 60 % av alla bryggor och småbåtshamnar återfinns i grunda områden (<3 
meter), med mjukbottnar. Enligt rapporten är dessa miljöer extra känsliga för en 
majoritet av de störningar som fritidsbåtlivet ger upphov till. En ökad utbredning av 
småbåtshamnar, bryggor och muddrade områden medför dessutom förluster av 
bottenmiljöer och leder ofta till en långvarig försämring av miljön lokalt. Muddring- 
och dumpning leder till uppgrumling och spridning av sediment, näringsämnen och 
miljögifter, vilket påverkar bottenvegetation, fiskar och musslor negativt. Båttrafik 
och ankring leder till uppgrumling och erosion samt till skador på bottenmiljön. 
Undervattensbuller från motorer stör fiskar och däggdjur. 

Vidare medför fritidsbåtar betydande utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från 
båtbottenfärger och förbränningsmotorer. Denna typ av negativa konsekvenser kan 
komma att minska då den tekniska utvecklingen bland annat pekar mot en större 
användning av bland elmotorer. Viss infrastruktur för elbåtar finns på både Tjörn och 
Orust. 

1 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3. Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem 
i Sverige. 

Vattenbruk 
Musslor och ostron filtrerar och tar upp näringsämnen som kväve och fosfor och 
sådana odlingar har mycket liten miljöpåverkan. En lokal bottenpåverkan av fekalier 
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från både musslor och ostron förekommer dock vid odlingarna. Bottenpåverkan från 
musslor är något större än den från ostron eftersom musslor odlas med större täthet. 

Odling av alger i havet förekommer hittills endast i liten omfattning och då främst 
inom forskning. Alger har sannolikt mycket liten miljöpåverkan vad gäller närsaltsut
släpp, bottenpåverkan, smittspridning eller konkurrens med andra arter i ekosystemet. 
Utanför Vallhamn i Tjörns kommun finns en kommersiell odling av sjöpung. 

- 

Fiskodling med traditionella tekniker som öppna kassar innebär stor belastning på 
miljön genom bland annat närsaltsutsläpp, bottenpåverkan och risker för smitt
spridning. Det pågår utveckling för andra lösningar med system som är helt eller del
vis slutna. Landbaserade odlingar där man recirkulerar och renar vattnet från närings
ämnen är också exempel som inte behöver belasta kustvattnen. Integrerad flerarts
odling av fisk och musslor eller alger kan kompensera för näringsutsläppet från fisk
odlingen och bidrar därmed till att minska miljöbelastningen. 

- 
- 
- 

- 
- 

Yrkesfiske 
Yrkesfisket har anspråk på stora ytor och utfiskning är en stor bidragande orsak till 
miljöproblem i haven. En förutsättning för fisket är att det finns tillgång till fisk
bestånd, vilket kräver goda livsmiljöer under fiskens livsstadier. Viktiga områden be
höver skyddas för att stärka fiskbeståndens livsmiljöer i förhållande till ett 
exploateringstryck. Naturvårdsområden skyddar marina habitat och därmed lek
områden och tillväxtplatser. Vissa geografiska områden är även fredade från vissa 
fiskesätt, exempelvis bottentrålning. Delar av Havstensfjorden, norr, öster och söder 
om Orust, är ett fiskefritt område. Införandet av det fiskefria området har föranletts 
av ett minskat bestånd av bottenfisk som torsk och rödspätta till följd av ett allt 
intensivare fiske. Se en mer detaljerad beskrivning under Yrkesfiske, under avsnitt 6.5. 

- 
- 

- 

Infrastruktur, muddring och dumpning 
Sjöfartens aktiviteter påverkar naturvärden i havet, till exempel genom buller. Med en 
ökande sjöfart blir risken för olyckor större och därmed också faran för negativa 
effekter för miljön. Infrastruktur i havet ger en påverkan på bottenmiljön, både vid 
anläggandet och vid underhåll och reparationer. Anläggningsarbetet medför grumling 
av vattnet, förändrad bottenmaterialstruktur och lokal påverkan på vattenväxter. 
Dumpning av muddermassor riskerar att orsaka skador på bottnar och för djur- och 
växtliv, även på stora avstånd från dumpningsplatsen. 

Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är många; naturmiljön med sitt växt- och 
djurliv skadas, stränder förorenas och havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också 

stora konsekvenser med effekter på flera samhällsfunktioner. Jämfört med andra 
transportslag har dock sjöfarten många miljömässiga fördelar då sjöfartens 
klimatgasutsläpp är mindre än till exempel för lastbilstransporter. 

Arter som inte naturligt förekommer längs kusten, så kallade invasiva arter, kan 
orsaka skador när de sprids, genom exempelvis fartygens barlastvatten. Om de nya 
arterna inte har fiender kan de konkurrera ut de inhemska arterna. Dessutom finns 
risk för spridning av nya sjukdomar och på så vis få en stor inverkan på ekosystemet. 
Ofta har invasiva arter lätt för att anpassa sig, växer fort och är snabba på att föröka 
sig. För Bohuskusten gäller det till exempel den amerikanska kammaneten, den lilla 
blåskrabban, japanskt jätteostron och sargassotång. 

Energi 
Havsbaserade vindkraftsprojekt påverkar den lokala marina miljön på olika sätt vid 
anläggning, drift och avveckling. Flytande vindkraftverk kan antas ha en mindre 
påverkan på exempelvis bottenmiljön. Under anläggningsfasen kan förekomma höga  
ljud, grumling och sedimentspridning. Grunda utsjöbankar är särskilt känsliga. Även 
fågellivet i området kan påverkas. Förutom själva vindkraftsparkerna tillkommer de 
elkablar som tar in elen från anläggningarna. Kabelläggningen är ett ingrepp i den 
marina miljön vilket behöver tas hänsyn till vid planeringen av parkernas placering. 
Vindkraftsparker kan ha positiv inverkan på livet i havet genom att utgöra dels 
artificiella rev som gynnar tillväxt av alger, korall och fisk samt utgöra zoner fredade 
från fiske. 

Vågkraft och strömkraft är ännu på demonstrationsstadiet. Vågkraftanläggningars på
verkan på naturmiljön är beroende av vilken teknik som väljs, storlek på anläggning 
och i vilken omfattning som bottenområden berörs av anläggningarna. 

- 

Totalförsvaret 
Försvarsmaktens verksamhet påverkar även naturmiljön på flera sätt. Fartygstrafiken 
inverkar på samma sätt som kommersiell sjötrafik och fritidsbåtar på naturen. Vid 
övningar, skjutningar och detonationer sker ytterligare påverkan. 
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Kulturvärden 
Tjörn och Orust är rika på lämningar från olika tidsepoker som visar på människans 
kontinuerliga nyttjande av landskapet sedan förhistorisk tid. Tätbebyggda fiskelägen 
på karga kronoholmar vittnar om att man försörjt sig på havet sedan 1500-talet med 
fiske, handel och fiskberedning som ekonomisk tyngdpunkt. Till kustens kulturarv 
hör även badorter, varvsmiljöer, hamnar, fyr- och lotsplatser som har betydelse för 
lokal och regional identitet, välbefinnande och ekonomisk utveckling. Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse kopplad till hav och kust återfinns framförallt inom de västra 
kustsamhällena och den västra skärgården. Andra marina fornlämningar med stort 
värde för historien utgörs främst av skeppsvrak och hamnanläggningar som påträffas 
längs kusten, huvudsakligen i anslutning till inlopp, hamnar och farleder. 

Karta som visar densiteten av maritima lämningar i planområdet 

För att en lämning ska vara automatiskt skyddad enligt kulturmiljölagen behöver den 
uppfylla tre krav. Det ska vara en lämning efter människor, den ska ha tillkommit 
genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom 
vara tillkommen före år 1850, eller i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. 
Länsstyrelsen kan dock i det enskilda fallet besluta om att fornlämningsförklara en 
yngre lämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. 

Det finns sex riksintresseområden för kulturmiljövården i kommunerna vilka är 
knutna till hav och kust; Pater Noster fyrplats, fiskelägena på Åstol och Mollösund 
som tillhör Bohusläns äldsta, Gullholmen/Härmanö inkl. Kärringön, Haga i norra 
Stigfjorden samt Säby norr om Skärhamn, se mer utförlig beskrivning av dessa i 
kapitel 7 Hänsyn. Utöver riksintressena är områden av särskilt intresse för 
kulturminnesvård Sjöbodarna i Valsäng, fiskberedningsanläggningen Kålhuvudet, 
Kultehamn samt Morlanda-Torebo som speglar utvecklingen av kustsamhällena. - 

Utmaningar och motstående anspråk 
Främsta hoten mot fornlämningar som ligger vid eller under vatten är exploatering av 
stränder och havsbotten, vanligen byggande av vindkraft, muddring, nedläggning av 
kablar och ledningar samt ny- och tillbyggnad av marinor. Exploateringarna kan 
antingen skada fornlämningen direkt eller indirekt genom att skada upplevelse eller 
förståelsen av landskapet. Det kan finnas en risk för konflikt mellan kulturvärden och 
yrkesfiske vid användning av bottentrålning eller andra fiskemetoder som påverkar 
botten i områden med höga kulturvärden. Fartygslämningar kan skadas kraftigt och 
spridas ut på större ytor.2 

Sjöfart kan leda till erosion som blottlägger, slipar och kanske till och med 
transporterar bort en lämning. Sjöfart och båttrafik kan också medföra att grunt 
belägna lämningar skadas av ankare eller av fartygsskrov. Exploateringar som kräver 
muddring och dumpning av massor utgör också hot mot kulturarvet på botten. 

2 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:2, Havsplanering – Nuläge 2014 

Den ökade exploateringen ökar behovet av arkeologiska utredningar till havs för att 
undvika förstörelse av kulturarvet och möjliggöra uppbyggnad av ett bättre kunskaps- 
och planeringsunderlag som även täcker in havet. Riskerna för skador på 
kulturmiljöer och fornlämningar ökar med okunskapen om var de finns. Ingen aktiv 
vrak- och fornlämningsinventering har ännu gjorts till havs varför kunskapen om 
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fornlämningar under vattenytan är dålig. Kartläggningen av marina fornlämningar är 
bristfällig både på Tjörn och Orust och kulturmiljösektorn känner sannolikt bara till 
en bråkdel av de vrak som finns i området. Information som finns att tillgå är främst 
från privata vrakarkiv. 

Ställningstagande och rekommendationer 

Grunda områden, 0-6 meter, ska bevaras orörda i så stor utsträckning som 
möjligt. 

I grunda områden ska etableringar av nya bryggor och andra fasta anläggningar 
undvikas. Kompletteringar, förtätningar och begränsade utvidgningar kan ske 
inom redan ianspråktagna områden där de inte påtagligt skadar marina värden. 
Etableringar som påbörjats innan denna översiktsplan antagits ska dock fortgå. 

Inom följande livsmiljöer är det särskilt viktigt att undvika exploatering: 

• Estuarier (älv- och bäckmynningar) 
• Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 
• Stora grunda vikar och sund 
• Lekområden för torskfiskar 
• Mussel- och ostronbankar 
• Ålgräsängar 

Inom utpekade områden och objekt med formellt naturskydd samt höga 
kulturmiljövärden står kommunerna bakom gällande föreskrifter. 

Vilka hänsyn som ska tas vid beslut kring användning av kust och hav inom 
kommunerna finns beskrivet i avsnitt 7 Hänsyn 

R1 – Områden med särskild hänsyn till naturvärden i enlighet med 
Havsplanen för Västerhavet, 2019-12-16 

Inom området ska all användning visa särskild hänsyn till områdenas höga 
naturvärden. Avser områden enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplan. Det 
norra området avser ett fisklek- och däggdjursområde, det mellersta en revmiljö 
och fisklek- och däggdjursområde med hög ursprunglighet och det södra en 
revmiljö och fisklek- och däggdjursområde. 
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6.4 Friluftsliv och besöksnäring 
Mål 

Tjörn och Orust ska genom aktiva insatser bidra till hav och kust med god 
tillgänglighet och hög attraktivitet för boende och besökare året runt. 

Utvecklingen av besöksnäringen ska ske i balans med natur- och kulturvärden. 

Fisketurismen på Tjörn och Orust uppmärksammas och blir en viktig del av den 
hållbara naturturismen i området. 

Planeringsstrategier 

Tjörn och Orusts identitet är starkt kopplad till havet. Relationen till kusten och 
skärgården är en viktig del i det som gör landskapet attraktivt för friluftsliv och 
besöksnäring. En hållbar turistnäring ska vara ekonomiskt bärkraftig och socialt 
genomförbar, utan att undergräva den naturmiljö och de kulturmiljövärden som 
bär upp den. Förutom den visuella attraktiviteten är tillgången och tillgänglig
heten till kust, hav och skärgård värdefull och kopplingarna mellan hav och land 
väsentliga. I dessa kopplingar skapas förutsättningar för alla att ta sig ut i 
skärgården samt att röra sig sjövägen längs kusten. 

- 

• Viktiga friluftsområden och kopplingar mellan de storskaliga nätverken 
med kollektivtrafik och de mer småskaliga näten med till exempel 
kajakleder och cykelvägar ska vara synliga och tydliga. Tillgängligheten 
ska stärkas genom iordningställande av vissa områden med vandrings
leder, information om natur- och kulturvärden och annan service. 

- 

• Befintliga småbåtshamnar ska kunna utvecklas mot mer attraktiva och 
tillgängliga platser för att göra de kustnära områdena till mötesplatser 
för boende och besökare. Möjligheter att bredda hamnarnas funktion 
med till exempel småskaliga verksamheter, restauranger och rekreations
områden ska beaktas. 

- 

Ett områdes värde för rekreation och friluftsliv handlar om de upplevelser och 
aktiviteter som människan kan tillgodogöra sig i natur- och kulturlandskapet på sin 
fritid samt områdets tillgänglighet för allmänheten. Tillgången till rekreations
områden, fritidsanläggningar samt säkra gång- och cykelvägar har stor inverkan på 
folkhälsan och bidrar till en god livskvalitet. 

- 

Tjörns och Orusts kustområden har stort värde för rekreation och friluftsliv, något 
som betyder mycket för besöksnäringen. Det kommer många turister, inte minst 
under sommaren, vilket har stor påverkan på utvecklingen av det lokala näringslivet. 
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Göteborgsregionen (GR) har gjort en översiktlig kartläggning av det marina 
friluftslivet tillsammans med Orust och Uddevalla3. Undersökningen är en 
engångsrapport för en inledande överblick. För att få en mer detaljerad och 
rättvisande bild bör liknande undersökningar göras på en fördjupad nivå. Generellt 
visar kartläggningen en förskjutning mot den yttre skärgården i kombination med 
befolkningstätheten för nästan alla friluftslivsaktiviteter. Det gör Skärhamn och 
Tjörns västkust till en av de största tyngdpunkterna för friluftsliv i området. Den 
största koncentrationen av friluftslivsaktiviteter på Orust återfinns i den nordvästra 
delen av kommunen, kring Stora Hermanö.  

Tjörn och Orust har använts som attraktiva rekreationsmiljöer sedan mitten på 1800-
talet och antalet besökande har kontinuerligt ökat sedan mitten på 1900-talet. Det 
havsanknutna friluftslivet med bad- och båtliv, fritidsfiske med mera är en central del 
av turismen. Säsongsvariationerna är stora med stort antal besökare under semester
månaderna som antingen kommer från sjösidan med egen båt eller från land med 
bil/buss/cykel. Det finns gott om naturhamnar, en del med fasta förtöjningsan
ordningar och i många samhällen finns badplatser som drivs av lokala föreningar. 
Efterfrågan på båtplatser är stor i båda kommunerna och väntas öka till följd av fort
satt bostadsbyggande.  

-

-

-

Kommunernas kust och hav är rika på sportfiskevatten och det finns ett stort intresse 
för fritidsfiske och fisketurism. På vårarna när havsöringsfisket sätter igång så 
kommer mängder av fiskare till kusterna och makrillfisket är mycket populärt. Förut
om kuststräckan och fisket från land så är området kring Måseskär en viktig plats för 
fritidsfisket. Det finns ramper på flera ställen i kommunerna, bland annat i 
gästhamnarna.  

-

-

 

 

  

Karta som visar vart destinationerna för turism finns. Data från Turistrådet Västsverige samt Orust kommun. 

3 Göteborgsregionen (2020), Kartläggning och analys av friluftslivet i kustzonen, 
goteborgsregionen.se/kustzonen

De många besökarna ger underlag inte bara till en livskraftig turistnäring som är viktig 
för kommunerna utan också till basnäringarna. Traditionellt har turistaktiviteterna 
främst varit knutna till sol, hav och bad och därmed i huvudsak genererat säsongs
arbete för sommarlediga ungdomar. De senaste decennierna har kommunerna 
eftersträvat att bredda turismen och locka besökare även utanför sommarsäsongen, 
något som har potential att skapa fler helårsarbeten. Satsningar har gjorts på att 
utveckla turisminfrastrukturen med ökat utbud av boenden och aktiviteter, kurs- och  
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konferensanläggningar med verksamhet året om, mer stuguthyrning och upp
ställningsplatser för husbilar, samt kommunikationer som fler rid- och cykelleder. 

-
 

Både Tjörns och Orusts havs- och kustområden ingår i ett riksintresseområde för 
friluftsliv (miljöbalken 3 kapitlet 6 §) Södra Bohusläns kust, med stort rekreativt värde. 
Området utgör kommunernas största tillgång för friluftsliv och är ett utpräglat 
skärgårdslandskap med stor variation från exponerad ytterskärgård till skyddad 
innerskärgård. Området har goda förutsättningar för upplevelser i naturskönt kust- 
och fjordområde och lämpar sig för bad, båtsport, kanotpaddling, fritidsfiske, 
naturupplevelser, kulturstudier med mera. 

Anordningar för friluftslivet finns i form av bland annat vandrarhem, camping, 
marinor, båtuthyrning, kajakuthyrning, restauranger och badplatser. Generellt är 
tillgängligheten till naturområden goda i kommunerna och aktivt arbete bedrivs för 
att binda samman grönområdena med gång- och cykelstråk, vandringsleder eller stråk 
av strand- och brynzoner. 

Utmaningar och motstående anspråk 
Under sommarmånaderna är trycket hårt på både gäst- och naturhamnarna, särskilt 
på västsidan. Dessa är ofta fyllda med besökande båtar och på landsidan blir 
belastningen hård på de små kustsamhällenas vägar och parkeringar och de 
fastboende upplever ibland att de blir negativt drabbade av detta. Det finns även en 
risk för att båtfolkets upplevelse påverkas negativt av överbeläggning och att 
anläggningarna i slutändan inte nyttjas optimalt. Genomgående efterfrågas fler 
båtplatser och ökad kapacitet i gästhamnarna. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika 
fysiska strukturer och aktiviteter som samtidigt var och en ger upphov till flera olika 
typer av miljöpåverkan, se avsnitt 6.3 Natur och kultur. 

Friluftsliv och besöksnäring bedöms inte stå i konflikt till andra intressen inom det 
öppna havet i kommunerna. Sannolikt finns dock motstående anspråk längre in mot 
kusten. Exempelvis sammanfaller ofta de områden som utnyttjas mest med de 
områden som har pekats ut som värdefulla natur- och kulturmiljöområden i kust- och 
skärgårdsområdet. Ett intensivt friluftsliv kan då i vissa fall komma i konflikt med 
känsliga naturvärden, såsom störningskänsliga häckande fåglar på öar längs kusten. 
För en långsiktig, positiv utveckling av besöksnäringen är det också viktigt att hitta ett 
sätt att komma tillrätta med det marina skräpet. 

Karta som visar densiteten på fritidsbåtslivet. Rött anger områden där det kan antas vara högst intensitet på 
fritidsbåtslivet baserat på antal båtplatser och naturhamnar. 
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Friluftsliv och besöksnäring kan både vara i konflikt och samverka med varandra. 
Exempelvis kan exploatering av natursköna platser för turism och båtliv stå i konflikt 
med friluftslivets intressen. Samtidigt kräver en utveckling av turistrelaterad verksam
het ofta infrastruktur, vilket många gånger är till gagn även för friluftslivet. En annan 
potentiell konflikt är mellan dykning vid vrak och intresset att skydda kulturarvet. 

-

Både Tjörn och Orust är anslutna till Hållbarhetsklivet 4 som är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Syftet är att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag 
och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både 
boende och besökare. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Turismnäringen är en mark- och vattenkrävande näring som är beroende av god 
kommunal infrastruktur, vackra och rena miljöer att vistas i, intressanta sevärdheter 
samt god service och tillgänglighet. Översiktsplanen och rekommendationerna avses 
skapa förutsättningar för människors tillgänglighet till havet för friluftsliv och besöks
näring. I planeringen behöver hänsyn tas till behoven av tillgänglighet för både 
människor och båtar. Vissa områden, exempelvis områden med höga naturvärden 
kan å andra sidan behöva fredas från båttrafik. 

-

En avsikt med översiktsplanen är att möjliggöra åtgärder och lösningar för ett mer 
hållbart båtliv utan negativa miljöeffekter. Genom att ange områden som redan idag 
används av fritidsbåtstrafik och småbåtshamnar (R2), där en utökning av befintliga 
småbåtshamnar och relaterade utrymmen kan ske, avgränsas den lokala påverkan till 
områden som redan är påverkade. Det viktiga är dock att minska fritidsbåtstrafikens 
miljöpåverkan och en nyetablering i ett djupt vattenområde kan innebära en mindre 
miljöbelastning än en effektivisering i ett grunt vattenområde. Utformningen av 
bryggor har också en stor betydelse. En samlad bedömning måste göras från fall till 
fall. 

Den mest relevanta åtgärden för översiktsplanen är att identifiera sårbara kustmiljöer 
och styra bort exploatering och båttrafik från dessa områden. Förutom ställnings
tagandet på sid. 22, om att grunda områden ska bevaras opåverkade, pekas även 
rekreationsområden ut där försiktighet vid både nya anläggningar och beteenden ska 
råda för att skydda värdefulla natur- och rekreationsområden (R3). 

4 www.hallbarhetsklivet.se

-

 

 

 

Andra åtgärder är viktiga men nås inte med denna översiktsplan. Förvaring av fritids
båtar på land minskar behovet av bryggor, muddringar och giftiga båtbottenfärger. 
Det ryms dock inte inom denna plan som är avgränsad till vattenområdet, men avses 
hanteras i kommunernas framtida kommunövergripande översiktsplaner. 

-

 

Sänkt hastighet och begränsad motortrafik i känsliga områden kan minska störningar i 
utsatta områden. Här kan det vara aktuellt att diskutera inrättande av hänsyns
områden med länsstyrelsen när det gäller till exempel R3-områdena (områden för 
friluftsliv och rekreation). Ny miljövänlig teknik och nya styrmedel kan användas för 
att minska utsläpp och fysisk påverkan, vilket på sikt kan skapa ett mer hållbart båtliv. 
Sådana åtgärder ligger dock utanför översiktsplanens mandat. Exempel på ytterligare 
åtgärder vid exploatering för ett mer hållbart båtliv finns i rapporten Fritidsbåtars 
påverkan på grunda ekosystem i Sverige

-

5. 

R2 – Områden för fritidsbåtsliv 

Utpekade områden är värdefulla för fritidsbåtsliv med hänsyn till god 
framkomlighet. De ska vara tillgängliga för upplevelser av kust- och 
skärgårdslandskapet. Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller 
som påverkar skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte tillkomma. 
Rekommendationen omfattar större sammanhängande vattenområden som i hög 
grad används för fritidsbåtsliv. Områdena bygger på utrymmesbehov i anslutning 
till småbåtshamnar och naturhamnar samt kända områden och stråk som inte är 
farleder men av generellt värde för båtliv utifrån tillgänglighet och landskapsbild. 

R3 – Områden för friluftsliv och rekreation 

Utpekade områden är värdefulla för friluftsliv, rekreation och upplevelser. 
Områdena utgör sammanhängande områden med höga friluftsvärden och möjlig
heten för allmänheten att ta sig till områdena och ta del av värdena bör vara god. 
Utveckling av anläggningar och service ska dock ske på naturens villkor. 

-

 

R4 – Områden för motorsport 

Inom utpekat område utanför Henån ska bullrande fritids- och turistaktiviteter 
kunna prövas. Aktiviteter och arrangemang i form av träningar och tävlingar kan 
prövas inom området. 

5 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3. Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem 
i Sverige. 



32/22 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner - KS2022/1614-2 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner : FOP-HAV-TjornOrust-utstallning 220518.pdf

  
FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 31 

 

  



32/22 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner - KS2022/1614-2 Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner : FOP-HAV-TjornOrust-utstallning 220518.pdf

  
FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 32 

 

6.5 Maritima näringar 
Mål 

 

 

 

Tjörn och Orust ska 

• bidra till att utveckla ett bärkraftigt och blandat vattenbruk med 
kringnäringar som inte skadar den marina miljön. Utvecklingen ska ske i 
balans med allmänhetens tillgänglighet till hav och kust. 

• främja fler yrkesfiskare och bidra till ökade fiskebestånd, en god 
havsmiljö och hållbara kustsamhällen. Ett långsiktigt hållbart nyttjande 
är en grundförutsättning för att yrkesfisket ska kunna utvecklas. 

• främja den havsbaserade energiproduktionen från förnybara källor och 
ge rumsliga förutsättningar för test av ny teknik på området. 

Planeringsstrategier 

 

Att hantera livsmedel från havet har en lång tradition på Tjörn och Orust. Att 
nyttja den tradition och erfarenhet som finns och kombinera den med dagens 
kunskap om havet, liksom med kringverksamheter kopplat till exempelvis 
besöksnäring och gröna näringar gör vattenbruk och marina livsmedel till 
områden med betydande utvecklingspotential. Det är särskilt intressant med 
vattenbruk som även bidrar till förbättrad havsmiljö. Ett långsiktigt hållbart 
nyttjande är en grundförutsättning för att vattenbruket ska kunna utvecklas. 

Yrkesfisket har en lång tradition på Tjörn och Orust och det är viktigt att det 
finns goda förutsättningar för ett livskraftigt fiske med lokal anknytning. 
Värnandet av hamnar och havsnära verksamhetsområden där yrkesfisket kan 
fortleva och utvecklas är viktiga i samhällsplaneringen. 

 

Havsbaserad energiproduktion kommer sannolikt utgöra ett allt viktigare tillskott 
till energiförsörjningen i framtiden. Förutsättningarna för etablering och 
utveckling av havsbaserade energianläggningar ska värnas men endast 
energiproduktion som inte har en påtaglig negativ påverkan på bottenmiljön. 

Ett område har i förstudier visat sig vara särskilt lämpligt för test av strömkraft 
vid Hermanö/Måseskär. Området ligger oskyddat med kraftiga strömmar. 
Platsen ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är avhängig försvarets 
inställning till anläggningen. Kommunerna har svårt att bedöma hur en sådan 
anläggning inverkar på försvarets verksamhet och kan inte peka ut det som ett 
skarpt ställningstagande men vill uppmärksamma området som lämpligt för test 
av strömkraft på lång sikt. Avsikten är en anläggning för tester av teknik vilket 
gör att den ska vara flyttbar och inte av permanent karaktär. Strömkraft innebär 
låga konstruktioner som inte bör störa radio- och radiolänksystem. 

• Samverkan mellan vattenbruk, beredningsindustrin, yrkesfiske och 
förnybar energiproduktion ska eftersträvas. Befintliga verksamhets
områden i strandnära lägen ska värnas och prioriteras för verksamheter 
som är i behov av ett havsnära läge. Befintlig beredningsindustri ska ges 
förutsättningar att utvecklas när så är möjligt. 

-

• Den lokala kopplingen till råvaror och kringverksamheter främjas. En 
utveckling av yrkesfisket kräver fungerande infrastruktur och en ökad 
vidareförädlingsgrad. Logistiska förutsättningar både till sjöss och på 
land, såsom tillgång till landningshamnar och kajer, ska värnas och ges 
möjlighet till utveckling. 

• En hållbar utveckling av yrkesfisket och en god havsmiljö ska 
stimuleras. Som ett led i detta bör möjligheten till att utöka de befintliga 
fiskebegränsningarna runt Orust även söder om Tjörn studeras. I 
förlängningen bör en lokal plan för yrkesfisket inom kommunerna tas 
fram för att identifiera lämpliga och olika platser för olika typer av fiske. 
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Vattenbruk 
Vattenbruk är en gemensam benämning av odling av fisk, skaldjur, blötdjur och alger 
i vattenmiljö. Vattenbruk kräver en bra vattenkvalitet och friska ekosystem för att 
fungera på ett bra sätt och förändringar i miljön upptäcks ofta först i vattenbruken. 
Kring Tjörn och Orust bedrivs musselodlingar i relativt stor omfattning i flera 
områden i kommunerna. Det förekommer odling av ostron i mindre skala och det 
finns även en hummerodling på Klädesholmen. En förstudie för hummerodling 
håller på att genomföras, för att undersöka möjligheterna för att i framtiden bedriva 

 

hummerodling på västra Orust. Det finns diskussioner kring landbaserade fisk
odlingar på Mollösund och i Ellös på Orust samt på Ängholmen på Tjörn. 

-

De tillstånd som idag finns, såväl aktiva som vilande, visar sig generellt sett ligga 
relativt bra i förhållande till den existerande intressebilden. Ett undantag är de 
odlingstillstånd som finns för odling i Stigfjorden, en fjord som uppvisar en bred och 
variabel intressebild. 

Utmaningar och motstående anspråk 
En utmaning är att vattenbruket måste utvecklas med stor hänsyn till sjöfarten och 
befintliga och planerade farleder. Detta gäller även för farleder för huvudsakligen 
fritidsbåtstrafik. I områdena vid Halsefjorden och Havstensfjorden finns farled som 
är av riksintresse för sjöfarten. Förutom sjöfarten kan även det rörliga friluftslivet, 
yrkesfisket, sjökablar och militär verksamhet anses stå i konflikt med anläggningar för 
vattenbruk. Visuellt påverkar mussel- och algodlingar mindre än fiskodlingar, då dessa 
kan ligga helt under vattnet. Vid nyetablering av vattenbruk är det viktigt att ta hänsyn 
till rekreations- och friluftsliv vid placering av vattenbruksverksamhet, då det ofta är 
med dessa intressen som konflikter uppstår. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Generellt ska vald placering för vattenbruk ha en god vattenomsättning och en 
bottentyp med låg sedimentation för att minska en negativ lokal miljöpåverkan. Det 
är viktigt att det finns tillgång till vägar, bryggor och biutrymmen på land för att 
hantera skörd och underhåll av anläggningen. Vattenbruk inom områden med hög 
biodiversitet såsom ålgräsängar ska undvikas helt. Områden och objekt med 
kulturhistoriskt värde ska också undvikas. 

Det finns två typer av rekommendationer i kartan avseende nya områden för 
vattenbruk; musslor och ostron samt alger. Områdena för musslor och ostron baseras 
på Vägledning för marint vattenbruk i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
2020:02, där områden som möjliga för vattenbruk identifierats. Områdena för alger 
baseras på artikeln Identifying Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish West 
Coast6 i tidskriften Coastal Management, där lämpliga platser för algodling på västkusten 

6 Jean-Baptiste E. Thomas, Filipe Silva Ramos & Fredrik Gröndahl (2019) Identifying 
Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish West Coast, Coastal 
Management, 47:1, 88-106 
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tagits fram med hjälp av multikriterieanalyser i GIS. I bägge fallen har lokala analyser i 
arbetet med FÖP:en gjorts och områden har justerats eller tagits bort.   

När det gäller Stigfjorden och delvis också Käringöfjorden måste en eventuell fortsatt 
utveckling av musselodling och annan vattenbruksverksamhet ske med stor hänsyn 
till de mycket stora naturvärdena. 

Landbaserade fiskodlingar där man recirkulerar och renar vattnet från näringsämnen 
är exempel på mer miljövänliga tekniker som kan vara ett alternativ till konventionell 
fiskodling med traditionella tekniker som öppna kassar. 

  

R5 – Områden för odling av blötdjur och alger 

R5a – giltiga tillstånd för mussel- och ostronodlingar 

R5b - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning 
av anläggningar för vattenbruk avseende musslor och ostron. Exakt 
placering och vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 

R5c - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning 
av anläggningar för vattenbruk avseende alger. Exakt placering och 
vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 
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Yrkesfiske 
Fiske har historiskt sett varit en av de dominerande näringarna på Tjörn och Orust 
men sedan mitten av förra seklet har det skett en dramatisk nedgång av antalet fiskare 
och fartyg i kommunerna. Fisket i Skagerrak domineras värdemässigt av havskräfta 
och räka samt viktmässigt av sill. Av en stor mängd andra arter som har betydelse kan 
nämnas torsk, rödtunga och rödspätta. För områdena mellan Göteborg och Orust, 
har inslaget av torsk och andra bottenfiskar inklusive flatfisk stor betydelse. 

Enligt miljöbalkens 3 kapitlet 5 § ska mark- och vattenområden, som har betydelse 
för yrkesfisket, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. Områden, som är av riksintresse för yrkesfisket, skall skyddas 
mot sådana åtgärder. Områden som utgör riksintressen som lekområden för torsk är 
Byfjorden, Havsstensfjorden, Koljefjorden, Stigfjorden och Hakefjorden. 
Riksintressena som omfattas av den statliga havsplanen reviderades 2019. Pater 
Noster och djupa rännan mot Göteborg som fångstområde för havskräfta, torsk, 
flatfisk och andra bottenfiskar finns kvar i en liten del. Övrigt har ersatts av Södra 
Skagerraks utsjöområde (RI YF 16). Området väster om Hermanö som fångstområde 
för havskräfta har ersatts av Norra Skagerrak trålgränsområde (RI YF 17). Även 
hamnarna i Ellös och Rönnäng är av riksintresse för yrkesfisket. 

Vattenområdena runt Orust, förutom de västra delarna, är skyddsområden för fisk 
och det råder till exempel fiskeförbud för torsk, kolja och bleka. Havsstensfjorden 
och andra fjordar kring Tjörn och Orust har historiskt haft stora bestånd av 
bottenfiskar som torsk, rödspätta och piggvar. Men under första årtiondet av 2000-
talet visade en rad undersökningar att de lokala bestånden av bottenfisk, särskilt 
torskfiskar, minskat kraftigt. Området vid Havsstensfjorden har haft stor betydelse 
för yrkes- och binäringsfisket, så de låga fiskbestånden var inte bara ett problem för 
den biologiska mångfalden utan också för fiskerinäringen. Det hade tidigare gjorts 
försök för att rädda bestånden av bottenfisk vid Tjörn och Orust. Bland annat har 
gränsen för trålning flyttats utåt, användningen av vissa icke-selektiva fiskemetoder 
har begränsats och det har funnits antalsbegränsning för fångst av torsk, kolja och 
bleka med handredskap. Men tyvärr var inte dessa åtgärder tillräckliga för att 
bestånden skulle återhämta sig. Beståndens nedgång berodde i huvudsak på ett allt 
intensivare fiske. Den snabba tekniska utvecklingen inom yrkes- och fritidsfisket 
visade sig vara oförenlig med ett hållbart nyttjande av fiskresursen. En kartläggning 
visade dock att det fortfarande fanns ett lekande bestånd av torsk i Havstensfjorden. 
För att skydda de lekande torskarna inrättades två fiskefria områden vid 

Havstensfjorden. I en stor buffertzon som omfattar stora delar av fjordsystemet är 
torsk, kolja och bleka fredade året om och endast fiske med burar och krok tillåts. 
Fiske efter arter med god status, som öring och sill, kan fiskas i det angränsande 
havsområdet. 

  

Så regleras fisket 
Förutsättningarna för reglering av fiske i skyddade marina områden varierar i tre 
administrativa zoner; innanför trålgränsen, området mellan trålgränsen och 
territorialhavsgränsen samt i ekonomisk zon. Trålgränsen går normalt cirka fyra 
nautiska mil utanför baslinjerna. En nautisk mil motsvarar 1852 meter. Trål
gränsen har dragits så att den i det närmaste överensstämmer med yttre gränsen 
för det område längs våra kuster där inga andra nationer har tillträde för yrkes
mässigt fiske. Innanför trålgränsen är det förbjudet att tråla med undantag för 
räk- och kräfttrål. Innanför trålgränsen kan fiske regleras med föreskrifter enligt 
fiskerilagstiftningen eller med stöd av miljöbalkens områdesskyddsbestämmelser. 
Havs- och vattenmyndigheten har befogenhet att utfärda föreskrifter med stöd 
av fiskelagen medan länsstyrelserna och kommunerna har befogenhet att utfärda 
föreskrifter för naturreservat. Ordningsföreskrifter kan även införas i biotop
skyddsområde och djur- och växtskyddsområde av länsstyrelsen eller kommunen. 
Det finns alltså ett nationellt handlingsutrymme att innanför trålgränsen använda 
antingen miljöbalken eller fiskelagstiftningen. Det måste från fall till fall avgöras 
vilken typ av reglering som är bäst lämpad för att säkerställa bevarandemålen i 
det skyddade området. 

-

-

-

 

I den del av territorialhavet som ligger utanför trålgränsen gäller samma lagvals-
möjligheter som innanför trålgränsen. Möjligheten att nationellt införa en skydds
åtgärd begränsas dock av de långtgående samrådskrav som ställs i EU:s grundför
ordning om fiske. Detta beror på att en sådan åtgärd även kan påverka det fiske 
som bedrivs av andra nationer och som enligt avtal har tillträde till dessa vatten. 

-
-
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Utmaningar och motstående anspråk 
Intresset för att nyttja våra havsområden ökar. Ökningen väntas fortsätta och präglas 
av en mångfald av verksamheter, värden och anspråk. Som exempel finns ett scenario 
där fartygen för både sjöfarten och yrkesfisket blir större och därmed kan kräva mer 
yta till havs. Inom sjöfarten väntas dessutom mängden trafik öka, något som kan ge 
utmaningar i riskhantering och i vissa passager. 

I de fall trafikleder går nära geografiska områden som är viktiga för fiskerinäringen 
fungerar samexistens bra förutsatt att större fartyg inte går utanför de markerade 
lederna. Mindre fiskebåtar har lättare att väja för större båtar och fartyg varför 
problem ofta undviks. Vid andra typer av fiskesätt, exempelvis vid fiske med icke 
överseglingsbara passiva redskap, så finns dock vissa konflikter eftersom fiske då inte 
kan ske i eller i anslutning till farleder. Farleder för sjöfart och större fartyg kan med
föra en potentiell konflikt då vissa typer av fiske, exempelvis med nät, begränsas. 
Detta är särskilt ett problem vid större farleder. Om sjöfarten ökar i framtiden kan 
denna konflikt komma att växa och bli mer påtaglig i framtiden. 

-

Det kan finnas en risk för konflikt mellan kulturvärden och yrkesfiske vid användning 
av bottentrålning eller andra fiskemetoder som påverkar botten i områden med höga 
kulturvärden. Överfiske och bifångster leder till konflikter med naturens ekosystem i 
havet, detta har till exempel lett till att vissa geografiska områden idag är fredade från 
vissa fiskesätt. Det finns även en konflikt mellan trålningsområden och förorenade 
områden i havet som exempelvis sänkta vrak. 

I samband med att antalet sälar och skarvar har ökat har konflikterna med fisket 
intensifierats. Förutom att orsaka skador på redskap kan säl och skarv även ha en 
inverkan på fiskbeståndet. Andra intressekonflikter som kan förekomma är mellan 
yrkesfiske och energiproduktion och infrastruktur. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Kommunernas mandat för styrning av fisket är begränsat men Tjörn och Orust vill 
med översiktsplanen och rekommendationerna tydliggöra sin viljeriktning och 
insikten om att yrkesfisket innehåller både en miljöpåverkan och ett stort värde för 
kommunerna. Rekommendationerna innehåller därför en hänsyn till det befintliga 
yrkesfisket i utsjön, hänsyn till befintliga fredningsområden och en avsikt om att 
utreda ytterligare fredningsområden för fiskebegränsningar.    

 

 

  

R6 – Områden för yrkesfiske 

R6a - Inom utpekat område ska hänsyn till yrkesfisket tas vid all 
förändring som kan påverka dess förutsättningar. I området finns 
också intressen för försvar och sjöfart vilket ska kunna upprätthållas och 
utvecklas. Hela området av riksintresse för yrkesfisket samt områden där ett 
aktivt fiske bedrivits mellan 2012-2014 inryms i det utpekade området. 

R6b – Hamnarna i Ellös och Rönnäng är av riksintresse för 
yrkesfiske. För fiskets bedrivande är det viktigt med fungerande 
infrastruktur i form av tillgång till dessa hamnar och landningsplatser. Inga 
åtgärder som försvårar fiskesektorns möjligheter till landning av fångsten 
vid dessa hamnar får tillkomma. 

R7 – Fiskefria områden 

Den 1 februari 2010 infördes ett fredningsområde i en del av Havstensfjorden i 
Bohuslän, med syfte att skydda lokala bestånd av torsk, piggvar och rödspätta. 
Fredningen består av två mindre helt fiskefria kärnområden och ett större 
sammanhängande fjordområde med fredning året om för torsk, kolja och bleka, 
där endast selektiva redskap som tillåter återutsättning av fisk, burar och krok, 
tillåts. 

R7a - totalt fiskeförbud 

R7b - totalt fiskeförbud undantaget handredskapsfiske från Orust och 
fastlandet 

R7c - fiskeförbud för torsk, kolja och bleka hela året. Tillåtna redskap 
är handredskap, skaldjursburar och musselskrapor. 

R8 – Utredningsområde för utökat fiskefritt område 

Kommunerna avser att studera möjligheten till att utöka de befintliga 
fiskebegränsningarna för att stimulera en hållbar utveckling av det småskaliga 
kustnära fisket och en god havsmiljö. 
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Energi 
I syfte att uppnå de nationella målen att Sverige ska bli självförsörjande på förnyelse
bar energi så behöver dagens teknik som består av vatten-, vind- och vågkraft, jord- 
och bergvärme, samt sol- och bioenergi utvecklas. Framförallt är det satsningar på 
sol-, vind- och annan marin energiproduktion såsom våg- och strömkraft samt 
utbyggnad av nya kraftledningar, som kan komma att inverka på Tjörn och Orusts 
kust- och havsområden. Det som i ett första skede kan vara intressant är test
anläggningar för att prova olika metoder och utrustningar för marin energi. Dessa tar 
upp mindre yta och har mindre påverkan än fullskaliga anläggningar 

-

-

Havsbaserad vindkraft 
Västkusten har naturliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft. I den inre skär
gården och kustzonen är dock förutsättningarna för storskalig utbyggnad begränsad 
på grund av konflikt med boende- och näringslivsintressen samt natur- och 
kulturvård, landskapsbild och försvar. Det pågår förarbeten för två större projekt, 
upp till totalt 300 verk, i territorialhavet i höjd med Orust och Tjörn. 

-

Testbäddar för våg- och strömkraft och bioenergi 
Haven innehåller stora mängder energi i form av tidvatten, vågor och vattenströmmar 
som kan nyttjas för produktion av förnyelsebar energi. Utvecklingen har inte kommit 
lika långt som för vindkraften, men potentialen är stor och fördelarna är flera: till
gången är jämn och förutsägbar, anläggningarna kräver inte samma fundament som 
vindkraften och inverkan på fågellivet är mindre. I Sverige är varken vågorna stora 
eller strömmarna starka med globala mått mätt. Däremot utgör kusten, med dess 
branta klippor och stora djup nära land, ett intressant område för test och utveckling 
av marin energi. Här finns energiförhållanden som underlättar tester av modeller samt 
en omfattande marin forskning och förutsättningar för kunskapsuppbyggnad. Det 
finns även potential för bioenergi från havet. Flera projekt pågår inom detta område, i 
första hand rör det sig om algodling vars potential ligger i den höga produktiviteten. 

-

Utmaningar och motstående anspråk 
Havsbaserad vindkraft står ofta i konflikt med såväl natur och friluftsliv, som försvar, 
yrkesfiske och sjöfart. Ström- och vågkraft gör inte samma anspråk på miljö och 
fågelliv, men kan ha negativ inverkan på bottenmiljö och känsliga strömförhållanden 
varför det är viktigt med miljökonsekvensanalys. Produktion av bioenergi kan 
ytmässigt stå i konflikt med fiske och sjöfart, men kan även vara ett gynnsamt 
komplement till vattenbruk om verksamheterna anpassas till varandra. I de fall nya 
ledningar kommer att anläggas finns det risk för en intressekonflikt med naturvård 

 

och friluftsliv och kräver utökat naturskydd, vilket inte ryms i nuvarande 
översiktsplaner. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Flera företag testar utrustning för vågkraft i området runt Orust. Det lättillgängliga 
vattnet är intressant för testanläggningar ur ett internationellt perspektiv på grund av 
det milda klimatet avseende vågor och strömmar. Testsite Skagerrak är ett samarbete 
mellan forskningsinstitutet RISE, Lysekils kommun, Göteborgs Universitet, Uppsala 
Universitet, Bohuslän Marin Energi och Orust kommun. Konsortiet planerar bland 
annat för en anläggning vid Svanesund. Området är skyddat och tidvattenrörelser 
dominerar, variationerna är stora med riktningsändringar fyra gånger per dygn. 
Fjordarna innanför Svanesund är dock känsliga för strömhastigheter och vatten-
transporter, en testbädd kräver nogsamma miljökonsekvensanalyser för att säkerställa 
att fjordmiljön inte försämras. Konsortiet har även visat intresse för ett område utan
för Tjörn för test av vindbruksteknik. För att undvika konflikter föreslås utbyggnad 
till havs på stort avstånd från kusten, gärna i kombination med andra energislag. 

-
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R9 – Områden för utveckling av marin energi 

Områdenas omfattning, djup och andra förhållanden är viktiga för möjligheten till 
utveckling av energiutvinning till havs. Fartyg behöver god tillgänglighet till 
områdena för byggnation, drift och underhåll. För att kunna distribuera och över
föra el behöver det finnas möjligheter till anslutningar på land. 

-

R9a - inom ett utpekat område är kommunerna positiva till att 
produktions- och testanläggningar för strömkraft prövas. Lämpliga 
områden kan ske i samverkan med andra näringar såsom vatten-
bruksnäringen. Området i närheten av Svanesund lämpar sig för tester av 
system, prototyper och komponenter med fokus på strömmande vatten. 

R9b - inom området får testanläggningar för vindbruk prövas.  
Förutsättningen för vindbruk på platsen är att anpassning av exempelvis 
vindkraftparkens utformning kan ske för att möjliggöra en samexistens med 
yrkesfisket. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förutsättningar 
för samexistens. 

För riksintressena för kulturmiljövård Måseskär, Pater Noster och Marstrand 
har horisontlinjen och det större landskapsrummet en central betydelse för 
värdet. En siktanalys i detalj behöver göras för att avgöra om konsekvensen 
är acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att söka 
tillstånd för vindbruk på platsen. 
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6.6 Transporter 
Mål 

Tjörn och Orust ska skapa förutsättningar för effektiva transporter, ge sjöfarten 
utrymme att växa samt främja den breda allmänhetens tillträde till havet både på 
land och till sjöss. 

Planeringsstrategier 

Sjöfarten kommer att öka volymmässigt och sannolikt ytmässigt. Den har också 
en viktig roll i att avlasta befintlig landinfrastruktur. Avgörande för sjöfarten är 
framkomligheten, tillgången till hamnar samt logistiska förutsättningar som 
möjliggör en enkel och välfungerande övergång mellan sjö- och landtrafik. En 
mångsidig hamnverksamhet är en viktig faktor i kommunernas näringslivs
utveckling och måste ses i relation till de många anspråk som samlas i kustlinjen, 
inte minst i de centrala delarna av samhällena. 

-

• Hamnen i Vallhamn ska utvecklas och säkras som en stor och viktig 
hamn. Utvecklingstankarna rör markanvändning i anslutning till 
hamnen, som studeras vidare i den kommunomfattande 
översiktsplanen. Eventuell utveckling bedöms inte medföra förändrade 
vattenanspråk i anslutning till Vallhamn, eller avvikelse från hamnens 
verksamhetstillstånd. Vägar med koppling till hamnen ska fortsatt 
värnas och utpekade farleder ska vara tillgängliga och effektiva för 
sjöfart. 

• Befintliga hamnar i olika skalor och för olika ändamål som har potential 
för att utvidgas och förtätas ska ges förutsättningar för det. 

• Platser som kopplar samman kommunikation mellan land och hav 
under hela året ska värnas och stärkas och rymma till exempel 
hållplatser för buss, taxi, reguljära båtturer, charterbåtar, taxibåtar och 
cykelvägar och kajakleder. Detta ska stärka förutsättningarna att nyttja 
kust och skärgård för pendling, turism, rekreation och friluftsliv. 

• Pendlingstrafiken på land bör kompletteras med en miljövänlig 
kollektivtrafik till havs. På sikt eftersträvas till exempel en ny reguljär 
färjelinje mellan södra Tjörn och Kungälv. Det kan också handla om 
säsongsbaserade personfärjor för att minska belastningen på vägnätet 
under sommaren. En lokaliseringsutredning för färjeförbindelsens 
exakta läge bör göras för bland annat aspekterna naturmiljö, kulturmiljö 
och barriäreffekt för att minimera påverkan på miljön i området. 

• En ny broförbindelse till fastlandet byggs mellan Orust och fastlandet. 
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Infrastruktur 

Infrastruktur definieras som system av anläggningar som gemensamt säkerställer att 
försörjning och produktion fungerar. Infrastruktur spelar en viktig roll i arbetet med 
att bygga ett robust samhälle som kan trygga människors hälsa och säkerhet, och är 
en central komponent i miljöarbetet genom satsningar på kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 

Tillgänglighet till kusten 
De främsta förbindelserna mellan kommunerna och fastlandet är Skåpesundsbron 
mellan Tjörn och Orust, Tjörnbron och Källösundsbron som förbinder Tjörn med 
Stenungsund, Vindöbron som förbinder Orust med fastlandet norr om Henån, samt 
bilfärjan mellan Kolhättan och Svanesund. Lokala vägnätet utgörs huvudsakligen av 
länsvägar som Trafikverket ansvarar för. Primära vägar är väg 160 som korsar båda 
kommunerna i nord-sydlig riktning och förbinder dem med fastlandet, väg 169 
mellan Myggenäs och Rönnäng och väg 178 mellan Varekil och Ellös som är central 
för västra Orust. Väg 160 och 169 är bitvis klassade som riksintresse för transporter 
till Vallhamn. 

Vägarnas belastning är ojämnt fördelat under året. Under större delen av året är fram
komligheten acceptabel, om än med trafiktoppar till följd av den betydande arbets
pendlingen till och från kommunerna på vardagsmorgnar och -kvällar. Under 
sommarsäsongen och långhelger ökar trafikmängderna avsevärt med det stora antalet 
fritidsboenden som tar sig till öarna, trafiksystemet räcker då inte till utan det blir 
mycket köer men även stor brist på parkeringsplatser i tätorterna. Flera vägar bedöms 
ha förhållandevis dålig standard med tanke på belastningen. Tjörnbroarna och fram
för allt Stenungsötunneln, är betydande flaskhalsar och sårbara vid till exempel 
olyckor. Den smala tunneln gör att vägen måste stängas i båda riktningar vid stora 
godstransporter, vilket främst gäller industriella transporter till och från hamnen i 
Vallhamn. 

-
-

-

Kommunerna har många arbetspendlare som bor på öarna men arbetar på fastlandet, 
i Stenungsund och Göteborg. Expressbussarna mellan Stenungsund och Göteborg är 
därför av stor vikt, så är även den reguljära kollektivtrafiken, som idag förbinder de 
flesta samhällena inom kommunerna samt tillgången till pendelparkeringar. 

Karta som visar intensiteten avseende främst den kommersiella sjöfarten. Rött anger områden där det är högst 
intensitet. Källa: www.marinetraffic.com

Sjöfart 
Sjöfarten omfattar handelssjöfart, fiskesjöfart, fritidssjöfart samt kollektivtrafik och är 
beroende av framkomlighet i farleder, ankringsmöjligheter och hamnar. Farlederna är 
skyddade såväl ovan vatten som ner till ett visst djup under vattenytan. 

För handelssjöfarten är den mest betydelsefulla farleden Marstrand-Uddevalla som 
försörjer Vallhamn, Uddevalla och Stenungsund. Av betydelse är även inseglings
lederna till Skärhamn och Rönnäng. Det finns ett antal hamnar som nyttjas som 
handelshamnar. Wallhamn AB äger hamnen i Vallhamn på Tjörn som är landets 
största privatägda hamn med import och export av fordon som kärnverksamhet. I 

-
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Mollösund och Ellös på Orust och Ängholmen på Tjörn finns kajanläggningar som 
främst nyttjas för leverans av råvaror till den lokala fiskberedningsindustrin. 

Sommartid trafikeras farlederna av stort antal fritidsbåtar. Den nord-sydliga leden 
längs den västra kusten samt lederna till Stenungsund och Uddevalla, tillsammans 
med den till Vallhamn, är klassade som riksintresse. 

Ett antal samhällen i kommunerna, däribland Åstol, Dyrön, Käringön och Gull
holmen, saknar fasta landförbindelser. Trafiken till dessa samhällen upprätthålls av 
personfärjor. Fungerande transport av varor och personer, inklusive anslutning till 
kollektivtrafik och parkering, är en förutsättning för att upprätthålla service till den 
fasta befolkningen på ytteröarna men även mycket betydelsefullt för tillgängligheten 
för sommargäster och turister. 

-

Utmaningar och motstående anspråk 
För att uppnå klimatmålen kan långväga transporter alltmer komma att flyttas från 
land till hav. Då är det centralt att satsningar på anslutande hamnar, vägar och järn
vägar samverkar och utvecklas i samma takt. Sjöfarten gör dock anspråk på stora ytor, 
områden som i framtiden kan utsättas för konkurrens genom en ökad utbyggnad av 
fasta installationer främst för vindkraft, vågkraft och vattenbruk. Med ökad 
konkurrens om ytorna finns risk att sjöfartens framkomlighet begränsas. 

-

Muddring och dumpning 
Muddermassor uppkommer vid många olika verksamheter, exempelvis vid anläggning 
av bryggor eller vid farleder och hamnar. Om muddringsmassorna inte kan återvinnas 
eller återanvändas krävs en annan plats där de kan dumpas. Om massorna inte är för
orenade kan det alternativ som med minst miljöpåverkan och som är mest kostnads
effektivt vara att dumpa massorna i havet. Valet av plats är betydelsefullt för vilka 
miljöeffekter detta medför. 

-
-

Muddring och dumpning prövas enligt olika lagstiftning, muddring enligt 11 kapitlet 
miljöbalken och dumpning enligt 15 kapitlet miljöbalken. Idag kan anmälan/ tillstånd 
ges för muddring utan ett det finns någon lösning för hanteringen av massorna vilket 
är ett problem. I vissa fall kan det även krävas en strandskyddsdispens. 

Utmaningar och motstående anspråk 
Utöver att lämpliga områden ska användas för deponering av mudder ser 
kommunerna förbättringsområden när det gäller hanteringen i övrigt. Långsiktigt 

bedöms en förstärkning av samordningen mellan förvaltningar och kommuner, vara 
en viktig aspekt för en förbättrad havsmiljö. Detta är viktigt inte minst då frågor som 
muddring och dumpning behandlas. En effekt av dagens lagstiftning är att 
prövningen av själva muddringen och den fortsatta hanteringen av mudderavfallet 
inte görs samordnat. I vissa fall krävs även dispens från det generella strandskyddet i 
ytterligare ett separat beslut. Det är angeläget att kvittblivningen är klarlagd när 
muddring beviljas. Ett minimikrav är att det i varje muddringstillstånd utförligt 
beskrivs att muddring ej får starta innan frågan om kvittblivning klarlagts. 

Ett annat problem som uppmärksammats är hur tillsynen av den faktiska mudder
tippningen genomförs. Idag saknas en aktiv tillsyn och krav på kontrollprogram för 
mindre dumpningsplatser. I problemet ingår också avsaknaden av efterföljande 
sjömätning och kontroll av bottentopografin. Med tanke på de långa avstånd mudder 
behöver transporteras finns risk att mudder hamnar på felaktiga platser. Detta är en 
viktig fråga som blivit allt viktigare i takt med minskningen av ålgräset i grunda 
havsområden. 

-

Ställningstagande och rekommendationer 
Kommunerna vill med översiktsplanen och rekommendationerna nedan dels säker
ställa de farleder som behövs för sjöfartens framkomlighet och dels möjliggöra en 
förbättring av infrastrukturen både för landtransporter och sjötransporter. Antalet 
invånare på både Tjörn och Orust förväntas öka i framtiden vilket riskerar ytterligare 
trafikbelastning på Tjörnbron. En ny reguljär färjeförbindelse för persontrafik som 
avlastar befintlig bro framstår som en nödvändighet för att utveckla Tjörn som en del 
av Göteborgsregionen. En sådan måste därför prioriteras. Förbindelsen kan beroende 
på utformning och placering underlätta för en effektivare pendling med kollektivtrafik 
och minska fordonstrafikens negativa miljöpåverkan. En lokaliseringsutredning för 
färjeförbindelsens exakta läge bör göras för bland annat aspekterna naturmiljö, 
kulturmiljö och barriäreffekt för att minimera påverkan på miljön i området. 

-

Orust, Tjörn och Stenungsund verkar tillsammans för att få en ny broförbindelse 
mellan Orust och fastlandet och E6:an för att inte vara beroende av trafiksituationen 
på Tjörn och ett reservat för en förbindelse norr om Svanesund har lagts in i över
siktsplanen. Det finns också beslut om att en åtgärdsvalsstudie ska tas fram. En sådan 
förbindelse skulle ha stor betydelse för både Tjörn och Orust då den i hög grad 
förväntas bidra till avlastning på väg 160 via Tjörnbroarna. 

-
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Kommunerna har i arbetet med denna översiktsplan undersökt eventuella områden 
som kan vara möjliga för undantag från dumpningsförbud utifrån ett mark- och 
vattenanvändningsperspektiv genom att utgå från kända ackumulationsbottnar och 
därifrån exkludera områden med höga naturvärden, värden för friluftslivet, 
vattenbruk och områden som pekats ut som viktiga för sjötransporter. Slutsatsen 
efter samrådet är att det inte finns några lämpliga platser för dumpning av 
muddermassor inom kommunernas gränser. 

R10 – Område för sjöfartsrörelser 

Utpekade områden är värdefulla för sjöfarten med hänsyn till god framkomlighet. 
Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss bör inte tillkomma. 
Rekommendationen omfattar alla farleder och större sammanhängande områden 
som bygger på utrymmesbehov längs farlederna. 

R11 - Reservat för ny fast vägförbindelse 

Området prioriteras för en ny bro norr om Svanesund mellan Orust och 
Stenungsund. 

R12 – Principiell linjesträckning för ny färjeförbindelse 

En lokaliseringsutredning för färjeförbindelsens exakta läge bör göras för bland 
annat aspekterna naturmiljö, kulturmiljö och barriäreffekt för att minimera 
påverkan på miljön i området. 
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7 Hänsyn 

 

 

 

En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen 
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, till exempel när det gäller 
lokalisering och utformning av nya anspråk såsom vattenbruk eller småbåtshamnar. 
Riksintressen ska anges särskilt och behandlas nedan i avsnitt 7.1. Kravet på 
redovisning av de allmänna intressena innebär att kommunen preciserar vilka 
intressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur de avgränsas samt avgör vilket 
intresse som ska gälla om det råder konflikt mellan dem. Klimatförändringar samt 
säkerheter och risker behandlas översiktligt i avsnitt 7.2 samt 7.3. 

Frågor som gäller Agenda 2030, miljökvalitetsnormer och miljömål behandlas i 
avsnitt 8 Konsekvenser.

7.1 Hur kommunen tillgodoser riksintressen 
Riksintressena är av två olika slag. I miljöbalkens tredje kapitel anges typer av 
områden som kan vara av riksintresse. Sektorsansvariga centrala myndigheter beslutar 
vilka områden som man anser ska vara av riksintresse. I miljöbalkens fjärde kapitel 
pekas ett antal större, i ord specificerade områden ut som riksintresseområden. Dessa 
är beslutade av riksdagen. 

Följande riksintressen berör havet (förvaltningsmyndigheter inom parentes): 

Naturvård (Naturvårdsverket) 
Orust och Tjörn berörs av sju områden som är riksintresse för naturvården och som 
är relaterade till havsmiljön. Enligt miljöbalken 2 kapitlet 6 § ska områdena skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Inom dessa områden finns 
riksintressanta värden som exempelvis skärgårdslandskap med geologiska värden, 
havslandskap, strandnära marin våtmark och strandnära naturbetesmark. 

Inom Tjörns och Orusts kommuner finns totalt nio Natura 2000-områden. Natura 
2000-områden är sedan 2001 klassade som riksintressen enligt miljöbalken 4 kapitlet 
8 §. Natura 2000. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- respektive 
fågeldirektiv. Målet i Art- och habitatdirektivet är att främja att den biologiska 
mångfalden bibehålls. För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, 
Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande 

nätverk. Dessa områden innehåller arter som eller naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 

Enligt miljöbalken 7 kapitlet 28 a § finns ett tillståndskrav innebär att det är förbjudet 
att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i Natura 2000-områden. 

Kommunerna stödjer de utpekade riksintressena och Natura 2000-områden. 
Enligt kommunernas uppfattning utgör rekommendationerna i denna 
översiktsplan tillsammans med gällande reservats- och strandskyddsbestämmelser 
samt bevarandeplaner tills vidare ett tillfredsställande skydd. 

Kulturmiljö (Riksantikvarieämbetet) 
Det finns sex riksintresseområden för kulturmiljövården i kommunerna vilka är 
knutna till hav och kust: Pater Noster fyrplats, fiskelägena på Åstol och Mollösund 
som tillhör Bohusläns äldsta, Gullholmen/Härmanö inkl. Kärringön, Haga i norra 
Stigfjorden samt Säby norr om Skärhamn. Enligt miljöbalken kapitel 3 § 6 skall dessa 
områden skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. 

Föreslagen vindbruksanläggning ligger mellan 15 och 25 kilometer från 
riksintressena för kulturmiljövård Måseskär, Pater Noster och Marstrand. 
Anläggningen kommer troligtvis vara synlig från åtminstone Pater Noster och 
Marstrand om man befinner sig på någon av platserna som ligger högt i sig. För 
riksintressena har horisontlinjen och det större landskapsrummet central 
betydelse för värdet. Därför kan en vindbruksanläggning på platsen medföra en 
negativ konsekvens på kulturmiljön. Detta kan behöva bedömas i ett större 
sammanhang inklusive de två större projekt i territorialhavet i höjd med Orust 
och Tjörn. 

Kommunerna stödjer de utpekade riksintressena. Planförslaget innehåller en 
rekommendation om att en siktanalys i detalj och andra analyser av till exempel 
miljönyttan av anläggningen behöver göras för att avgöra om konsekvensen är 
acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att söka tillstånd 
för vindbruk på platsen. Tillsammans med det skydd kulturminneslagen generellt 
ger samt rekommendationerna i denna översiktsplan bedöms riksintressena tills 
vidare ha ett tillfredsställande skydd. 
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Friluftsliv (Naturvårdsverket) 
Både Tjörns och Orusts vatten- och kustområden ingår i ett riksintresseområde för 
friluftsliv, miljöbalkens 3 kapitlet 6 § Södra Bohusläns kust, med stort rekreativt värde. 
Området utgör kommunernas största tillgång för friluftsliv och är ett utpräglat 
skärgårdslandskap med stor variation från exponerad ytterskärgård till skyddad 
innerskärgård. Området har goda förutsättningar för upplevelser i naturskönt kust- 
och fjordområde och lämpar sig för bad, båtsport, kanotpaddling, fritidsfiske, 
naturupplevelser, kulturstudier m.m. 

Kommunerna stödjer riksintresset. Enligt kommunens uppfattning ger gällande 
reservats och/eller strandskyddsbestämmelser tillsammans med 
rekommendationerna i denna översiktsplan tills vidare området ett 
tillfredsställande skydd. 

Yrkesfiske (Havs- och vattenmyndigheten) 
Enligt miljöbalkens 3 kapitlet 5 § ska mark- och vattenområden, som har betydelse 
för yrkesfisket, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. Områden, som är av riksintresse för yrkesfisket, skall skyddas 
mot sådana åtgärder. Områden som utgör riksintressen som lekområden för torsk är 
Byfjorden, Havsstensfjorden, Koljefjorden, Stigfjorden och Hakefjorden. 
Riksintressena som omfattas av den statliga havsplanen reviderades 2019. Pater 
Noster och djupa rännan mot Göteborg som fångstområde för havskräfta, torsk, 
flatfisk och andra bottenfiskar finns kvar i en liten del. Övrigt har ersatts av Södra 
Skagerraks utsjöområde (RI YF 16). Området väster om Hermanö som fångstområde 
för havskräfta har ersatts av Norra Skagerrak trålgränsområde (RI YF 17). Även 
hamnarna i Ellös och Rönnäng är av riksintresse för yrkesfisket. 

Enligt kommunens uppfattning utgör för närvarande rekommendationerna i 
denna översiktsplan ett tillräckligt skydd för de aktuella riksintressena. 

Fasta anläggningar inom ett energiutvinningsområde kan försvåra möjligheten till 
yrkesfiske med aktiva redskap som trålning. Det pågår en snabb teknikutveckling 
inom energiområdet och kraven på samexistens med exempelvis yrkesfisket ökar. 
Avsikten med vindbruksområdet i översiktsplanen är möjliggöra tester av nya 
tekniker, konstruktioner och samexistenser. Förutsättningen för vindbruk på 
platsen är att anpassning av exempelvis vindkraftparkens utformning kan ske för 
att möjliggöra en samexistens. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade 
förutsättningar för samexistens. 

För fiskets bedrivande är det viktigt med fungerande infrastruktur i form av 
tillgängliga hamnar och landningsplatser och att fartygen kan förflytta sig till och 
från dessa. Därav riksintresseanspråket för hamnarna i Ellös och Rönnäng. 
Rekommendationerna i denna översiktsplan innehåller inte något som hindrar 
denna rörelse mellan fångstområden och hamnar eller landningsplatser. För 
säkerställande av hamnarnas anspråk på land, hänvisas till respektive kommuns 
kommunövergripande översiktsplan. 

Kommunikation (Trafikverket) 
Enligt miljöbalken 3 kapitlet 8 § ska områden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för kommunikationer, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Dessa 
områden skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna. I planområdet finns farleder av riksintresse för 
sjöfarten samt en allmän hamn av riksintresse, hamnen i Vallhamn. 

Kommunerna planerar inga åtgärder som kan påtagligt försvåra de utpekade 
områdena för kommunikationer. Farlederna av riksintresse ingår i 
rekommendation R10 – Område för sjöfartsrörelser. 
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Totalförsvaret (Försvarsmakten) 
Inom planområdet finns ett öppet utpekat riksintresse enligt 3 kap 9 § miljöbalken för 
totalförsvarets militära del i form av sjöövningsområdet Skagen. Riksintressets värde 
består i sjöövningsområdets funktion för övning av Försvarsmaktens huvuduppgift 
väpnad strid. Övnings- och skjutfält är en förutsättning för att uppnå förmågan till 
väpnad strid och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för 
Försvarsmaktens samtliga förband. För fartygsförbanden i samverkan med flyg- och 
helikopterförband krävs särskilt marina skjutområden. Övningar och utbildning i de 
marina skjutområdena måste kunna genomföras utan störningar av såväl fysiska som 
tekniska hinder. 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess 
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är bland annat hela landets yta 
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter 
inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt behöver skickas på 
remiss till Försvarsmakten för att säkerställa att ingen skada sker på riksintressen som 
omfattas sekretess. Övriga remisser som behöver skickas till Försvarsmakten framgår 
i Försvarsmaktens riksintressekatalog. 

Kommunerna stödjer riksintresset och befäster det i huvudsak i 
rekommendationer och ställningstaganden i översiktsplanen. 

Som öar och ö-kommuner är Orust och Tjörn starkt beroende av omgivande 
vattenområden för sin framtida utveckling. Kommunerna befarar att 
försvarsmaktens utbredda anspråk, med restriktioner avseende fasta 
installationer, kan komma att påtagligt inskränka kommunernas framtida 
utvecklingsmöjligheter. 

Teknikutvecklingen går i dagsläget mycket snabbt när det gäller marin teknik som 
exempelvis livsmedelsproduktion och energiproduktion. I denna dynamiska 
utvecklingsfas framstår det som olyckligt att varaktigt låsa användningen av stora 
områden, som inom kort kan komma att utgöra en viktig resurs för lokal mat- 
och energiförsörjning. 

Kommunerna vill med detta, trots den grundläggande inställningen om att 
riksintresset ska beaktas, lägga fram en förhoppning om att ett framtida nyttjande 
av havet bör kunna inkludera såväl försvarets intressen, med nödvändig hänsyn 
till framkomlighet och sekretess avseende rikets säkerhet, som kommunernas 
behov av att nyttja havets resurser. 

Högexploaterad kust (Länsstyrelsen) 
Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt miljöbalken kapitel 4 § 4 i sin helhet 
av riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. Enligt 
miljöbalken kapitel 4 § 1 får exploateringsföretag, som påtagligt skadar områdets 
natur och kulturvärden, inte komma till stånd. Bestämmelserna utgör dock inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Bestämmelserna i 
miljöbalken kapitel 4 § 4 innebär bland annat restriktioner mot uppförande av 
fritidsbebyggelse och viss tung industri. 

Kommunerna stödjer riksintresset. De förslag som redovisas i översiktsplanen 
handlar till stor del om att utveckla lokala näringar knutna till havet som marina 
livsmedel, marin energi och turism och friluftsliv samtidigt som natur- och 
kulturvärdena tas till vara. 
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7.2 Klimatförändringar 
Klimatförändringar kommer att påverka haven och människans möjlighet att nyttja 
havet som resurs på många olika sätt och är viktiga parametrar för en planerings
process. I IPCC:s rapport Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and 
Communities beskrivs framtida beräknade havsnivåhöjningar utifrån olika 
framtidsscenarier via RCP:er. För scenariot RCP 8.5, ett scenario motsvarande 
fortsatt höga utsläpp växthusgaser, visar beräkningar att medelvattenståndet i havet 
globalt kan höjas med 15 mm/år vilket motsvarar 61 - 110 cm fram till 2100. På 
grund av den fördröjda effekten kommer havsnivån fortsätta att stiga under lång tid 
efter 2100. I scenariot RCP 8.5 accelererar havsnivåhöjningen efter 2100 och havet 
förväntas stiga med ytterligare en meter fram till 2150.7 

-

Vi kan förvänta oss en ökad medeltemperatur och en ökad medelnederbörd. 
Belastningen på dricksvatten- och avloppssystemen förväntas öka, denna 
infrastruktur är periodvis hårt belastad i många samhällen redan idag, bland annat på 
grund av den kraftiga säsongsvariationen avseende boende. Det varmare klimatet kan 
också föra med sig hälsorisker, bland annat ökad smittspridning hos både människor 
och djur. Detta ställer nya krav på hur vi utformar vårt samhälle, både vad gäller att 
minska vår påverkan på klimatet men också hur vi ska skapa ett samhälle som kan 
hantera dess effekter. Klimatförändringarna innebär ett ökat hot mot ekosystem som 
är nödvändiga för människan samtidigt som ekosystemen utgör en avgörande faktor 
för möjligheten att hantera de konsekvenser och påfrestningar ett förändrat klimat 
innebär. För att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer som är säkra ur ett 
klimatperspektiv är det viktigt att denna sårbarhet identifieras ur ett brett perspektiv 
och proaktivt för att undvika att åtgärder och lösningar står i konflikt med andra 
värden till exempel avseende natur och kultur. 

Klimatfrågan kopplar även till själva nyttjandet av havet. Ett behov av att minska ut
släpp av växthusgaser på kort tid kan komma att medföra ett ökat nyttjande av havet 
för produktion av olika former av fossilfri energi som havsbaserad vind- och vågkraft 
eller ett ökat intresse för verksamheter till havs genom förändrade transportmönster. 
Med denna bredd av effekter på havet finns utmaningar kring miljö- och tids
perspektiv i havsplaneringens avvägningar. Fasta installationer kan i framtiden 
konkurrera med sjöfarten och yrkesfisket om ytan i vissa geografiska områden till 
havs och vissa områden där existerande höga naturvärden sammanfaller med lämplig

-

-

-

 

 

 

het för klimatvänlig energiproduktion. Hur klimatet kan hanteras inom havs
planeringen är således en mycket komplex fråga men sammantaget kan vi vänta oss 
ett ökat tryck på havets resurser. Till stor del på grund av att en del av lösningen till 
klimatförändringarna och dess konsekvenser finns i kust och hav. 

7 Tjörns kommun (2021-04-01), Klimatriskutredning 

-

7.3 Säkerhet och risker 
Tjörns kommun har en risk- och sårbarhetsanalys vilken beskriver vilka extraordinära 
händelser som kan inträffa i kommunen. Med risker och påverkansfaktorer menas här 
risker för olyckor och andra händelser som kan ge skadliga konsekvenser för 
människor och miljön i havet. För att kunna hantera risker och förebygga annan 
påverkan på havet krävs dels att bygga upp en kunskap om aktuella och framtida 
olycksrisker och dels att det finns beredskap och utrustning för att sätta in åtgärder 
när en olycka sker. Kollisioner inom sjöfarten innebär stora risker och sådana olyckor 
kan föra med sig risk för utsläpp av olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen med 
negativa effekter; naturmiljön med sitt växt- och djurliv skadas, stränder förorenas 
och havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också stora ekonomiska konsekvenser 
med effekter på flera samhällsfunktioner. 

I Sverige har den myndighet som har ansvar för en verksamhet också ansvaret för att 
verksamheten ska fungera i en krissituation. Ansvaret för att leda och samordna 
räddningstjänsten till havs är fördelat mellan flera centrala myndigheter, läns
styrelserna och kommunerna. Sjöfartsverket svarar för flygräddning och sjöräddning 
till havs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Kustbevakningen har 
hand om miljöräddning och sanering till sjöss och medverkar i räddningsinsatser. 
Kommunerna svarar för räddningstjänst på land, i hamnar och kanaler och har 
ansvaret för sanering på land. Länsstyrelsen har en samordnande roll mellan 
kommunal och statlig räddningstjänst vid en större olyckshändelse. 

-

Ställningstagandena i denna översiktsplan bedöms inte konkret påverka risken för 
oljeutsläpp eller andra farligt godsrelaterade olyckor i vattenområdet. Det finns därför 
inte några särskilda planåtgärder föreslagna. För att skapa förutsättningar för att 
effektivt sanera olja som nått land efter ett utsläpp har Tjörn, Orust och Stenungsund 
en kommungemensam oljesaneringsplan8 (ej antagen i Orust kommun). Planen 

8 Orust kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun (2014-12-12) 
Oljesaneringsplan 
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innefattar de förutsättningar som krävs för att en samverkan ska vara möjlig och för 
att snabbt komma igång med en oljesaneringsinsats. 

För att förebygga oljeutsläpp kan kommunerna i det fortsatta arbetet undersöka 
möjligheterna att införa trafiksepareringszoner som reglerar färdriktningar i trånga 
och tungt trafikerade passager. Genom att införa sådana passager kan risken för 
olyckor minska. I ett sådant arbete behöver även andra aktörer involveras. 

Faktorer som i framtiden kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap är klimat
förändringar och en framtida havsnivåhöjning. Oljetransporterna till sjöss och 
utvecklingen av vind- och vågkraft ställer även fortsättningsvis särskilda krav på 
hantering av räddningstjänstinsatser till havs. Det är viktigt att samordning av insatser 
sker mellan kommunerna och övriga parter så att bästa möjliga resultat uppstår varför 
det också finns oljeskyddsplaner i kommunerna. 

-

Farligt gods transporteras på alla farleder inom planområdet. Väg 160 (mellan 
Myggenäs och Vindön) är primär rekommenderad väg för farligt gods och väg 178 
(mellan Varekil och Ellös) samt väg 169 (mellan Myggenäs och Rönnäng) sekundär 
rekommenderad väg för farligt gods. Olja och gas är exempel på farligt gods som 
transporteras på farlederna inom planområdet samt på vägar på land i anslutning till 
planområdet. Denna typ av transporter innebär en viss risk för gasexplosioner, eller 
oljeutsläpp. 

I kustnära vattenområden och hamnområden sker en spridning av giftiga ämnen vid 
tankning och lastning och lossning av fartyg samt vid normal drift av motorer. 

7.4 Förorenade områden 
Förorenade områden är mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar som 
innehåller skadliga ämnen som medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön. Oftast ligger dessa områden i anslutning till pågående 
eller nedlagd industriell verksamhet. Ett sådant område omfattas av miljöbalkens 
bestämmelser om förorenade områden.  

Kartan visar potentiellt förorenade områden i kommunernas vattenområde eller inom 
100 meter från strandlinjen. Det handlar om uppemot 100 identifierade områden. De 
identifierade områdena delas in i en skala från 1-4 där riskklass 1 innebär mycket stor 
risk och har högst prioritet vid eventuell efterbehandling. Inom området finns 10 

    

 

 

områden som identifierats med riskklass 1. Alla är någon form av hamn- eller 
varvsverksamhet. 

Det är viktigt att ta hänsyn till områden som kan vara förorenade eftersom det dels 
utgör grundläggande förutsättningar för områdets användning, dels påverkar 
kostnadsbilden vid en förändring av området. 

Kommunerna har ambitionen att ta fram handlingsplaner för hantering av de 
förorenade områdena. I en sådan handlingsplan kommer även frågan om 
översvämningsproblematik av förorenade områden att tas upp. 

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra 
världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och 
fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens 
laster. Området är olämpligt för fiske men trålning sker likväl dagligen. 

7.5 Skyddsområde runt flygplatser 
Planområdet berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 60 km 
kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Göteborg-
Landvetter flygplats samt Trollhättans flygplats. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder 
inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av 
höga byggnader eller föremål (exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan 
ska samrådas med berörd flygplats. 

Vindkraftverk högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till 
Luftfartsverket, oavsett placering på svenskt territorium eller territorialvatten, även 
inom områden speciellt utpekade för vindkraft. 
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8 Konsekvenser 
I detta avsnitt beskrivs de konsekvenser som planförslaget bedöms medföra. I avsnitt 
8.5 beskrivs miljökonsekvenserna med utgångspunkt i vattenanvändningen och 
tillhörande rekommendationer som tagits fram för olika delområden för planområdet. 
I övrigt beskrivs miljöpåverkan från verksamheter på land översiktligt i avsnitt 8.7 
Kumulativa effekter. De sociala och ekonomiska konsekvenserna av planförslaget 
beskrivs översiktligt i avsnitt 8.8. I avsnitten 8.9 respektive 8.10 görs en avstämning 
av planen mot miljökvalitetsnormerna respektive relevanta miljökvalitetsmål och 
globala hållbarhetsmål. 

Denna konsekvensbeskrivning är ingen självständig handling utan den ska läsas ihop 
med övriga delar i den fördjupade översiktsplanen. 

I rutan nedan beskrivs några centrala begrepp som är kopplade till miljöbedömning. 

Några centrala begrepp 

Behovsbedömning: Den process som avgör om en miljöbedömning krävs. 

Miljöbedömning: Miljöbedömning av planer och program är den process enligt 
miljöbalken som beskriver de moment som myndigheter och kommuner ska 
genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer eller program vars 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 
miljöbalken (MB). 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): MKB är den skriftliga redogörelse där 
bland annat den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och 
bedömas. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva en plans väsentliga 
effekter och konsekvenser på människors hälsa och miljö samt på hushållningen 
med fysisk miljö och naturresurser. Rimliga alternativ ska också identifieras, 
beskrivas och bedömas. Även vid miljökonsekvensbedömning av verksamheter 
och åtgärder heter motsvarande dokument miljökonsekvensbeskrivning i 
miljöbalkens 6 kapitel. 

Miljöpåverkan: Begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis för
knippas med ordet miljö även till exempel påverkan på befolkning, människors 
hälsa, materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar 
(miljöbalkens 6 kapitel 12 § andra stycket). Begreppet inkluderar såväl positiv 
som negativ påverkan. 

-

 

 
8.1 Konsekvensbeskrivningens syfte 
En översiktsplan bedöms enligt miljöbalken alltid innebära betydande miljöpåverkan 
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva de direkta och indirekta 
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, 
djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning 
med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material, råvaror och 
energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön ska 
finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (miljöbalkens 6 kapitel 3 §). I 
denna konsekvensbeskrivning bedöms även ekonomiska och sociala aspekter. 
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8.2 Avgränsning av konsekvensbeskrivning 
Avgränsning av miljöbedömningen ska ske tidigt i planeringsprocessen. Syftet är 
bland annat att fokusera miljöbedömningen på de miljöfrågor som har störst relevans 
för planen i fråga. Samråd genomförts med länsstyrelsen kring avgränsningen av 
miljöbedömningen och MKB utifrån miljöbalkens krav utfördes 2018-09-20. 

Avgränsning i tid 
I miljöbedömningen ska den långsiktiga hållbarheten och miljöpåverkan vara huvud
fokus. Kortvarig miljöpåverkan inkluderas om den bedöms ge betydande 
konsekvenser i ett större sammanhang. Konsekvensbeskrivningen avgränsas i tid till 
planförslagets tidshorisont, det vill säga 2050 som horisontår och 2035 som 
referensår. Tidshorisonten är densamma som för den statliga Västerhavsplanen. 

-

Avgränsning i sak och geografisk avgränsning 
Konsekvenserna beskrivs med utgångspunkt i de fyra olika ämneskategorierna som 
presenteras i planförslaget: 

• Natur och kultur 
• Friluftsliv och besöksnäring 
• Maritima näringar 
• Transporter 

Inom ramen för ovanstående ämneskategorier redovisas strategier och åtgärder som 
konsekvensbeskrivningen utgår från. Inom samtliga ämneskategorier föreslås 
företeelser och anläggningar som utgör anspråk med varierande påverkan på miljön. 

Förslagen inom varje ämneskategori bedöms så långt det är möjligt avseende 
aspekterna: 

• Naturmiljö. Påverkan på naturvärden och på skyddade områden 
• Kulturmiljö. Påverkan på kulturlandskapet, riksintresse för kulturmiljö samt 

marina lämningar på havsbotten. 
• Landskapet. Påverkan på opåverkade områden, eventuella risker för 

fragmentering av landskapet och påverkan på landskapsbilden inom den 
obrutna kusten. 

• Friluftsliv. Påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och möjlighet till 
rekreation. 

• Hälsa och säkerhet. Bullerpåverkan och trafiksäkerhet på havet 

Förutom ovan nämnda miljöaspekter finns ett avsnitt som behandlar de kumulativa 
effekterna. Här beskrivs hur planens konsekvenser samverkar med konsekvenser från 
befintliga verksamheter från land. De sociala och ekonomiska effekterna av planen 
beskrivs även översiktlig i ett separat avsnitt. 

En bedömning görs också om planförslaget är i enlighet med relevanta miljö- och 
hållbarhetsmål. Planförslaget stäms även i sin helhet av mot miljökvalitetsnormer för 
luft, vatten och fisk- och musselvatten. 

Konsekvensbeskrivningen avgränsas i huvudsak till det område som utgör plangräns. 
För vissa miljöaspekter sträcker sig konsekvensbedömningen utöver plangränsen då 
påverkan på intresset sträcker sig utanför planområdet. 
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8.3 Bedömningsgrunder 
I tabellen nedan presenteras den skala som i miljöbedömningen har använts för att 
värdera såväl positiva som negativa konsekvenser. En konsekvensbedömning görs 
genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och av ingreppets eller 
störningens omfattning. 

Definition Kommentar 

Positiv 
konsekvens 

Planförslaget medför en förbättring för människors hälsa 
och/eller miljön för aspekten. 

• Planförslaget bidrar till en förbättring på lokal, regional 
och/eller nationell nivå. 

Obetydlig 
konsekvens 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte medföra 
några konsekvenser för aspekten. 

• Planförslagets påverkan har ingen betydelse för aspektens 
värde. 

Liten 
negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms endast medföra negativ påverkan av 
mindre art och omfattning som inte innebär någon 
betydande försämring eller skada av aspekten. 

• Vanligt förekommande påverkan. 
• Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 
• Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 
negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra en negativ påverkan av 
måttlig art och omfattning som innebär en försämring av 
eller mindre skada på aspekten. 

• Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 
• Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 
miljönyttan med föreslaget planförslag eller i förhållande till 
en åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 
konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

Stor negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av större art och 
omfattning som innebär en allvarlig försämring av eller 
skada på aspekten. 

• Påverkan på ett unikt värde. 
• För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna 

kan dessa istället komma att bedömas som måttlig eller en 
liten negativ konsekvens. 
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Positiv 
konsekvens 

Planförslaget medför en förbättring för människors hälsa 
och/eller miljön för aspekten. 

• Planförslaget bidrar till en förbättring på lokal, regional 
och/eller nationell nivå. 
 

 
Obetydlig 

konsekvens 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte medföra 
några konsekvenser för aspekten. 

• Planförslagets påverkan har ingen betydelse för aspektens 
värde. 
 

 
Liten 

negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms endast medföra negativ påverkan av 
mindre art och omfattning som inte innebär någon 
betydande försämring eller skada av aspekten. 

• Vanligt förekommande påverkan. 
• Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 
• Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

 
Måttlig 
negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra en negativ påverkan av 
måttlig art och omfattning som innebär en försämring av 
eller mindre skada på aspekten. 

• Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 
• Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 
miljönyttan med föreslaget planförslag eller i förhållande till 
en åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 
konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

 
Stor negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av större art och 
omfattning som innebär en allvarlig försämring av eller 
skada på aspekten. 

• Påverkan på ett unikt värde. 
• För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna 

kan dessa istället komma att bedömas som måttlig eller en 
liten negativ konsekvens. 
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8.4 Alternativ till planförslaget 
Alternativ planering 
Några alternativa förslag har inte tagits fram för planområdet som helhet, utan varje 
geografiskt område har studerats för att avgöra om det finns risk för att konflikter 
mellan olika anspråk kan uppstå. Inga ytterligare alternativ förutom nollalternativet 
kommer att redovisas i konsekvensbeskrivningen. 

Arbetet med att ta fram lokaliseringarna för planområdet har varit en process där det i 
form av en GIS-analys har utförts en lokaliseringsutredning för att utreda vilka 
områden som passar bäst med avseende på hänsynsområden och nuvarande 
användning. Genom GIS-analysen har anpassningar gjorts utifrån rådande 
förhållanden och hänsynsområden för att minimera risken för att det uppstår 
motstående intressen samt för att minska planförslagets påverkan på människors 
hälsa och på miljön. 

Nollalternativ 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar två alternativ, planförslaget och ett 
nollalternativ. Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag 
på övergripande vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och konsekvenser. 
Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom planområdet om 
förslaget till fördjupad översiktsplan inte genomförs. Nollalternativet är inte en 
beskrivning av aktuella förhållanden utan inkluderar de åtgärder och de förändringar 
som kan förväntas även utan att den fördjupade översiktsplanen genomförs. 

Nollalternativet är i detta fall att den beskrivna planen inte kommer till stånd och att 
nu gällande översiktsplaner för Tjörn och Orust även fortsatt kommer att vara 
gällande. 

Nuvarande översiktsplaner täcker dock inte in hela planområdet för denna 
fördjupade översiktsplan och i nollalternativet innebär det att delar av planområdet 
inte kommer att vara planlagda i framtiden. Därför görs ett antal antaganden om hur 
den fortsatta utvecklingen kommer att ske för de fysiska områden och 
ämnesområden som idag inte är planlagda. 

Konsekvenser som nollalternativet övergripande bedöms innebära är: 

• Mindre samverkan mellan Tjörn och Orust avseende kusten och havet än 
med planförslaget. 

• Genom den fördjupade översiktsplanen hävdar kommunerna en gemensam 
uppfattning om vilken utveckling av till exempel näringsliv, turism, 
naturvård och friluftsliv i kust- och havsområdet som önskas och också hur 
utvecklingsinsatser i de värdefulla natur- och kulturmiljöerna kan vara 
förenliga med ett bevarande av dessa. I nollalternativet sker inte detta på 
samma sätt. 

• I planförslaget anpassas användningen på ett översiktligt sätt till det som 
passar i respektive område vilket inte hade gjorts annars då stora områden 
inte skulle planläggas. Det skulle därför bli en mer slumpmässig utveckling. 

Nedan beskrivs scenariot för nollalternativet med avseende på friluftsliv, maritima 
verksamheter och transporter. 

Natur och kultur 
I planförslaget utpekas områden med särskild hänsyn till naturvärden och detta skydd 
kommer inte att gälla för nollalternativet. De generella rekommendationerna som 
tagits fram för grunda områden kommer inte heller att vara gällande i nollalternativet. 

Friluftsliv och besöksnäring 
I nuvarande översiktsplaner finns inga utpekade områden för fritidsbåtliv vilket 
innebär att användning av fritidsbåtar antas ske mer fördelat över hela ytan och mer 
slumpmässigt jämfört med planförslaget. I planförslaget antas fritidsbåtsrörelserna bli 
mer koncentrerade till de utpekade områdena, även fast det i planförslaget kommer 
förekomma fritidsbåtsrörelser också i övriga vattenområden. 

Enligt Orusts översiktsplan kommer en utbyggnation och ökning av turismen och 
näringslivet kring turismen att ske. Vidareutveckling av hotell, vandrarhem, 
campinganläggningar, stugbyar med mera kommer därför att ske. Enligt Tjörns 
översiktsplan kommer dock ingen ny bebyggelse att tillkomma i Stigfjorden i 
nollalternativet. 

I översiktsplanerna finns inget utpekat området för motorsport och därför antas att 
utövandet av aktiviteter inom motorsport kommer att ske mer utspritt över hela 
planområdet. 
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Maritima näringar 
I nollalternativet är en större yta för vattenbruk utpekat jämfört med planförslaget. I 
Orusts översiktsplan har ett större område för vattenbruk pekats ut vilket gjordes 
innan vattenbruksplanen för Västra Götaland togs fram. I vattenbruksplanen har en 
utredning gjorts för att identifiera lämpliga områden för vattenbruk. Detta innebär att 
områden för vattenbruk är mindre anpassade efter miljömässiga och andra 
förhållanden i nollalternativet jämfört med planförslaget. 

I nu gällande översiktsplaner finns utpekade områden för landbaserad vindkraft men 
inga områden för havsbaserad energiproduktion. Antagandet görs då att ingen 
havsbaserad energiproduktion kommer att ske i nollalternativet. 

Transporter 
I Orusts nu gällande översiktsplan finns en utpekad markreservation på land för en 
framtida broförbindelse. I nollalternativet antas därför att bron kommer att byggas, 
med samma placering som i aktuellt planförslag. I detta avseende skiljer sig inte 
planförslaget och nollalternativet åt. 

I Tjörns översiktsplan nämns en ny färjeförbindelse mellan Tjörn och fastlandet men 
det finns inga utpekade områden eller rekommendationer för en ny färjeförbindelse. 
Antagandet görs därför att färjeförbindelsen kommer att tillkomma även i 
nollalternativet. 

8.5 Konsekvenser av planförslaget 
I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna för de rekommendationer som görs i plan
förslaget. I konsekvensbedömningen antas att rekommendationer och åtgärder som 
är kopplat till varje delområde i planen genomförs fullt ut. Konsekvenserna beskrivs 
och bedöms i relation till nollalternativet. Skyddade områden, områden för riks
intressen samt andra hänsynsområden redovisas i avsnitt 7 i detta planförslag. 

Nedan beskrivs och bedöms konsekvenserna för varje delområde med tillhörande 
rekommendationer. Varje stycke börjar med en beskrivning av rekommendationerna i 
planen och efter det följer bedömningen. För vissa av delområdena presenteras även 
förslag till åtgärder. 

-

-

I planförslaget beskrivs ett antal delområden där kommunerna har begränsat mandat 
att påverka områdenas innehåll och omfattning och inom dessa delområden föreslås 
heller inga förändringar. Dessa delområden konsekvensbeskrivs därför inte. De del

områden som inte konsekvensbeskrivs är R6 Område yrkesfiske och R7 Fiskefria 
områden. 

-

Natur och kultur 
Områden med särskild hänsyn till naturvärden (R1) 
Inom området ska all användning visa särskild hänsyn till områdenas höga 
naturvärden. Avser områden enligt Havs-  och vattenmyndighetens havsplan. Det 
norra området avser ett fisklek-  och däggdjursområde, det mellersta en revmiljö och 
fisklek-  och däggdjursområde med hög ursprunglighet och det södra en revmiljö och 
fisklek- och däggdjursområde. 

Naturmiljö: 
Det föreslagna området bedöms leda till positiva konsekvenser med avseende på 
naturmiljön då det är utpekat som extra skyddsvärt ur naturmiljösynpunkt samt att 
extra hänsyn ska tas till områdets höga naturvärden. 

Kulturmiljö: 
Inga kända maritima lämningar finns inom området och utpekandet av området 
bedöms ha obetydlig påverkan på kulturmiljön i området. 

Landskapet: 
Inga anläggningar som påverkar landskapsbilden bedöms tillkomma varken i 
nollalternativet eller i planförslaget varför konsekvenserna av att införa delområdet 
bedöms ha obetydlig påverkan på landskapet. 

Friluftsliv: 
Inom området finns inga särskilda intressen för friluftslivet vilket innebär att varken 
nollalternativet eller planförslaget har någon påverkan på friluftslivet. 
Konsekvenserna av att införa delområdet bedöms således ha obetydlig påverkan på 
friluftslivet. 

Hälsa och säkerhet: 
Det utpekade området finns inom utpekat område för sjöfartsrörelse samt område 
för yrkesfiske men bedöms inte leda till utrymmeskonkurrens eller att risken för 
olyckor ökar. Konsekvenserna bedöms därför bli obetydliga jämfört med 
nollalternativet. 

Föreslagna åtgärder 
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• Kommunerna ställer sig positiva till åtgärder för att restaurera ålgräsängar, 
musselbankar och andra marina naturvärden och följer den metodutveckling 
som pågår. Det skulle därför vara betydelsefullt att utreda vilka områden 
som kan vara lämpliga för restaureringar av marina naturvärden. 

Friluftsliv och besöksnäring 
Områden för fritidsbåtsliv (R2) 
Utpekade områden är värdefulla för fritidsbåtsliv med hänsyn till god framkomlighet. 
De ska vara tillgängliga för upplevelser av kust- och skärgårdslandskapet. 
Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller som påverkar 
skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte tillkomma. 

Rekommendationen omfattar större sammanhängande vattenområden som i hög 
grad används för fritidsbåtsliv. Områdena bygger på utrymmesbehov i anslutning till 
småbåtshamnar och naturhamnar samt kända områden och stråk som inte är farleder 
men av generellt värde för båtliv utifrån tillgänglighet och landskapsbild. 

Naturmiljö: 
Planförslaget anger förutsättningar för att fritidsbåtlivet ska främjas i det utpekade 
området. Om planförslaget genomförs i sin helhet kommer det sannolikt leda till att 
fler besöker det utpekade området under en längre tid på året, jämfört med 
nollalternativet. Ett ökat antal besökare kan öka slitaget på naturmiljön genom 
exempelvis en ökad ankring och på grund av utsläpp till vatten. Båttrafik och ankring 
leder till uppgrumling och till skador på bottenmiljön. Undervattensbuller från 
motorer stör fiskar och däggdjur. Vidare medför fritidsbåtar betydande utsläpp av 
giftiga ämnen och föroreningar från båtbottenfärger och förbränningsmotorer, vilket 
riskerar att skada växt- och djurlivet. 

Båtarna kan även öka erosionen i strandlinjen om båttrafiken ökar. Uppgrumling av 
partiklar, så kallad suspension, ökar vid ökad sjötrafik vilket kan ha en negativ 
påverkan på havsmiljön. 

Området för fritidsbåtsliv finns delvis inom naturreservat samt inom område för 
mycket känslig botten. En eventuell ökning av båttrafiken kan innebära en viss 
negativ påverkan på de känsliga naturvärdena. Planförslaget kan dock innebära en 
minskad påverkan på andra, och känsligare, områden inom planområdet då förslaget 
kan innebära att andra områden fredas och påfrestningen minskar i vissa känsliga 
miljöer. 

Planförslaget anger även förutsättningar för utbyggnad av befintliga småbåtshamnar. 
Vid anläggande av småbåtshamnar kommer bryggor att anläggas och muddring att 
behöva utföras. Bryggor och muddrade områden medför förluster av bottenmiljöer 
och leder ofta till en långvarig försämring av miljön lokalt. Muddring leder till 
uppgrumling och spridning av sediment, näringsämnen och miljögifter, vilket 
påverkar bottenvegetation, fiskar och musslor negativt. Buller uppkommer om 
pålning används som metod vid anläggning av bryggor och vid muddring, vilket kan 
leda till negativa effekter för djurlivet. Exempel på djur som är känsliga för 
bullerpåverkan är fiskar, tumlare och säl. Bedömningen görs dock att antalet 
båtplatser, och därmed behovet av bryggor och muddringsarbeten, kommer att öka 
även i nollalternativet. Nollalternativet kommer troligtvis innebära att ett större antal 
mindre hamnar tillkommer istället för att utbyggnad koncentreras till ett mindre antal, 
men större småbåtshamnar. Den lokala påverkan som då uppstår koncentreras i 
större utsträckning till redan påverkade områden och områden som är mer sårbara 
kan skyddas. Bedömningen görs därför att påverkan från utbyggnad av bryggor och 
muddrande arbeten kommer att vara något mindre i planförslaget jämfört med
nollalternativet då hamnarna koncentreras till redan påverkade områden. Ökningen 
av båttrafik antas bli relativt begränsad i planförslaget och bedömningen görs 
sammantaget att påverkan på naturmiljön blir liten. Åtgärden bedöms därför leda till 
liten negativ konsekvens med avseende på naturmiljö. 

Kulturmiljö: 
Inom området för fritidsbåtsliv finns flertalet konstaterade marina lämningar vilket 
innebär att det kan uppstå en negativ påverkan till följd av ökad båttrafik. Påverkan 

bedöms ske främst genom en ökad ankring. Ökningen av båttrafik bedöms dock bli 
så pass begränsad så att påverkan på kulturmiljön blir liten. Åtgärden bedöms därför 
leda till liten negativ konsekvens. 

Landskapet: 
Området för fritidsbåtsliv bedöms inte ge någon påverkan på landskapsbilden då det 
inte innebär nya element i landskapet. Därför görs bedömningen att planen medför 
obetydliga konsekvenser för landskapsbilden i detta avseende. 

Friluftsliv: 
Ökat antal besökare till områdena riskerar att öka slitaget och på ett negativt sätt 
påverka upplevelsen av orördhet och närhet till naturen. Införande av det utpekade 
området bedöms dock leda till positiva konsekvenser för besöksnäringen och 
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friluftslivet som helhet då fritidsbåtlivet främjas och att fler besöker området i 
friluftslivssyfte. 

Hälsa och säkerhet: 
Planförslaget innebär en något större risk för olyckor till följd av att planförslaget 
antas leda till mer båttrafik, jämfört med nollalternativet. I planförslaget förekommer 
en något större risk för utsläpp i vattnet jämfört med nollalternativet, till följd av 
större läckage från fritidsbåtar. Ställningstagandena i denna översiktsplan bedöms 
dock inte konkret påverka risken för större oljeutsläpp eller andra farligt 
godsrelaterade olyckor i vattenområdet. I samband med ökad båttrafik ökar också 
buller och vibrationer. Ökningen av båttrafik bedöms dock bli relativt begränsad och 
bedömningen görs att påverkan på hälsa och säkerhet blir liten, vilket innebär små 
negativa konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 
• I kommunens framtida kommunövergripande översiktsplaner 

rekommenderas att det ges utrymme för att förvara båtar på land i större 
utsträckning. Genom att förvara fritidsbåtar på land minskar behovet av 
bryggor, muddringar och giftiga båtbottenfärger. 

• Utgångspunkten är att utbyggnader av småbåtshamnar eller liknande ska ske 
i områden med tillräckliga vattendjup där till exempel muddring inte behövs. 
Om exploatering av grundområde i form av konstruktion av bryggor eller 
muddring inte kan undvikas bör vissa försiktighetsåtgärder vidtas. 
Bubbelridåer bör användas vid pålning av bryggor för att skydda mot 
bullerpåverkan på djur. Dessa skydd kan även skydda mot spridning av 
sediment och grumling. Genom att placera bryggor högt över botten och 
över vattenytan kan skuggning från bryggan minimeras. Skuggningen leder 
annars ofta till att all vegetation elimineras under bryggan. 

• Muddringsarbete bör utföras under den delen av säsongen då påverkan på 
växter och djur är som minst. 

• Sänkt hastighet och begränsad motortrafik i känsliga områden. 
• Genom ökat användande av alternativa metoder för att minska påväxt på 

båtar till giftiga båtbottenfärger kan utsläpp av biocider minska. 

• Ny miljövänlig teknik och nya styrmedel kan användas för att minska 
utsläpp och fysisk påverkan, vilket på sikt kan skapa ett mer hållbart båtliv. 

Mer ingående beskrivning av åtgärderna samt exempel på ytterligare åtgärder finns i 
rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem i Sverige9. 

Områden för friluftsliv och rekreation (R3) 
Utpekade områden är värdefulla för friluftsliv, rekreation och upplevelser. Områdena 
utgör sammanhängande områden med höga friluftsvärden och möjligheten för 
allmänheten att ta sig till områdena och ta del av värdena bör vara god. Utveckling av 
anläggningar och service ska dock ske på naturens villkor. 

Naturmiljö: 
Det utpekade områdena återfinns där det finns höga naturvärden. Stigfjorden utgörs 
av Natura 2000-område, riksintresse för naturvård och är naturreservat. 

Planförslagets uttalade ambition är att öka tillgängligheten i området för aktiviteter 
inom rekreation och friluftsliv. Detta ska dock ske på naturens villkor och på ett 
sådant sätt att natur-och kulturvärden inte påverkas eller tar skada på ett påtagligt sätt. 

Planförslaget kan leda till ett ökat besökstryck vilket kan innebära ett ökat slitage på 
naturvärden i området. Då endast anläggningar och aktiviteter som kan utföras på 
naturens villkor uppmuntras i detta område bedöms det föreslagna områden 
sammantaget leda till små negativa konsekvenser för naturmiljön. 

Kulturmiljö: 
Planförslaget kan leda till ett ökat besökstryck vilket kan innebära en ökad risk för att 
maritima lämningar tar skada. Då aktiviteter och anläggningar i området ska ske på 
naturens villkor kommer även bevarande av kulturmiljön att främjas. Därför görs 
bedömningen att de negativa konsekvenserna är små jämfört med nollalternativet. 

Landskapet: 
Vissa nya element kan bli aktuellt inom detta område, som exempelvis nya bryggor. 
Dessa element bedöms dock inte ha någon påverkan på landskapsbilden. Därför görs 
bedömningen att planförslaget ger obetydliga konsekvenser i detta avseende. 

9 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3. Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem 
i Sverige. 

Friluftsliv: 
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Ambitionen för området i planförslaget är att öka tillgängligheten till området genom 
att främja vissa typer av friluftsaktiviteter. Detta kommer sannolikt att leda till att fler 
besöker området under en längre tid på året. 

Ökat antal besökare till områdena och fler anläggningar riskerar att öka slitaget och 
till viss del påverka upplevelsen av orördhet och närhet till naturen på ett negativt 
sätt. Syftet är dock att fler människor ska ges möjlighet till naturupplevelser och öka 
friluftslivet för både bofasta och besökanden. Ur denna aspekt är planförslaget 
positivt för aspekten friluftsliv. Införande av områden för friluftsliv och rekreation 
bedöms leda till positiva konsekvenser för besöksnäringen och friluftslivet som 
helhet. 

Hälsa och säkerhet: 
Planförslaget bedöms leda till ett ökat besökstryck, vilket kan medföra en viss ökad 
risk för olyckor. Risken bedöms dock liten vilket leder till bedömningen att planen 
innebär små negativa konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 

• För att få en mer detaljerad och rättvisande bild av friluftslivet bör 
ytterligare undersökningar av hur friluftslivet ser ut göras på en fördjupad 
nivå. En sådan kartläggning på kommunal nivå bör fokusera på friluftsliv 
generellt och inte bara på kust och hav. 

Områden för motorsport (R4) 
Inom utpekat område utanför Henån ska bullrande fritids- och turistaktiviteter kunna 
prövas. Aktiviteter och arrangemang i form av träningar och tävlingar kan prövas 
inom området. 

Naturmiljö: 
Området för motorsport omfattas av strandskydd men återfinns i övrigt inte inom 
skyddat område för naturmiljön. Området för motorsport återfinns i de centrala 
delarna av Henån där strandskyddade områden redan till en hög grad är exploaterade. 

All form av motorsport till sjöss påverkar natur- och kulturmiljön på ett negativt sätt. 
Aktiviteterna påverkar miljön genom ett ökat omgivningsbuller, undervattensbuller 
och utsläpp av avgaser. Även bottenpåverkan kan ske i vissa typer av 
motorsportsverksamhet. 

För att utreda exakt hur natur- och kulturmiljön påverkas måste dock fördjupat 
underlag tas fram innan verksamheten miljöprövas. 

I det utpekade området för motorsport förekommer i dagsläget redan verksamhet 
inom motorsport och i nollalternativet bedöms motorsport fortsatt utövas i området. 
I och med att området pekas ut i planförslaget bedöms det dock ske en ökning av 
motorsport inom området, jämfört med nollalternativet. 

Sannolikt kommer den totala vattensportaktiviteten att öka i planområdet vilket har 
en negativ påverkan inom det aktuella området. Det utpekade området kommer dock 
sannolikt innebära att det förekommer en minskad aktivitet inom andra områden 
inom planområdet som är mer känsliga ur miljösynpunkt, jämfört med 
nollalternativet. Eftersom påverkan från motorsportsaktiviteter i andra områden 
bedöms minska bedöms förslaget sammantaget leda till positiva konsekvenser för 
naturmiljön. 

Kulturmiljö: 
Området är inte skyddat för kulturmiljövärden och planförslaget bedöms därför inte 
innebära några aktiviteter som medför påverkan på kulturmiljövärden vilket innebär 
obetydliga konsekvenser. 

Landskapet: 
Området för motorsport bedöms inte ge någon påverkan på landskapsbilden då det 
inte innebär nya element i landskapet och att aktivitet pågår området i dagsläget. 
Därför görs bedömningen att det uppstår obetydliga konsekvenser. 

Friluftsliv: 
Området återfinns inom riksintresse för friluftsliv. Förslaget bedöms ha en positiv 
påverkan på friluftslivet. 

Hälsa och säkerhet: 
Ökad aktivitet och ett ökat antal motorfordon inom ett mindre område leder till att 
risken för olyckor ökar. Det kan även påverka boenden i närheten av det utpekade 
området i form av ett ökat omgivningsbuller. 

Det pågår dock motorsportsverksamhet här i dagsläget och genom att peka ut detta 
område för motorsport kan buller eventuellt minska inom andra delar av 
planområdet, jämfört med nollalternativet. Införande av området för motorsport 
bedöms leda till små negativa konsekvenser på hälsa och säkerhet. 
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Maritima näringar 
Inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av anläggningar 
för vattenbruk (R5) 
För att minska en negativ lokal miljöpåverkan ska vald placering ha en god 
vattenomsättning och en bottentyp med låg sedimentation. Det är viktigt att det finns 
tillgång till vägar, bryggor och biutrymmen på land för att hantera skörd och 
underhåll av anläggningen. Vattenbruk inom områden med hög biodiversitet såsom 
ålgräsängar ska undvikas helt. Områden och objekt med kulturhistoriskt värde ska 
också undvikas. 

R5b - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende musslor och ostron. 
Exakt placering och vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 

R5c - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av anläggningar för vattenbruk 
avseende alger. 
Exakt placering och vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 

Naturmiljö: 
I planen finns utpekade områden för odling av blötdjur och alger. För att få bedriva 
mussel- och/eller fiskodling ska vattenbrukaren ha tillstånd enligt fiskerilagen. I och 
med planförslaget kommer antalet musselodlingar att öka jämfört med 
nollalternativet. 

Odling av musslor, ostron och alger innebär en mycket liten påverkan från utsläpp av 
närsalter. Musslorna och ostronen filtrerar och tar istället upp näringsämnen som 
kväve och fosfor. Odlingen kan därigenom ha en positiv påverkan med avseende på 
närsaltsbelastning. Odling av blötdjur innebär dock lokalt en påverkan på bottnarna 
under och närmast runt odlingarna. 

Några av de utpekade placeringarna för musselodlingar återfinns inom riksintresse för 
naturvård. Ingen föreslagen placering av odling finns inom område för Natura 2000 
och ingen negativ påverkan bedöms uppkomma på något Natura 2000-område. Ingen 
odling föreslås heller placeras inom naturreservat. I samband med etablering av ny 
musselodling krävs dock utredningar av bottenförhållanden och utredning av 
vattenomsättningsförhållanden. 

För att minska negativ lokal miljöpåverkan från odlingarna av musslor, ostron och 
alger har ett antal riktlinjer tagits fram i planen för vilka omständigheter som får råda 
för att anläggningar ska få etableras. På platsen för nyetablering av vattenbruk av 
ostron, musslor och alger ska det vara god vattenomsättning och området ska ha en 
bottentyp med låg sedimentation. Det är också viktigt att det finns tillgång till vägar 
och bryggor på land. Områden med höga naturvärden såsom ålgräsängar ska 
undvikas helt. I och med dessa kriterier som anges i planförslaget kan odlingarna 
anpassas till rätt förhållanden och områden som inte pekas ut fredas från verksamhet. 
Vid nollalternativet sker nödvändigtvis inte denna anpassning. I nollalternativet är en 
större yta för vattenbruk utpekat jämfört med planförslaget vilket innebär en större 
påverkan på miljön jämfört med planförslaget. 

Sammantaget innebär planens rekommendationer positiva konsekvenser med 
avseende på naturmiljö. 

Kulturmiljö: 
Enligt de kriterier som tagits fram i planen ska etablering av odlingar undvikas inom 
områden med kulturhistoriska värden. Detta innebär att planförslaget har positiva 
konsekvenser på kulturmiljön jämfört med nollalternativet. 

Landskapet: 
Vattenbruksanläggningar tar stora ytor i anspråk och kan vara förhållandevis 
dominerande inslag i landskapet. Åtgärden påverkar landskapsbilden där odlingen 
anläggs men har liten påverkan på landskapet på längre avstånd. I nollalternativet är 
en större yta för vattenbruk utpekat jämfört med planförslaget. Planförslaget medför 
att utveckling sker i ett antal utpekade områden och begränsar påverkan i andra 
området. Nollalternativet innebär därmed en större påverkan på landskapet jämfört 
med planförslaget. Rekommendationerna i planförslaget bedöms innebära positiva 
konsekvenser. 

Friluftsliv: 
Förslaget kan innebära en intressekonflikt med båtar och friluftsliv. Det finns två 
typer av rekommendationer i kartan avseende nya områden för vattenbruk; musslor 
och ostron samt alger. Områdena för musslor och ostron baseras på Vägledning för 
marint vattenbruk i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2020:02, där områden 
som möjliga för vattenbruk identifierats. Områdena för alger baseras på artikeln 
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Identifying Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish West Coast10 i tidskriften 
Coastal Management, där lämpliga platser för algodling på västkusten tagits fram med 
hjälp av multikriterieanalyser i GIS. I bägge fallen har lokala analyser i arbetet med 
FÖP:en gjorts och områden har justerats eller tagits bort. Exempelvis har justeringar 
av områden gjorts där det finns farled. Anläggningarna bedöms därför kunna 
samexistera med intresset friluftsliv varför de negativa konsekvenserna för 
friluftslivet bedöms som små. 

Hälsa och säkerhet: 
I planförslaget förekommer en ökad produktion av marina livsmedel jämfört med 
nuläget, men inte jämfört med nollalternativet. Vid en produktionsökning kommer 
båttrafiken från odlingsområdena till hamnar och anslutande platser på land att öka, 
vilket kan innebära en negativ påverkan på miljön genom buller och ökade utsläpp till 
luft och vatten i områden som berörs av den ökade trafiken. Det finns också en ökad 
risk för olyckor och kollisioner från fritidsbåtar som befinner sig utanför farlederna 
om inte odlingsområdena är ordentligt utmärkta till hela sin utbredning. De utvalda 
platserna för vattenbruket är i planförslaget dock anpassade så att de inte förekommer 
nära farleder. 

Planförslaget bedöms inte innebära en ökad produktion av musslor, jämfört med 
nollalternativet men en ökning kommer dock att ske i relation till nuläget. Förslaget 
bedöms sammantaget leda till små negativa konsekvenser med avseende på hälsa 
och säkerhet. 

Föreslagna åtgärder 
• I samband med etablering av ny musselodling behöver utredningar av 

bottenförhållanden och utredning av vattenomsättningsförhållanden utföras. 
• Inför etablering av musselodling inom naturreservat vid Härmanö kan en 

MKB behöva tas fram. 

10 Jean-Baptiste E. Thomas, Filipe Silva Ramos & Fredrik 
Gröndahl (2019) Identifying Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish 
West Coast, Coastal Management, 47:1, 88-106 

Utredningsområde för utökat fiskefritt område (R8) 
Kommunerna avser att studera möjligheten till att utöka de befintliga 
fiskebegränsningarna för att stimulera en hållbar utveckling av det småskaliga 
kustnära fisket och en god havsmiljö. 

Naturmiljö: 
SLU har i en rapport utvärderat de ekologiska effekterna av fem fiskefria områden i 
Östersjön och Västerhavet och har i denna rapport bedömt påverkan både på 
beståndet av fisk och på ekosystemet. I rapporten konstaterades att ett totalt 
fiskeförbud är en effektiv åtgärd för att snabbt stärka svaga bestånd av till exempel 
torsk, gös och sik. Fiskarna blir fler och större i fiskefria områden, och antalet 
rovfiskar ökar vilket är positivt för ekosystemet som helhet. I utredningen har det 
även konstaterats att fiskeförbudet har haft positiva effekter på bottenfaunan. 

Utvärderingen visar alltså att fiskefria områden är en effektiv åtgärd för att stärka 
försvagade bestånd, men det betonas i utvärderingen att de inte bör ses som en 
ersättning för andra fiskförvaltningsåtgärder utan som ett komplement. De fiskefria 
områdena bör samordnas med marint områdesskydd, eftersom det kan ge uppenbara 
fördelar för både ekosystemen som helhet och förvaltningen av fiskbestånden. 

Studien har endast gjorts på fem år vilket är en förhållandevis kort tid, varför det inte 
går att säga vilka de långsiktiga effekterna är. I utvärderingen har Havstensfjorden 
utanför Orust utgjort ett undantag från resterande resultat. Där har ingen mätbar 
effekt noterats, sannolikt till följd av att bestånden varit så starkt decimerade att 
återhämtningen går långsamt. Detta innebär att det inte med säkerhet går att säga att 
det kommer att innebära positiva konsekvenser för naturmiljön om utökade 
restriktioner för fiske införs. 

Det går inte att förutse exakt vilka effekter det utökade restriktionerna för fiske 
kommer att ha på naturmiljön men bedömningen görs att det kommer leda till 
positiva konsekvenser, jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö: 
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Införandet av fiskefria områden där trålning är förbjuden har sannolikt positiva 
konsekvenser på kulturmiljön jämfört med nollalternativet då marinarkeologiska 
lämningar skyddas mot trålning. 

Landskapet: 
Införandet av det fiskefria området bedöms inte ge någon förändrad påverkan på 
landskapsbilden, varken positiv eller negativ. Därför görs bedömningen att det 
uppstår obetydliga konsekvenser. 

Friluftsliv: 
Införandet av det fiskefria området bedöms inte ge någon förändrad påverkan på 
friluftslivet, varken positiv eller negativ. Därför görs bedömningen att det uppstår 
obetydliga konsekvenser. 

Hälsa och säkerhet: 
Införandet av det fiskefria området bedöms inte ge någon förändrad påverkan på 
människors hälsa och säkerhet, varken positiv eller negativ. Därför görs bedömningen 
att det uppstår obetydliga konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 

• Vid införandet av fiskefria områden rekommenderas att arbetet samordnas 
med marint områdesskydd, eftersom det kan ge uppenbara fördelar för både 
ekosystemen som helhet och förvaltningen av fiskbestånden. 

• Som del av planering för inrättande, översyn och konsekvensbeskrivning av 
fiskefria områden, bör ekosystemtjänstanalys genomföras, där alla kategorier 
av ekosystemtjänster lyfts fram på ett balanserat sätt. 

Område för utveckling av marin energi (R9) 
Områdenas omfattning, djup och andra förhållanden är viktiga för möjligheten till 
utveckling av energiutvinning till havs. Fartyg behöver god tillgänglighet till områdena 
för byggnation, drift och underhåll. För att kunna distribuera och överföra el behöver 
det finnas möjligheter till anslutningar på land. 

R9a - inom ett utpekat område är kommunerna positiva till att produktions- och testanläggningar 
för strömkraft prövas. 
Lämpliga områden kan ske i samverkan med andra näringar såsom vatten-
bruksnäringen. Området i närheten av Svanesund lämpar sig för tester av system, 
prototyper och komponenter med fokus på strömmande vatten. 

R9b - inom området får testanläggningar för vindbruk prövas. 
Förutsättningen för vindbruk på platsen är att anpassning av exempelvis 
vindkraftparkens utformning kan ske för att möjliggöra en samexistens med 
yrkesfisket. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förutsättningar för 
samexistens. 

Naturmiljö: 
Vindkraftsanläggningar till havs förankras generellt genom fundament på botten men 
det finns även flytande anläggningar. De anläggningar som står på botten kan orsaka 
skada lokalt på bottnarna där de förs upp. Även flytande vindkraftverk ska förankras 
och också här kan skada uppstå på botten. På längre sikt kan fundamenten och 
tornen dock ha en positiv inverkan på den lokala naturmiljön genom att de kan 
fungera som rev och på så vis bilda nya habitat. Buller och vibrationer från 
vindkraftverken kan dock påverka djurlivet negativt. I samband med eventuella 
ansökningar om tillstånd måste detaljerade undersökningar tas fram som underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning i domstol. 

Området för vindkraft har valts på grund av att det inom detta område inte finns 
några andra kända intressen. Området återfinns inte inom skyddat område men inga 
utredningar av naturvärdena utförts i detta område, varför förhållandena i området 
inte är kända. 

Påverkan på naturmiljön är beroende av storleken på anläggningen, det vill säga antal 
vindkraftverk och storleken på verken som byggs. Större verk medför större 
dimensioner på till exempel fundament och fler verk innebär att större ytor tas i 
anspråk. 

I ett större perspektiv har dock vindkraft positiv påverkan på miljön då den kan 
ersätta energiproduktion som har en större påverkan på miljön, som till exempel 
energiproduktion som sker genom fossila bränslen. 

Då det inte finns några utpekade områden för vindkraft till havs i nu gällande 
översiktsplaner antas att ingen vindkraft till havs kommer att anläggas i 
nollalternativet. Detta innebär att planförslaget innebär negativa konsekvenser 
jämfört med nollalternativet med avseende på naturmiljön. Då det inte är känt vilka 
naturvärden som finns i det utpekade området finns det stora osäkerheter i 
bedömningen om hur stor den negativa påverkan kommer bli. Därför görs ingen 
bedömning med avseende på naturmiljön i detta fall. 
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Kulturmiljö: 
Inom området för vindkraft finns inga kända maritima lämningar. Detta innebär att 
konsekvenserna på kulturmiljön avseende lämningar bedöms vara obefintliga. Det 
kan dock krävas inventeringar av kulturmiljön i samband med ansökningar om 
tillstånd för verksamheten, vilka skulle kunna visa på att konsekvenser kan uppstå. 

Vindbruksanläggningen ligger mellan 15 och 25 kilometer från riksintressena för 
kulturmiljövård Måseskär, Pater Noster och Marstrand. Anläggningen kommer 
troligtvis vara synlig från åtminstone Pater Noster och Marstrand om man befinner 
sig på någon av platserna som ligger högt i sig. Se även resonemanget nedan under 
Landskapet. För riksintressena har horisontlinjen och det större landskapsrummet 
central betydelse för värdet. Därför kan en vindbruksanläggning på platsen medföra 
en negativ konsekvens på kulturmiljön. En siktanalys i detalj och andra analyser av 
till exempel miljönyttan av anläggningen behöver göras för att avgöra om 
konsekvensen är acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att 
söka tillstånd för vindbruk på platsen. 

Landskapet: 
Oavsett var vindkraftsanläggningar anläggs har kraftverken stor visuell påverkan på 
landskapsbilden. På det öppna havet kommer vindkraftsverk att bli synliga inom ett 
mycket stort område och det finns därför en risk för att upplevelsen av orördhet 
påverkas negativt. I planförslaget återfinns området för vindkraftsanläggningar långt 
från land, vilket innebär att påverkan på landskapsbilden blir mindre, sett från land. I 
samband med att denna plan togs fram har en översiktlig synbarhetsutredning i GIS 
utförts för att utreda synligheten av anläggningarna från bebyggelse på land, se figur 
nedan. 

Förutsatt att anläggningarna är 120 meter höga och det råder optimala förhållanden är 
de synliga från land vid planförslagets placering, oavsett var i det utpekade området 
de placeras. Då förutsättningar som damm, föroreningar och ånga i luften tas i 
beaktande återges dock ett mer realistiskt scenario. Då dessa parametrar tas i 
beaktande kommer turbinerna inte att vara synliga från bebyggelse på land. 
Anläggningarna kommer dock till viss del att vara synliga för människor som vistas på 
havet. Synbarheten och påverkan på landskapsbilden beror på höjden av verken och 
på antalet verk. I en testanläggning kommer höjden på verken samt antalet verk 
troligen att vara begränsat, vilket minskar landskapsbildspåverkan. 

Vindkraftverk har alltid en visuell påverkan på landskapsbilden men på grund av att 
verken inte kommer att vara synliga från bostadsbebyggelse på land görs 
bedömningen att genomförandet av planförslaget innebär små negativa 
konsekvenser för landskapsbilden. 

Synbarhet av vindkraftverken vid teoretiskt optimala förhållanden (mörkröd färg) samt synbarhet av 
vindkraftverken då förutsättningar som damm, föroreningar och ånga i luften tas i beaktande (ljusare röd färg). 

Friluftsliv: 
Anläggningar för vindkraft är ytkrävande och på så sätt finns det risk att de 
konkurrerar med andra intressen om utrymmen. Anläggningarna återfinns utanför 
riksintresse för friluftsliv varför det bedöms ha obetydliga konsekvenser på frilufts-
livet. 

Hälsa- och säkerhet: 
Området som anger förutsättningar för vindkraft återfinns i närheten av farled, riks-
intresse för sjöfart samt inom riksintresse för yrkesfiske. Det finns en risk att vind-
kraft till havs kan ha en negativ påverkan på sjöfartens och yrkesfiskets intressen då 
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det kan uppstå utrymmeskonkurrens inom detta område. Området angränsar även till 
totalförsvarets sjöövningsområde. Det finns en risk för att anläggningarna kan på
verka Försvarsmaktens intressen i och med det korta avståndet till detta. Vindkraft-
verken markeras med hinderljus för att minimera riskerna enligt Transportstyrelsens 
riktlinjer. Försvarsmaktens övningsområde är också mycket stort och tillräckliga av
stånd till vindkraftverkens närhet borde kunna hållas för att undvika stora säkerhets
risker. 

-

-

-

Vindkraftverk alstrar buller då rotorbladen skär genom luften. Ljudet avtar generellt 
med avståndet från vindkraftverket. Ljudets spridning påverkas också av väderlek, så 
som vindförhållanden och lufttemperatur samt av ytans egenskaper. En hård slät yta 
sprider ljudvågorna på längre avstånd. Vid högre vindhastigheter maskeras vindkrafts-
bullret av vågor och vindens ljud. Bullerstörning från vindkraftverk regleras genom 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller, vilket är 40 dBA vid husfasad. 

Aktuellt område för vindkraft återfinns på ett stort avstånd från land, varför några 
bostäder sannolikt inte kommer att påverkas av buller från vindkraftverken. 

De eventuella vindkraftsanläggningarna bedöms sammantaget få små negativa 
konsekvenser för hälsa och säkerhet. 

Föreslagna åtgärder 

• En siktanalys i detalj och andra analyser av till exempel miljönyttan av 
vindbruksanläggningen behöver göras för att avgöra om konsekvensen är 
acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att söka 
tillstånd för vindbruk på förslagen plats.    

• Området för rekommenderad strömkraft (R9a) ligger nära befintlig 
färjeförbindelse mellan Svanesund-Kolhättan. Ett tidigt samråd bör ske med 
Trafikverket för att reda ut lämpliga preliminära säkerhetsavstånd. 

Transporter 
Område för sjöfartsrörelser (R10) 
Utpekade områden är värdefulla för sjöfarten med hänsyn till god framkomlighet. 
Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss bör inte tillkomma. 
Rekommendationen omfattar alla farleder och större sammanhängande områden som 
bygger på utrymmesbehov längs farlederna. 

Naturmiljö, kulturmiljö, landskapet, friluftsliv samt hälsa och säkerhet: 

Det utpekade området är framtaget baserat på faktiska sjöfartsrörelser och befintliga 
farleder och därför bedöms konsekvenserna som obefintliga med avseende på alla 
studerade miljöaspekter. Sjöfartsrörelserna bedöms inte öka i planförslaget, jämfört 
med nollalternativet. 

Reservat för ny fast vägförbindelse (R11) 
Området prioriteras för en ny bro norr om Svanesund mellan Orust och 
Stenungsund. 

Naturmiljö: 
En broförbindelse kan leda till påverkan på naturmiljön på flera olika sätt.  Hur på
verkan sker är beroende av vilken typ av bro som anläggs och vilka förutsättningar 
som råder i vattenmiljön. Vattenkvaliteten kan påverkas av en ny bro genom att 
strömningsförhållanden kan ändras. Brofundament skadar även bottenmiljön lokalt. 
På längre sikt kan brofundamenten dock ha en positiv inverkan på den lokala natur-
miljön genom att de kan fungera som rev och på så vis bilda nya habitat. 

-

Vid anläggandet av bron kan även uppgrumling ske vilket kan ha en negativ påverkan 
på havsmiljön. Det finns även en risk för spridning av förorenade sediment, om så 
förekommer, samt risk för sedimentation av partiklar på annan plats vilket kan leda 
till att bottenmiljön påverkas även utanför fundamentens omedelbara närhet. 

Den planerade broförbindelsen återfinns inte inom område för Natura 2000, riks
intresse för naturmiljö eller naturreservat. Enligt den klassning av bottnar som utförts 
runt Orust återfinns området för den nya bron inom den typ av botten som är minst 

känslig. Åtgärden bedöms ha måttligt negativa konsekvenser då åtgärden är ett stort 
ingrepp i miljön men på grund av att bron inte kommer att anläggas i känsligt område 
för naturmiljön bedöms inte konsekvenserna bli stora. 

Planförslaget skiljer sig inte åt från nollalternativet i detta avseende då det antas att 
broförbindelsen kommer att anläggas även i nollalternativet. Påverkan kommer därför 
att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

-

Planförslaget innebär måttliga negativa konsekvenser jämfört med nuläget men de 
bedöms inte som stora på grund av att de inte återfinns inom känsligt område. 

Kulturmiljö: 
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Den nya bron kommer inte att byggas inom riksintresse för kulturmiljö och det finns 
inga kända maritima lämningar i närheten. Det utesluter dock inte att det ändå kan 
förekomma maritima lämningar i området. 

På grund av att det inte finns några kända maritima lämningar där bron planeras att 
anläggas bedöms åtgärden leda till obetydliga konsekvenser. 

Planförslaget skiljer sig inte åt från nollalternativet i detta avseende då det antas att 
broförbindelsen kommer att anläggas även i nollalternativet. Påverkan kommer därför 
att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

Landskapet: 
Då en ny bro anläggs påverkas det visuella intrycket av omgivningen. För en bro 
varierar det visuella uttrycket med trafikmängd, tid på dygnet och väderlek. Även 
brons formgivning spelar roll för upplevelsen. Bron uppförs i ett område som delvis 
redan är bebyggt vilket gör att det redan finns en visuell påverkan på omgivningen. 

Påverkan på landskapet i planförslaget och i nollalternativet till följd av bro-
byggnationen bedöms vara små negativa konsekvenser då det redan finns en 
visuell påverkan på den omgivande miljön. 

Friluftsliv: 
Den nya bron kommer att ha både positiva och negativa konsekvenser på friluftslivet. 
Bron kommer underlätta för människor att ta sig mellan Stenungsund och Orust med 
bil och eventuellt också med cykel vilket kommer att ha positiva effekter på frilufts
livet. Bron bedöms dock delvis inverka negativt på det fria friluftslivet då den 
konkurrerar utrymmesmässigt med fritidsbåtar. 

De positiva konsekvenserna bedöms dock överväga och sammantaget bedöms bron 
innebära positiva konsekvenser för friluftslivet både för nollalternativet och för 
planförslaget jämfört med nuläget. 

-

Hälsa och säkerhet: 
En byggnation av en ny bro kan i detta fall innebära positiva konsekvenser för 
aspekten hälsa och säkerhet. Planförslaget kommer innebära att en andel av den trafik 
som i nuläget går via Tjörnbron kommer gå via den nya bron och på så vis minska 
trafikbelastningen på vissa vägsträckor. Trafikutredningar behöver dock utföras för 
att bedöma de exakta konsekvenserna på trafikflödena. Konsekvenserna bedöms 

positiva till följd av en minskad trafikbelastning på vissa vägsträckor, både i aktuellt 
planförslag och i nollalternativet jämfört med nuläget. 

Föreslagna åtgärder 

• I samband med tillståndsprocessen för byggnation av bron behöver 
ytterligare trafikutredningar, landskapsanalys med mera utföras för att  

bedöma den totala påverkan. Även en påseglingsanalys behöver tas fram. 

Reservat för ny färjeförbindelse (R12) 
Området prioriteras för en ny färjeförbindelse för persontrafik mellan Tjörn (nordost 
om Rönnäng) och Kungälv (Tjuvkil/Instön). 

Naturmiljö: 
Vid en nyetablerad färjeförbindelse kan naturmiljön påverkas genom suspension, ut
släpp till luft och vatten samt färjorna kan påverka strandlinjen genom erosion. 

-

Den föreslagna färjeförbindelsen finns i direkt anslutning till Natura 2000-området 
Älgön-Brattön och beroende på vilken den exakta lokaliseringen för den nya 
färjeförbindelsen blir finns det en risk för påverkan på Natura 2000-området. Det kan 
därför komma att krävas tillstånd enligt miljöbalken 7 kap 28 a § (Natura 2000-
tillstånd). 

Den nya färjeförbindelsen kommer gå genom riksintresse för naturvården, 
Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden, och inom området finns höga natur
värden som exempelvis vegetationsklädda grunda mjukbottnar bevuxna med nating 
eller ålgräs. Sådana grunda bottnar finns exempelvis vid lilla Dyrön som ligger inom 
området för den nya färjeförbindelsen. Beroende på vilken typ av färja som kommer 
bli aktuell innebär åtgärden olika stor påverkan. Inventeringar av naturmiljön kan 
komma att bli nödvändiga innan den exakta rutten för färjan bestäms. 

En lokaliseringsutredning för förbindelsens exakta läge bör göras med avseende på 
aspekterna naturmiljö, kulturmiljö och barriäreffekter för att minimera påverkan på 
miljön i området. 

-

En färjeförbindelse enligt planförslaget bedöms ha måttliga negativa konsekvenser 
på naturmiljön jämfört med nuläget, då förbindelsen delvis förekommer inom 
känsligt område för naturmiljön. De bedöms inte som stora på grund av att ingreppet 
i miljön inte bedöms som stort. Planförslaget skiljer sig inte åt från nollalternativet i 
detta avseende då det antas att färjeförbindelsen kommer att tillkomma även i noll
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alternativet. Påverkan kommer därför att bli densamma i nollalternativet som i plan
förslaget. I samband med att den exakta rutten för färjan utreds bör inventeringar av 
naturvärden utföras och anpassningar av rutten bör göras utefter var det förekommer 
höga naturvärden. 

Kulturmiljö: 

-

Den nya färjeförbindelsen kommer inte att byggas inom riksintresse för kulturmiljö 
men det finns ett antal kända maritima lämningar inom området för färjeförbindelsen 
vilket kan leda till en negativ påverkan på kulturmiljön. Om färjans rutt anpassas efter 
de maritima lämningar som finns i området bedöms dock de negativa 
konsekvenserna bli små jämfört med nuläget. Miljökonsekvenserna bedöms bli 
desamma i nollalternativet som planförslaget i detta avseende. 

Landskapet: 
En ny färjeförbindelse kan ha en negativ påverkan på upplevelsevärden då det blir fler 
rörelser i omgivningen. Området för färjeförbindelse är dock reden exploaterat och 
inga nya fasta inrättningar kommer att anläggas. Därför görs bedömningen att färje
förbindelsen leder till små negativa konsekvenser för landskapsbilden. Påverkan 
kommer att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

Friluftsliv: 
Vid en ny färjeförbindelse finns risk för utrymmeskonkurrens med fritidsbåtar vilket 
kan påverka friluftslivet negativt. I och med den nya färjeförbindelsen ges också ut
ökade möjligheter för människor att besöka vissa platser i friluftssyfte, och framförallt 
bättre tillgänglighet till kustområden för människor som inte har tillgång till båt. På 
grund av detta bedöms färjeförbindelsen sammantaget medföra positiva 
konsekvenser för friluftslivet, jämfört med nuläget. 

-

-

Hälsa och säkerhet: 
Det finns en ökad risk för olyckor och kollisioner i och med konkurrens om ut
rymmet med andra båtar och fartyg. Färjeförbindelsen leder troligtvis till en minskad 
trafikbelastning av Tjörnbron. Den nya färjeförbindelsen kan också leda till ökat om
givningsbuller och ökad risk för utsläpp. Sammantaget bedöms den nya färjeför
bindelsen leda till små negativa konsekvenser för hälsa och säkerhet jämfört med 
nuläget. Påverkan kommer att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

-
-

-

Föreslagna åtgärder 
• Inventeringar av naturmiljön kan komma att bli nödvändiga innan den 

exakta rutten för färjan bestäms. 

• Tillstånd kan komma att krävas enligt miljöbalken 7 kap 28 a § för den 
föreslagna färjeförbindelsen. 

• En lokaliseringsutredning för färjeförbindelsen bör göras. 

8.6 Kumulativa effekter 
Med begreppet kumulativa effekter avses hur den föreslagna planen tillsammans med 
andra pågående och framtida verksamheter eller åtgärder påverkar miljön i ett 
område. Inom planområdet för aktuell plan förekommer förutom konsekvenser som 
uppstår i och med ändrad vattenanvändning i planförslaget även miljöpåverkan från 
exempelvis användning av områden på land samt verksamheter. Exempel på detta 
beskrivs översiktligt i detta avsnitt. 

Kommunala avloppsreningsverk 
I kommunerna finns ett antal avloppsreningsverk. Hantering av avloppsvatten i 
kommunala avloppsreningsverk ger en ökad miljönytta jämfört med om 
avloppsvattnet behandlas i enskilda anläggningar. Trots rening i avloppsreningsverk 
förekommer ändå utsläpp av kväve och fosfor och förorenande ämnen så som 
tungmetaller, om än i begränsad mängd. Reningsprocessen kan också innebära en 
klimatpåverkan. Det kommer sannolikt att ske en ökning av antalet invånare i 
kommunen och detta tillsammans med ökade antal fritidsbåtsrörelser kan innebära 
ökade utsläpp. Om utsläppen från avloppsreningsverk sker i samma områden som 
utsläpp från fartyg och fritidsbåtar kan en kumulativ effekt uppstå med större 
miljöpåverkan. Dessa effekter bedöms bli små då utsläppen från de kommunala 
avloppsreningsverken är av begränsad mängd. 

Industri 
I Orusts kommun finns fem industriområden och två av dem, i Mollösund och Ellös, 
ligger nära havet. Även i Tjörns kommun finns ett antal industriområden. Inom dessa 
områden förekommer bland annat verksamhet inom verkstad, varvsverksamhet och 
fordonshamn. Miljöpåverkan som kan uppstå från dessa typer av verksamheter är 
bland annat utsläpp till mark och vatten. Dessa verksamheter bedöms kunna ske i 
samklang med planförslaget och några kumulativa effekter bedöms inte uppstå. Mer 
data och beräkningar skulle dock behövas för att kunna göra en mer djupgående 
analys av hur stora utsläpp industrier ger upphov till i havet. 
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Bostäder och avlopp 
Bostäder som inte är anslutna till kommunens reningsverk kan ge upphov till utsläpp 
av näringsämnen och förorenande ämnen i vattendrag och hav. Detta beror främst på 
att det är relativt vanligt att små avloppsanläggningar saknar godkänd rening.11 
Antalet invånare i kommunerna bedöms öka under planperioden vilket kan innebära 
att antalet enskilda avloppsanläggningar i sin tur ökar. Om anläggningarna inte har 
tillfredsställande rening kan det ge upphov till utsläpp i form av exempelvis 
näringsämnen. Utbyggnation av bostäder innebär också fler hårdgjorda ytor vilket i 
sin tur kan leda till att föroreningar når vattendrag och hav. Om dessa utsläpp sker i 
samma områden som utsläpp från fartyg och fritidsbåtar kan en kumulativ effekt 
uppstå med större miljöpåverkan. Om tillräckliga åtgärder utförs i form av 
fördröjning och rening av dagvatten samt att de tillkommande enskilda 
anläggningarna har tillräcklig rening bedöms de kumulativa effekterna bli små. 

Jordbruk och skogsbruk 
Jordbruket och skogsbrukets påverkan på miljön utgörs främst av utsläpp av 
näringsämnen som bidrar till ökad övergödning. Planförslaget bedöms inte medföra 
några kumulativa effekter på detta område. 

Förorenade områden 
Förorenade områden är mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar som 
innehåller skadliga ämnen som medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön. Inom planområdet finns ca 100 identifierade 
förorenade områden. De identifierade områdena delas in i en skala från 1-4 där 
riskklass 1 innebär mycket stor risk och har högst prioritet vid eventuell 
efterbehandling. Inom området finns 10 områden som identifierats med riskklass 1. 
Alla är någon form av hamn- eller varvsverksamhet. 

Planförslaget anger förutsättningar för utbyggnad av befintliga småbåtshamnar. Vid 
vissa av de befintliga småbåtshamnarna i Tjörn och Orusts kommuner finns det 
identifierade förorenade sediment. Vid anläggande av småbåtshamnar kommer 
bryggor att anläggas och muddring att behöva utföras vilket kan innebära en risk för 
spridning av förorenade sediment. Dessa åtgärder kan också ge upphov till positiva 
effekter till följd av att förorenade sediment tas om hand och behandlas. Det är dock 

viktigt att poängtera att om någon form av åtgärd planeras, som riskerar att sprida 
förorenade sediment, att föroreningen exponeras eller om det rör sig om en 
avhjälpandeåtgärd så krävs att en anmälan om avhjälpandeåtgärd måste uppföras till 
kommunen eller länsstyrelsen. Det kan också krävs undersökningar för att ytterligare 
utreda föroreningssituationen. 

Kommunerna avser att ta fram handlingsplaner för hantering av de förorenade 
områdena i kommunerna. 

11 SMED 2017, Utsläpp från små avloppsanläggningar 

8.7 Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Nedan görs en översiktlig bedömning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna 
från planförslaget. 

Natur och kultur 
Ekosystemtjänster gynnas av att natur- och kulturvärden stärks. Ekosystemtjänster 
har en stark koppling till ekonomiska och sociala aspekter då det definieras som alla 
produkter och tjänster som ett ekosystem ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. 

De marina ekosystemtjänsterna kan delas in i producerande, kulturella, stödjande och 
reglerande tjänster. Producerande ekosystemtjänster värderas ofta i ekonomiska 
termer (exempelvis fiske) medan stödjande ekosystemtjänster sällan värderas. 

Nedan presenteras exempel på olika typer av marina ekosystemtjänster. 12 

Exempel på producerande ekosystemtjänster: 
• Livsmedel – fisk, skaldjur, alger mm 
• Råvaror - sand, stenar och industrivatten 
• Energi - vågenergi 

Exempel på stödjande ekosystemtjänster: 
• Biologisk mångfald – variationen av växter, djur och andra organismer 
• Biokemiska kretslopp – omsättningen av näringsämnen, kol och syre 

12 Naturvårdsverket 2009. Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets 
ekosystemtjänster 
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• Primärproduktion – produktion av syre från växtplankton och alger utifrån 
solljus och näringsämnen (fotosyntesen) 

Exempel på reglerande ekosystemtjänster: 
• Minskad övergödning - kväve och fosfor kan omsättas av organismer som 

exempelvis musslor 
• Påverkar klimat och luftkvalitet – havet bidrar till att koldioxid och kväve tas 

upp och till produktion av syre. 
• Reglerar föroreningar - miljöfarliga ämnen kan brytas ner eller lagras i 

sediment 

Exempel på kulturella ekosystemtjänster: 

• Rekreation – turism, bad båtsport mm 
• Kulturarv – historiska vrak, fornfynd mm 
• Estetiska värden - skönhetsupplevelser och tystnad, klart vatten 

Positiva effekter bedöms uppkomma med avseende på naturvärden till följd att 
skyddsvärda naturområden pekas ut i planen samt att planens generella 
rekommendation är att grunda områden ska bevaras oberörda i så stor utsträckning 
som möjligt. I och med att naturvärden i havet stärks bedöms det uppkomma positiva 
konsekvenser även för havets ekosystemtjänster. 

Friluftsliv och besöksnäring 
Planen kan leda till ökat antal utomhusaktiviteter och friluftsaktiviteter vilket ger 
ekonomiska intäkter till kommunerna. I planen föreslås områden för etablering och 
utbyggnation av hamnar för fritidsbåtar vilket kan ha som följd att kommunerna blir 
en mer attraktiv plats att bo på och i förlängningen att fler kan komma att flytta till 
kommunerna. Främjande av friluftsliv och ökad tillgänglighet medför att fler 
människor vistas ute i naturen för rekreation och friluftsliv. Detta ökar välmående 
och har en positiv effekt på hälsan. Planförslaget bedöms därför medföra positiva 
sociala och ekonomiska effekter genom positiv utveckling av friluftsliv och 
levnadsförhållanden. 

Maritima näringar 
Tillkomst av nya odlingsområden för musslor, ostron och alger kan på lång sikt ge 
positiva effekter för kustområdets identitet. Om anläggningar för vattenbruk blir 
vanligare inslag i landskaps- och samhällsbilden kan det stärka områdets identitet som 

modern och levande kustbygd. Fler anläggningar inom vattenbruk i planområdet 
innebär bättre tillgång till lokalt producerad fisk och skaldjur för boende och 
besökare. Det kan även leda till fler arbetstillfällen, vilket i förlängningen kan bidra till 
bättre ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och fler helårsboende. Om fler kan 
arbeta och bo inom kustområdet ökar skatteintäkterna vilket gynnar hela 
planområdet. 

Föreslagna områden för utveckling av marin energi kan ge fler arbetstillfällen och 
bättre möjlighet till forskning. Utvecklingsområdena av marin energi kan det leda till 
en stärkt miljöprofil för Tjörns och Orusts kommuner. Detta kan ge synergieffekter 
med fler invånare och fler företag. 

Förslaget om fiskefria områden kan ha kortsiktiga negativa konsekvenser med 
avseende på yrkesfisket som näringsverksamhet vilket i förlängningen eventuellt kan 
leda till färre arbetstillfällen. På längre sikt finns det dock chans till positiva 
konsekvenser då ett mer hållbart fiske uppnås. Detta kan innebära att en långsiktig 
positiv påverkan på livsmedelsförsörjningen nås och är positivt för 
levnadsförhållandena för de bofasta. 

Transporter 
I en trafik- och samhällsekonomisk analys av ny broförbindelse mellan Svanesund 
och fastlandet som utförts av WSP bedöms effekterna för transportsystemet, 
näringsliv och boendemiljö blir klart positiva. Åtgärden bedöms vara en förutsättning 
för fortsatt utveckling i Orust, Tjörns och Stenungsunds kommuner. 

En ny fast förbindelse som avlastar vägsystemet har mycket stor betydelse för 
pågående, planerad och kommande tillväxt med nya bostäder på både Orust och 
Tjörn, men har betydelse även för tillväxten i Stenungsund. Utan den nya fasta 
förbindelsen försämras möjligheterna till ytterligare expansion på grund av den 
rådande trafiksituationen och kapacitetsbegränsningen i dagens vägnät. 

En ny förbindelse innebär dels möjlighet för fler bostäder i attraktiva lägen på 
pendlingsavstånd till befintligt näringsliv på västkusten och dels möjligheten att skapa 
nya verksamheter i denna del av regionen. 

Omfördelning av trafik ger mindre trafik på respektive länk och cykelförbindelser 
förbättras. Detta främjar turism både med bil och med cykel. 
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En ny färjeförbindelse mellan Orust och Stenungsund bedöms också främja turism 
och friluftsliv, samt minska belastning på befintliga länkar. 

8.8 Miljömål och hållbarhetsmål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen syftar till att främja 
människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara natur- 
och kulturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen är regionalt anpassade. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot. 15 av de 
nationella miljökvalitetsmålen är antagna som regionala mål i Västra Götalands län 
(målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). 

Nationella miljökvalitetsmål 
God havsmiljö beskrivs framförallt i miljökvalitetsmålet Hav i balans, samt levande kust 
och skärgård och dess preciseringar, även om också andra miljökvalitetsmål är 
relevanta, exempelvis Ett rikt djur och växtliv, Ingen Övergödning och Giftfri miljö som 
fångar in hur miljöproblem från land och luft påverkar havet. Målet Hav i balans, 
samt levande kust och skärgård innebär att havet ska ha en långsiktig hållbar 
produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust- och skärgårds
miljöer ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. Centralt i miljökvalitetsmålet är att åstadkomma 
ett hållbart nyttjande av havsmiljön och dess resurser. 

Regionala miljömål för Västra Götaland 

-

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Västra Götalandsregionen 
tagit fram ett antal regionala tilläggsmål till miljökvalitetsmålen för att lyfta fram 
regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Ett antal av dessa 
tilläggsmål har en direkt koppling till havet. För miljömålet Hav i balans, samt levande 
kust och skärgård finns följande preciseringar: 

• Beslutade blå översiktsplaner 
• Skyddade marina områden 
• Bevarade grunda marina ekosystem 
• Bevarade fornlämningar under havsytan 
• Minskad mängd marint skräp 

Det finns även havsrelaterade regionala tilläggsmål till målen Ingen övergödning, Giftfri 
miljö och Bara naturlig försurning. 

Lokala miljömål för Tjörn och Orust kommuner 
Tjörns kommun prioriterar 8 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, dessa är; 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Dessa mål bedöms som särskilt relevanta för Tjörns kommun, men övriga miljömål 
ska också beaktas. 

Kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund har gemensamma miljömål på temat 
vatten, vilka anknyter till de regionala miljömålen. Avsikten med den gemensamma 
målsättningen är att skapa en plattform för ett gemensamt angreppssätt när det gäller 
vattenfrågorna. Genom de gemensamma målen vill kommunerna styra mot ett mer 
hållbart nyttjande av vatten. Med vatten avses hela resursen, såväl vatten att dricka 
som hav, sjöar och vattendrag. 

Enligt Stenungsunds -, Tjörns - och Orust kommuns avsiktsförklaring till ”Vårt 
värdefulla vatten, 2008” vill kommunerna fokusera på: 

• Vatten att konsumera 
• Bo vid vatten 
• Vatten, viktiga naturmiljöer 
• Vatten, till nytta och nöje 

De globala hållbarhetsmålen 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål för 
en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål. 
Agenda 2030 är en handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd. I 
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Agenda 2030 är de tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga, lika viktiga. 

För denna plan bedöms följande hållbarhetsmål vara aktuella: 

• Hälsa och välbefinnande 
• Hållbar konsumtion och produktion 
• Bekämpa klimatförändringen 
• Hav och marina resurser 
• Ekosystem och biologisk mångfald 

Avstämning av planen mot miljökvalitetsmålen 
Begränsad klimatpåverkan 
Om planförslaget genomförs i sin helhet kommer utsläppen att öka genom en 
eventuell ökning av båttrafiken och eventuellt även en ökad biltrafik i och med 
införande av ny bro och ny färjeförbindelse. I och med den nya färjeförbindelsen och 
delvis den nya bron kommer det dock finnas ökade förutsättningar till att färdas 
kollektivt till och från Tjörn och Orust. Planen främjar på sikt också produktion av 
förnybar energi genom att det finns utvecklingsområden för våg- och vindkraft. 
Sammantaget påverkas miljömålet negativt på kort sikt men om planen genomförs i 
sin helhet kan det bidra till ett långsiktig uppfyllande av målet. 

Giftfri miljö 
Anläggandet av bron gör att det finns en spridningsrisk av eventuellt förorenade 
sediment. Det finns även en ökad risk för läckage och utsläpp till följd av ett mer ökat 
båtliv. I övrigt bedöms inte planen påverka miljökvalitetsmålet i varken negativ eller 
positiv riktning. 

Ingen övergödning 
Toalettvatten från båtar som släpps ut i vattnet bidrar till övergödningen i haven. En 
eventuell följd av planen är en ökning av antalet fritidsbåtar i området. På grund av 
att det sedan den 1 april 2015 är förbjudet för fritidsbåtar att släppa toalettavfall i sjö 
eller hav bedöms inte den eventuella ökningen av fritidsbåtar innebära påverkan på 
miljömålet övergödning. 

Vissa typer av vattenbruk kan bidra till övergödningen i havet. De typer av odling 
som anges i denna plan är endast musslor, ostron och alger och denna typ av 

vattenbruk bidrar inte till övergödning, tvärt om finns det vissa studier som visar att 
denna typ av vattenbruk istället kan bidra till att minska övergödningen i haven. 
Planen bedöms sammantaget stödja miljömålet. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Miljömålet anger att en långsiktig hållbar produktionsförmåga i havet ska uppnås och 
planen bidrar till detta genom förslaget om att införa fiskefritt område. I en 
utvärdering som gjorts av redan nu befintliga fiskefria områden visar att genom att 
införande av fiskfria områden kan stärka försvagat fiskebestånd. På detta sätt kan en 
mer långsiktigt hållbar produktionsförmåga uppnås. 

Planen främjar även odling av musslor, ostron och alger vilket är en förhållandevis 
hållbar typ av livsmedelsproduktion. I Sveriges livsmedelsstrategi 2030 nämns att det 
finns en tillväxtpotential för vattenbruk och planen bedöms gå i linje med denna 
strategi. 

I målet anges att kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Planen främjar detta genom att peka 
ut vattenområden för aktiviteter inom rekreation och friluftsliv. Det är också uttalat i 
planen att aktiviteterna ska ske på naturens villkor för att bevara de höga naturvärden 
som finns i området. Anpassningar har gjorts i planen så att mindre störande 
rekreation uppmuntras i de mest känsliga områdena. Sammantaget bedöms planen 
bidra till att miljökvalitetsmålet uppfylls. 

Ett rikt växt och djurliv 
Enskilda åtgärder i planen har en viss negativ påverkan på naturvärden i området, 
vilket innebär att planen till viss del har en negativ inverkan på miljömålet. 
Planförslaget stödjer dock miljömålet i större utsträckning än nollalternativet då 
åtgärder i planen generellt är mer anpassade efter rådande förhållanden och 
naturvärden för att minimera påverkan på naturmiljön. Denna anpassning görs inte 
nödvändigtvis i nollalternativet vilket innebär att utvecklingen och användningen av 
havet sker mer slumpmässigt. 

Avstämning av planen mot de globala hållbarhetsmålen 
Hälsa och välbefinnande 
Planen stödjer målet i och med de utpekade områdena och åtgärderna för rekreation 
och friluftsliv. Om planen utförs i sin helhet bedöms möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv öka. Den nya bro- och färjeförbindelsen kommer också innebära att det blir 
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lättare att nå Tjörn och Orust med bil och cykel och på så vis kan fler nå 
rekreationsområden som inte har tillgång till båt. 

Hållbar konsumtion och produktion 
Målet innebär bland annat en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. I och med införande av det fiskefria området främjas ett mer hållbart 
fiske i regionen vilket stödjer hållbarhetsmålet. Planen främjar även odling av 
musslor, ostron och alger vilket är en hållbar typ av livsmedelsproduktion. 
Planförslaget bedöms därför stödja målet. 

Hav och marina resurser 
Målet handlar bland annat om att förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem 
på ett hållbart sätt samt att stoppa överfiske. Det finns delmål som handlar om att 
minska föroreningar och försurningar i haven, skydda och återställa ekosystem, 
bevara kust- och havsområdena, öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av 
marina resurser, utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till 
friskare hav och stödja småskalig fiskenäring. Vissa av åtgärderna i planen kan ha en 
viss negativ påverkan på vattenkvaliteten. Till exempel kan byggnationen av bron och 
utbyggnad av småbåtshamnar leda till en viss spridning av sediment, vilket i sin tur 
kan leda till en påverkan på vattenkvaliteten om sedimenten innehåller föroreningar. 
Om rätt undersökningar och skyddsåtgärder utförs bedöms denna påverkan kunna 
minimeras och sammantaget bedöms inte planen strida mot hållbarhetsmålet. Planen 
främjar även målet genom införandet av det fiskefria området. Planförslaget stödjer 
miljömålet i större utsträckning än nollalternativet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Målet handlar bland annat om att åtgärder ska vidtas för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga 
utrotningen av hotade arter. Delmål finns även om att förhindra invasiva främmande 
arter. Planen främjar målet i större utsträckning än nollalternativet då åtgärder i 
planen generellt är mer anpassade efter rådande förhållanden och naturvärden jämfört 
med nollalternativet. Målet anger bland annat att utrotningen av hotade arter ska 
förebyggas och skyddas. Genom att införa ett fiskefritt område kan också det bidra 
till att målet uppfylls. 

Bekämpa klimatförändringen 
Planen bidrar till att uppnå målet genom att produktion av förnybar el främjas. Ökad 
produktion av vattenbruk kan ha positiv påverkan på målet då algerna kan fungera 

som en koldioxidsänka. Negativ påverkan kan dock uppstå i och med en eventuell 
ökning av båttrafik och biltrafik. I och med den nya färjeförbindelsen och delvis den 
nya bron kommer det dock finnas ökade förutsättningar till att färdas kollektivt till 
och från Tjörn och Orust. Sammantaget påverkas målet negativt på kort sikt men om 
planen genomförs i sin helhet kan det bidra till ett långsiktig uppfyllande av målet. 

8.9 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) syftar till att skydda människor och miljön och finns 
för vattenkvalitet för kustvatten, vattenkvalitet i havet, fisk- och musselvatten, 
utomhusluft samt för utomhusbuller. MKN är rättsligt bindande bestämmelser som 
regleras i miljöbalkens 5 kapitel. En miljökvalitetsnorm skall grundas i vetenskap, utan 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden, för att ta fram kunskap om vilken 
miljökvalitet eller miljötillstånd som människan och naturen tål i ett visst geografiskt 
område. MKN ska beaktas vid planering och prövning av tillstånd och anges oftast 
som ett värde eller en halt. De infördes i samband med upprättandet av miljöbalken 
1999 med syfte att minska utsläppen från diffusa källor som exempelvis trafik eller 
jordbruk. 

Vattenområdet inom planområdet berörs av MKN för kustvatten samt delvis för 
MKN för musselvatten. Ytterligare berörs MKN för utomhusluft. Planen får inte 
försämra MKN för yt- och grundvatten, fisk- och musselvatten samt utomhusluft. 
Genom en vägledande EU dom från 2015 innebär detta att ingen av de ingående 
kvalitetsfaktorerna får försämras. Nedan görs en bedömning av åtgärdernas påverkan 
på MKN. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för ytvatten 
MKN för ytvatten delas in i ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. För den 
ekologiska statusen används tre grupper av kvalitetsfaktorer; biologiska, fysikaliska-
kemiska och hydromorfologiska. Den kemiska statusen bestäms utifrån mängden 
föroreningar i vattendraget. 

Allt kustvatten runt Tjörn och Orust berörs av MKN för vatten. Kvalitetskravet för 
vattenförekomsterna i kustvattnet runt Orust och Tjörn är att vattnet ska uppnå god 
kemisk ytvattenstatus till år 2021 och god ekologisk status till år 2021 respektive 2027. 

Generellt är den ekologiska statusen måttlig med undantag från ytvattenförekomster 
väster om Orust och Tjörn samt söder om Tjörn där statusen är god, enligt den 
senast utförda klassningen, se kartan. 
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Bild över den ekologiska statusen i ytvattenförekomser runt Tjörn och Orust. 

Samtliga kustvattenförekomster i området uppnår ej god kemisk status på grund av de 
miljögifter, huvudsakligen kvicksilver (Hg) och bromerad difenyleter (PBDE), som 
finns i vattendragen. Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
(PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. 
Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk 
status med avseende på kvicksilver och PBDE. 

Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten har tagit beslut 
om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distriktet. För området gäller 
förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavet vattendistrikt med tillhörande 
övervakningsprogram, åtgärdsprogram och föreskrifter om kvalitetskrav enligt 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vattenförvaltningsarbetet i Sverige sker i cykler 
om sex år. I slutet av varje period presenterar vattenmyndigheterna i respektive 
vattendistrikt en förvaltningsplan inför de kommande sex åren. Arbetet med de 
förvaltningsplaner som ska gälla fram till 2027 är i full gång. 

Vissa av åtgärderna i planen kan ha en viss negativ påverkan på vattenkvaliteten. Till 
exempel kan byggnationen av bron och dumpning leda till att viss spridning av 
sediment, vilket kan leda till en påverkan på vattenkvaliteten om sedimenten 
innehåller föroreningar. Det finns risk för att vattenkvaliteten kan komma att 
påverkas i samband med utbyggnad av småbåtshamnar och ökade fritidsbåtsrörelser. 
Om rätt undersökningar och skyddsåtgärder utförs bedöms denna påverkan kunna 
minimeras och sammantaget bedöms inte planen strida mot MKN. Bedömningen 
görs också att det i övrigt inte föreslås några åtgärder som påverkar vattenkvaliteten i 
kustvattnet på ett negativt sätt så att god status i kustvatten inte uppnås. 

Den faktiska påverkan på vattenkvaliteten och på MKN kommer närmare att utredas 
i tillståndsprocesser för genomförande av vissa av planens föreslagna åtgärder. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för musselvatten 
I planen redovisas områden för odling av ostron, musslor och alger inom utpekade 
musselvatten. I de fall områdena ska användas för odling av musslor och ostron är 
detta förenligt med miljökvalitetsnormernas syfte. Planförslaget bedöms därför inte 
innebära några negativa konsekvenser på musselvatten. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Enligt de mätningar av luftkvalitet som Luft i väst har utfört i Orusts kommun 
överskrider i dagsläget inga värden miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Inga 
mätningar har dock utförts i Tjörns kommun. 

Utsläppen av svaveldioxid kan komma att öka i planförslaget i och med utsläpp från 
den nya färjeförbindelsen. Detta är dock beroende av vilken typ av färja som kommer 
att användas. Utsläppen bedöms dock inte öka så mycket att de bedöms påverka 
miljökvalitetsnormerna i området. 

Utsläppen till luft kan även öka till följd av en ökning av fritidsbåtstrafiken och 
biltrafiken. Den nya fasta vägförbindelsen och färjeförbindelsen kan dock leda till att 
utsläppen minskar i och med att köbildningen sannolikt minskar. 

En ny länk mellan Orust och fastlandet leder till att svavelutsläppen reduceras helt 
från nuvarande färjeförbindelse då bron kommer att ersätta denna. Enligt den utförda 
trafik- och samhällsekonomiska analysen kan en fast vägförbindelse även ha positiva 
konsekvenser med avseende på utomhusluft genom att köbildningarna minskar. Den 
bedömda befolkningsökning som en bro sannolikt innebär medför ökade utsläpp om 
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fler pendlar med bil. En tillväxt av lokalt näringsliv kan i viss mån motverka denna 
effekt och en ny fast förbindelse medför bättre förutsättningar för 
kollektivtrafikresande vilket också kan motverka ökning av utsläpp. Sammantaget 
bedöms att denna åtgärd inte leder till att MKN inte kan nås. Fortsatt mätning och 
uppföljning av luftkvaliteten behöver dock göras. 

Sammantaget bedöms inga av rekommendationerna i planen bidra till att MKN för 
luft överskrids. 
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8.10 Samlad bedömning 
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av planförslaget med avseende på de fem 
miljöaspekterna. Bedömningen är uppdelad på de fyra ämneskategorierna Natur och 
kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. 

Konsekvenserna bedöms och utrycks enligt följande: 

Positiv 
konsekvens 

Planförslaget medför en förbättring för 
människors hälsa och/eller miljön för aspekten. 

Obetydlig 
konsekvens 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte 
medföra några konsekvenser för aspekten. 

Liten negativ 
konsekvens 

Planen bedöms inte påverka den aktuella 
miljöaspekten. 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra en negativ 
påverkan av måttlig art och omfattning som 
innebär en försämring av eller mindre skada på 
aspekten. 

Stor negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av 
större art och omfattning som innebär en 
allvarlig försämring av eller skada på aspekten. 

Natur och kultur 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Natur och kultur. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö Förutom utpekade områden med särskild hänsyn 
till naturvärden (R1) finns även en generell 
rekommendation i planen om att grunda områden 
ska bevaras oberörda i så stor utsträckning som 
möjligt, vilket är positivt för aspekten. De angivna 
områden där särskild hänsyn ska tas till områdets 
höga naturvärden är också positivt för aspekten. 

Kulturmiljö Den generella rekommendationen i planen om att 
grunda områden ska bevaras orörda har även 
generellt positiva konsekvenser på maritima 
lämningar i havet. 

Landskap Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka landskapsbilden, varken i positiv 
eller negativ riktning. 

Friluftsliv Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka friluftslivet, varken i positiv eller 
negativ riktning. 

Hälsa och 
säkerhet 

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka hälsa och säkerhet, varken i positiv 
eller negativ riktning. 
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Konsekvenserna bedöms och utrycks enligt följande: 

Positiv 
konsekvens 

 Planförslaget medför en förbättring för 
människors hälsa och/eller miljön för aspekten. 

Obetydlig 
konsekvens 

 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte 
medföra några konsekvenser för aspekten. 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Planen bedöms inte påverka den aktuella 
miljöaspekten.  

Måttlig negativ 
konsekvens 

 

Planförslaget bedöms medföra en negativ 
påverkan av måttlig art och omfattning som 
innebär en försämring av eller mindre skada på 
aspekten. 

Stor negativ 
konsekvens 

 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av 
större art och omfattning som innebär en 
allvarlig försämring av eller skada på aspekten. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö  Förutom utpekade områden med särskild hänsyn 
till naturvärden (R1) finns även en generell 
rekommendation i planen om att grunda områden 
ska bevaras oberörda i så stor utsträckning som 
möjligt, vilket är positivt för aspekten. De angivna 
områden där särskild hänsyn ska tas till områdets 
höga naturvärden är också positivt för aspekten. 

Kulturmiljö  Den generella rekommendationen i planen om att 
grunda områden ska bevaras orörda har även 
generellt positiva konsekvenser på maritima 
lämningar i havet. 

Landskap 
 

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka landskapsbilden, varken i positiv 
eller negativ riktning. 

Friluftsliv 
 

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka friluftslivet, varken i positiv eller 
negativ riktning. 

Hälsa och 
säkerhet  

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka hälsa och säkerhet, varken i positiv 
eller negativ riktning. 
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Friluftsliv och besöksnäring 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Friluftsliv och 
besöksnäring. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö En något ökad belastning på naturvärden bedöms ske 
till följd av att planförslaget sannolikt leder till en 
ökad mängd besökare inom områden som är 
utpekade för aktiviteter inom friluftsliv. Dessa 
områden finns i stor utsträckning där det också 
förekommer höga naturvärden. Generellt har dock 
anpassningar gjorts så att mindre störande rekreation 
uppmuntras i de mest känsliga områdena. Det finns 
även rekommendationer om att utvecklingen ska ske 
på naturens villkor. 

Kulturmiljö Det finns en ökad risk för att maritima lämningar tar 
skada till följd av en ökad mängd besökare inom vissa 
områden. Ökningen av båttrafik och besökare 
bedöms dock vara begränsad och därför bedöms 
konsekvenserna för kulturmiljön sammantaget bli 
små med avseende på friluftsliv och besöksnäring. 

Landskap Inga anläggningar eller inrättningar bedöms 
tillkomma inom ramen för friluftsliv i denna plan. 

Friluftsliv Friluftslivet påverkas positivt i och med att det finns 
flera särskilt utpekade områden för friluftsliv och 
rekreation i planförslaget. Det finns områden som 
pekats ut för fritidsbåtsliv, motorsportsverksamhet 
samt friluftsliv och rekreation. 

Hälsa och 
säkerhet 

Planförslaget bedöms leda till en viss ökad aktivitet 
inom vissa områden vilket leder till en ökad risk för 
olyckor. Ökningen bedöms dock bli begränsad och 
därför bedöms de samlade konsekvenserna som små. 
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Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö 
 

En något ökad belastning på naturvärden bedöms ske 
till följd av att planförslaget sannolikt leder till en 
ökad mängd besökare inom områden som är 
utpekade för aktiviteter inom friluftsliv. Dessa 
områden finns i stor utsträckning där det också 
förekommer höga naturvärden. Generellt har dock 
anpassningar gjorts så att mindre störande rekreation 
uppmuntras i de mest känsliga områdena. Det finns 
även rekommendationer om att utvecklingen ska ske 
på naturens villkor.  

Kulturmiljö 
 

Det finns en ökad risk för att maritima lämningar tar 
skada till följd av en ökad mängd besökare inom vissa 
områden. Ökningen av båttrafik och besökare 
bedöms dock vara begränsad och därför bedöms 
konsekvenserna för kulturmiljön sammantaget bli 
små med avseende på friluftsliv och besöksnäring.  

Landskap 
 

Inga anläggningar eller inrättningar bedöms 
tillkomma inom ramen för friluftsliv i denna plan. 

Friluftsliv  Friluftslivet påverkas positivt i och med att det finns 
flera särskilt utpekade områden för friluftsliv och 
rekreation i planförslaget. Det finns områden som 
pekats ut för fritidsbåtsliv, motorsportsverksamhet 
samt friluftsliv och rekreation. 

Hälsa och 
säkerhet  

Planförslaget bedöms leda till en viss ökad aktivitet 
inom vissa områden vilket leder till en ökad risk för 
olyckor. Ökningen bedöms dock bli begränsad och 
därför bedöms de samlade konsekvenserna som små. 
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Maritima näringar 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Maritima 
näringar. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö Inom detta ämnesområde föreslås flera åtgärder 
som bedöms leda till positiva konsekvenser med 
avseende på naturmiljön som exempelvis 
införande av nytt fiskefritt område. Föreslaget 
område för testanläggningar inom vindkraft 
bedöms dock leda till negativa konsekvenser för 
den lokala naturmiljön och därför bedöms 
konsekvenserna på naturmiljön sammantaget bli 
små negativa konsekvenser. 

Kulturmiljö Sammantaget bedöms påverkan bli positiv på 
grund av att de föreslagna åtgärderna i planen är 
anpassade så att de inte finns i närheten av 
kända maritima lämningar. 

Landskap Sammantaget bedöms åtgärder inom 
ämnesområdet maritima näringar leda till små 
negativa konsekvenser. Detta på grund av att 
det föreslagna området för vindkraft innebär 
negativa konsekvenser. 

Friluftsliv Vissa av åtgärderna och näringar kan till en viss 
grad konkurrera utrymmesmässigt med 
aktiviteter inom friluftslivet. Dessa negativa 
konsekvenser bedöms dock som små. 

Hälsa och 
säkerhet 

Fler av de åtgärder som föreslås i planen 
bedöms inte ha någon påverkan på hälsa och 
säkerhet. Sammantaget bedöms dock 
konsekvenserna bli små negativa på grund av att 
det kan förekommer en viss 
utrymmeskonkurrens vid föreslaget område för 
testanläggningar för energiproduktion. 
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Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö 
 

Inom detta ämnesområde föreslås flera åtgärder 
som bedöms leda till positiva konsekvenser med 
avseende på naturmiljön som exempelvis 
införande av nytt fiskefritt område. Föreslaget 
område för testanläggningar inom vindkraft 
bedöms dock leda till negativa konsekvenser för 
den lokala naturmiljön och därför bedöms 
konsekvenserna på naturmiljön sammantaget bli 
små negativa konsekvenser. 

Kulturmiljö  Sammantaget bedöms påverkan bli positiv på 
grund av att de föreslagna åtgärderna i planen är 
anpassade så att de inte finns i närheten av 
kända maritima lämningar. 

Landskap 
 

Sammantaget bedöms åtgärder inom 
ämnesområdet maritima näringar leda till små 
negativa konsekvenser. Detta på grund av att 
det föreslagna området för vindkraft innebär 
negativa konsekvenser. 

Friluftsliv 
 

Vissa av åtgärderna och näringar kan till en viss 
grad konkurrera utrymmesmässigt med 
aktiviteter inom friluftslivet. Dessa negativa 
konsekvenser bedöms dock som små. 

Hälsa och 
säkerhet  

Fler av de åtgärder som föreslås i planen 
bedöms inte ha någon påverkan på hälsa och 
säkerhet. Sammantaget bedöms dock 
konsekvenserna bli små negativa på grund av att 
det kan förekommer en viss 
utrymmeskonkurrens vid föreslaget område för 
testanläggningar för energiproduktion.  
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Transporter 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Transporter. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö De föreslagna åtgärderna inom ämnesområdet 
transporter bedöms innebära måttliga negativa 
effekter på naturmiljön. Detta på grund av det 
relativt stora ingrepp i miljön som en 
broförbindelse innebär. Även den 
färjeförbindelse som planeras har en måttlig 
påverkan på grund av att dess rutt kommer att 
förläggas inom riksintresse för naturmiljö där 
det förekommer höga naturvärden. 

Kulturmiljö Konsekvenserna för kulturmiljön från 
ämnesområdet bedöms bli negativa men små. 
Åtgärderna innebär en ökad risk för påverkan 
på maritima lämningar men detta bedöms ske i 
en mycket liten omfattning. 

Landskap I planförslaget föreslås åtgärder som innebär 
påverkan på landskapsbilden i form av ny bro 
och ny färjeförbindelse. Eftersom detta kommer 
ske i redan exploaterat område bedöms 
konsekvenserna bli små. 

Friluftsliv Bro- och färjeförbindelsen som föreslås ger fler 
personer möjlighet att ta sig mellan 
Stenungsund och Orust respektive Kungälv och 
Tjörn vilket har positiva effekter på friluftslivet. 

Hälsa och 
säkerhet 

I och med att det i planförslaget föreslås ny 
förbindelse med färja och ny förbindelse med 
bro finns det en möjlighet att trafikbelastningen 
minskar på vissa vägsträckor, vilket kan leda till 
minskade bullernivåer och minskad risk för 
olyckor. 
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Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö 
 

De föreslagna åtgärderna inom ämnesområdet 
transporter bedöms innebära måttliga negativa 
effekter på naturmiljön. Detta på grund av det 
relativt stora ingrepp i miljön som en 
broförbindelse innebär. Även den 
färjeförbindelse som planeras har en måttlig 
påverkan på grund av att dess rutt kommer att 
förläggas inom riksintresse för naturmiljö där 
det förekommer höga naturvärden.  

Kulturmiljö 
 

Konsekvenserna för kulturmiljön från 
ämnesområdet bedöms bli negativa men små. 
Åtgärderna innebär en ökad risk för påverkan 
på maritima lämningar men detta bedöms ske i 
en mycket liten omfattning. 

Landskap 
 

I planförslaget föreslås åtgärder som innebär 
påverkan på landskapsbilden i form av ny bro 
och ny färjeförbindelse. Eftersom detta kommer 
ske i redan exploaterat område bedöms 
konsekvenserna bli små. 

Friluftsliv  Bro- och färjeförbindelsen som föreslås ger fler 
personer möjlighet att ta sig mellan 
Stenungsund och Orust respektive Kungälv och 
Tjörn vilket har positiva effekter på friluftslivet. 

Hälsa och 
säkerhet 

 I och med att det i planförslaget föreslås ny 
förbindelse med färja och ny förbindelse med 
bro finns det en möjlighet att trafikbelastningen 
minskar på vissa vägsträckor, vilket kan leda till 
minskade bullernivåer och minskad risk för 
olyckor. 
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Planförslaget i sin helhet 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 
beroende av varandra. En åtgärd kan vara till exempel socialt hållbar, utan att vara 
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma 
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Några av de enskilda föreslagna åtgärderna i planen kan komma att leda till 
miljöpåverkan men planförslagets strategier, åtgärder, rekommendationer och 
vattenanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Tjörn och 
Orust. Vidare utredningar och åtgärder kommer krävas i samband med 
tillståndsprocesser och vid framtagande av planer och lokaliseringsutredningar för de 
enskilda åtgärderna. 

De åtgärder som bedömts ge störst påverkan på miljön är åtgärder för transporter 
(broförbindelse och färjeförbindelse). Dessa bedöms som mest ge måttliga 
konsekvenser för naturvärden. För övriga miljöaspekter bedöms dessa åtgärder ge 
små till positiva konsekvenser. De positiva konsekvenserna uppstår för hälsa och 
säkerhet då de innebär en avlastning av befintlig transportinfrastruktur i området och 
bättre spridning av utsläpp till framför allt luft, samt för friluftslivet till följd av att 
områden tillgängliggörs. I övrigt bedöms de föreslagna åtgärderna i planen inte 
medföra mer än små negativa konsekvenser för någon miljöaspekt. 

Den fördjupade översiktsplanen bedöms också stödja uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men även eventuell påverkan 
på miljökvalitetsnormer behöver utredas vidare vid tillståndsansökningar för 
föreslagna åtgärder. 

I planförslaget är användningen av vattenområdet mer anpassat utifrån de 
förutsättningar som råder i olika delar av planområdet, vilket bidrar till en positiv 
påverkan på flera av aspekterna, jämfört med nollalternativet. Genomförandet av 
planen bedöms också leda till en ökad samverkan mellan Tjörn och Orust med 
avseende på kusten och havet, jämfört med nollalternativet. 

8.11 Uppföljning 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk 
miljöbedömning har antagits, ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa 
sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet faktiskt medför. Anledningen till detta är att så tidigt som möjligt fånga 
upp sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att den går 
att avhjälpa. (6 kap. § 19) 

Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som har 
antagit planen eller programmet. 

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken kan komma att krävas för vissa av de 
åtgärder den fördjupade översiktsplanen föreslår, till exempel för de föreslagna bro- 
och färjeförbindelserna. Övervakning av miljöpåverkan kommer då att behöva ske i 
enlighet med försiktighetsåtgärder eller villkor meddelade för dessa åtgärder. Tillsyn 
kommer att utövas i enlighet med gällande regelverk. 

I övrigt kommer miljöpåverkan av den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörn 
och Orust att följas upp inom ramen för det befintliga miljöarbetet i Tjörns och 
Orusts kommuner. Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till 
måluppfyllelse på önskvärt sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir 
större än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa 
konsekvenser. Uppföljningen bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt 
till bättre och effektivare miljöbedömningar. 

8.12 Åtgärder och rekommendationer för vidare arbete 
Nedan presenteras förslag till generella åtgärder, utredningar och skyddsåtgärder som 
bör göras för att minska miljöpåverkan från planförslaget. Där det bedöms finnas ett 
behov presenteras även åtgärdsförslag för specifika delområden i kapitel 8.5: 

• Undersökningar av botten- och strömningsförhållanden ska utföras i 
samband med större ingrepp i bottenmiljön, exempelvis vid byggnation av 
ny bro, dumpning, installation av vindkraftsanläggningar samt införande av 
ny färjeförbindelse. Detta utreds i samband med eventuella 
tillståndsprocesser. 

• Strandskyddsdispens måste sökas för vissa av rekommendationerna i planen, 
som exempelvis den nya broförbindelsen och området för motorsport. I 
samband med detta kan ytterligare utredningar krävas. 
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• Samordning behöver ske med grannkommunerna i vissa frågor, som 
exempelvis med den föreslagna bron, samt i samband med utbyggnation av 
vindkraftpark. 

• Frågan om landbaserade anläggningar för alternativ båtförvaring under 
sommarsäsong, inom och utom strandskydd behöver hanteras i kommande
kommunövergripande ÖP för Tjörn och Orust. 

• Uppföljning med analyser av de provtagningar som utförs i vattenförbund 
och vattenråd. 

• Undersöka möjligheterna att införa trafiksepareringszoner som reglerar 
färdriktningar i trånga och tungt trafikerade passager. Genom att införa 
sådana passager kan risken för olyckor minska. I ett sådant arbete behöver 
även andra aktörer involveras. 

• En övergripande inventering av havsbotten för bättre underlag till 
kommande planering. 

• En ny trafikstrategi håller på att tas fram i Tjörns kommun. I samband med 
vidare arbete med färjeförbindelsen och broförbindelsen rekommenderas att 
denna används som ett av underlagen. 

• Framtagande av handlingsplaner för hantering av de förorenade områdena i 
kommunerna. 

• Frågor om stranderosion och översvämning hanteras inte i denna FÖP utan 

kommer att behöva hanteras i kommande ÖP för Tjörn och Orust. 
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Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773-1)

Sammanfattning

Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge med
många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behöver
avfallstaxan höjas.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i
Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste abonnemanget.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023.

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.

Förvaltningens bedömning

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 2023 är att kommunen fått ansvar för
insamling och behandling av bygg och rivningsavfall som inte producerats yrkesmässigt (från
hushåll).

Verksamhetens bedömning

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 den
lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som 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.
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Utformning avfallstaxan

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna från
gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion;

 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 ekonomisk 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 och text markerad med röd 
färg är nuvarande avgifter för 2022. 

Fast avgift
Förslås höjas med;
70 kr för villa, radhus 
60 kr för fritidshus
60 kr för verksamheter
30 kr för lägenheter 

Viktavgift
Föreslås höjas med 20 öre per kg för samtliga abonnenter för rest- och osorterat avfall. 

Gångavstånd, över 3 meter
Samma avstånd föreslås innan kostnad tas ut, höjning med 30 öre per meter för samtliga kärl. 

Hämtningsavgift, villor och radhus, fritidshus
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas med 30 kr till 440 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 188 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 144 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. 

Slam och fett, tunga lock, slanglängd, fosforfilter
Avgift per tömning höjs med 130 kr för den vanligaste tömningen (0 - 3 kbm).  
Avgift för slanglängder överstigande 10 m höjs med ca 20 kr per tömning.
Avgift för tungt lock höjs med 50 kr per lock och tömning för lock med vikt över 50 kg.

Trädgårdsavfallshämtning
Avgiften föreslås höjas med 90 kr.
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Bygg och rivningsavfall från hushåll
Kommunen har från och med den 1 januari 2023 ansvar för insamling, transport och behandling av 
bygg och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet (förenklat hushåll). För att 
tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har kommunen etablerat ett 
auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning. Hushåll som vill få bygg- 
och rivningsavfall hämtat fastighetsnära ska kontakta entreprenörerna som är auktoriserade av 
kommunen. Mindre mängder kan fortfarande lämnas på kommunens återvinningscentraler. 
Maxpriser för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall har tagits fram. Entreprenörerna 
har inte rätt att debitera avfallslämnare en högre avgift för insamling och behandling än vad som 
anges av kommunernas maxtaxa. 

Övriga förändringar
Avgifter för hämtning av kontorspapper har tagits bort.
Hämtning av elektronikbox har lagts till.
Avgift för storsäck för bygg- och rivningsavfall har lagts till. 

 

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
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 
kommunala avfall 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
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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.

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 2022 för att få 
renhållningskollektivets budget i balans. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge med många 
stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behöver 
avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av 
matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer 
avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen (består av 13 kommuner runt om 
Göteborg), se tabell 1, prognos avfallstaxor för 2023. Göteborgs kommun tas inte med i jämförelsen 
då det är en storstadskommun med andra förutsättningar än övriga kommuner. 

Tabell 1: Jämförelse avfallstaxor GR-kommuner med föreslagen taxa för Kungälv för det vanligaste 
abonnemanget

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. 
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Lerum*
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Tjörn

Mölndal*
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Avfallstaxan påverkar medarbetare hos kundcenter och handläggare hos renhållningsenheten 
genom att fler samtal och frågor kommer att tas emot kring taxan. Detta bedöms kunna hanteras 
med befintliga personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Avfallsverksamheten har under tidigare år haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet har upparbetats och för att komma i 
balans behövde taxan höjas. 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 2022 för att få renhållningskollektivets budget i balans. Någon höjning var inte planerad 
för 2023, men på grund av ett besvärat ekonomiskt läge med många stora höjningar på bränsle, 
transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behöver avfallstaxan höjas. 

Utan föreslagen taxehöjning bedöms renhållningskollektivet underskott uppgå till ca 3,2 miljoner kr. 
Faktorer som medför ökade kostnader och som medför att taxan behöver höjas redovisas nedan.  

Faktorer som medför ökade kostnader för taxan

Indexhöjningar
Kraftigt stigande index pga entreprenörers ökade kostnader för bland annat bränsle m.fl. 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 normalt 
medföra höjning med ca 2-3 % per år. Index har under senaste året stigit kraftigt, slamindex har 
stigit 16 % och index för insamlingsentreprenaden har stigit med 10 %. 

Ökade priser på bränsle
Bränslepriser pPåverkar entreprenader för avfallshämtning. Priset på diesel har ökat med ca 70 % 
sen januari 2021. Detta medför ökade kostnader för avfallshämtningen då samtliga fordon går på 
förnyelsebar diesel, HVO.  

Ökade priser på behandling av avfallet
Priset för att behandla avfallet har eller planeras att stiga under 2023. Kraftigt höjda priser på 
insatsvaror, ökade kostnader för bränsle, material och underhåll till Renovas 
förbränningsanläggningen påverkar behandlingspriset på brännbart avfall, samt matavfallet. 
Behandlingspriset bedöms öka med ca 20 %. Kungälv skickar ca 8 500 ton till förbränning varje år. 

Minskad ersättning på material
Osäkerhet i omvärlden samt höga elkostnader gör att efterfrågan på återvunnet material minskar. 
Detta påverkar intäkterna från återvunnet material, exempelvis metallskrot. 

Förslag till beslut
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 

1 januari 2023.
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2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021) upphör att 
gälla från och med den 31 december 2022.

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kungälvs kommuns avfallstaxa

Kap 2

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2023-01-01
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa
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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 miljö-
balken	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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4 Helårshämtning vid villor och radhus

2   
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 1 260 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 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

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
2 060 kr

 
1 770 kr

 
850 kr

 
1  500 kr

 
680 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 460 kr

 
2 210 kr

 
1 350 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 hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
2 060 kr

 
850 kr

 
680 kr

 
370 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall 3 460 kr 1 350 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

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

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall 2 750 kr 1 850 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall 5 330 kr 3 490 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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5 Helårshämtning vid villor och radhus

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

Grundpaket med kärl 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 1 380 kr 2 300 kr 2 760 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 590 kr 2 550 kr 3 170 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 910 kr 2 880 kr 3 540 kr

5	kbm	container1 för restavfall och 4 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering 18 650 kr 19 460 kr 37 310 kr

10	kbm	container1 för restavfall och 6 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering 36 170 kr 37 380 kr 72 310 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall 580 kr 1  140 kr 900 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 820 kr 1 600 kr 

370 l kärl för restavfall 1 010 kr 2 020 kr 

660 l kärl för restavfall 1 330 kr 2 400 kr 

5	kbm	container1 för restavfall 16 360 kr 32 720 kr 

10	kbm	container1 för restavfall 32 720 kr 65 450 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.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

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

Kärl, per hushåll 30,80 kr 4,40 kr 1 602 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 1 260 kr 

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

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

160 l säck för rest-
avfall och 60 l säck 
för  matavfall 2 800 kr 2 313 kr 1 350 kr 1 940 kr 980 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 rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall 2 800 kr 1 350 kr 980 kr 540 kr

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

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall 5 033 kr 3 002 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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3 �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 1 100 kr

Verksamhet 980 kr

Lägenhet 560 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 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

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 190 kr ( 860 kr 570 kr 

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 500 kr 1 120 kr 740 kr 

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 190 kr 570 kr 

370 l kärl för restavfall 1 500 kr 740 kr 

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 950 kr 1 120 kr

370 l kärl för osorterat avfall 2 260 kr 1 570 kr 

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

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 550 kr 740 kr 1 080 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 680 kr 870 kr 1 350 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 090 kr 1 300 kr 2 450 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall 200 kr 400 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall 340 kr 690 kr

370 l kärl för restavfall 480 kr  950 kr

660 l kärl för restavfall 890 kr 2 050 kr

5	kbm	container2 för  restavfall 5 340 kr 10 680 kr

10	kbm	container2 för  restavfall 10 680 kr 21 350 kr

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

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

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

Kärl
30,80 kr 4,40 kr 554 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

140 l kärl för matavfall 190 kr 380 kr 740 kr 1 310 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 310 kr 600 kr 1 200 kr Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 380 kr  750  kr 1 500 kr 2 470 kr 

660 l kärl för restavfall 500 kr  1 000 kr 2 020 kr 4 010 kr 

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  860 kr  1 550 kr 3 120 kr Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 400 kr 2 800 kr 3 650 kr 4 850 kr 

660 l för osorterat avfall 1 720 kr 3 430 kr 5 240 kr 8 650 kr 

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  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 530 kr 1 090 kr 1 890 kr 3 970 kr 

Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall 1 090 kr 2 170 kr 3 580 kr 7 890 kr 

660 l kärl för restavfall 1 450 kr 2 910kr 5 810 kr 12 910 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

4 040 kr 5 580 kr 7 010 kr 14 730 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr 7 580 kr 12 500 kr 22 890 kr

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 160 kr 240 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 1 100 kr

Verksamhet 980 kr

Lägenhet 560 kr

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

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall 1 500 kr 980 kr 730 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall 1 500 kr 730 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall 2 580 kr 1 440 kr

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

Avgift 1 260 kr  980 kr 560 kr 

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 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.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 530 kr 1 090 kr 2 380 kr 3 780 kr 6 140 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 870 kr 1 720 kr 3 650 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 090 kr 2 170 kr 4 770 kr 6 400 kr 17 090 kr

660 l kärl för restavfal 1 450 kr 2 570 kr 7 740 kr 11 610 kr 27 080 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 490 kr 4 490 kr 7 590 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr 5 580 kr 9 340 kr 14 020 kr 33 540 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr 7 580 kr 16 680 kr 24 990 kr 54 410 kr

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 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

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

Kärl 30,80 kr 4,40 kr 4 576 kr 
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 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

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3: 3 890 kr 7 070 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 2 720 kr 5 440 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 6 270 kr 12 560 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 9 870 kr 19 760 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 13  080 kr 26 170 kr 58 130 kr 116 240 kr

Container1 om 10 m3 26 280 kr 52 530 kr 116 240 kr 232 470 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3 11 180 kr 22 370 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 490 kr  10 450 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 11 430 kr 22 870 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 20 110 kr 37 260 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 27 270 kr 54 530 kr 92 530 kr 184 930 kr

Container1 om 10 m3 49 750 kr 92 530 kr 171 130 kr 342 280 kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 17 230 kr 34 470 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

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 ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

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

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall 530 kr 900 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall 1 340 kr 2 410 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall 3 670 kr 5 780 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 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

Hämtningsavgift 73 kr 95 kr

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

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämt-
ning.	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 1 260 kr

Fritidshus 1 100 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning,  
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.

730 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

380 kr

Extra säck 120 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.

 960 kr

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

490 kr

Extra säck
90 kr/säck 
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 290 kr1 

3,1	-	4	kbm 1 550 kr  

4,1	-	5	kbm 1 820 kr 

5,1	-	6	kbm 2 070 kr 

6,1	-	7	kbm 2 350 kr 

7,1	-	8	kbm 2 620 kr

8,1	-	9	kbm 2 900 kr 

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 190 kr 

16 - 20 m 250 kr

21 - 25 m 310 kr 

26 - 30 m 370 kr

31 - 35 m 430 kr 

36 - 40 m 490 kr 

41 - 45 m 550 kr 

46 - 50 m 610 kr 

51 - 55 m 960 kr 

56 - 60 m 1 020 kr 

61 - 65 m 1 080 kr 

66 - 70 m 1 140 kr 

71 - 75 m 1 200 kr 

76 - 80 m 1 260 kr 

Över 80 m 1 320 kr 

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 273 kr 

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 700 kr 

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 535 kr 
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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 

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar (6	timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 3 096 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 310 kr 

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 140 kr 

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 090 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 m3 2 870 kr 

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 380 kr 

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 600 kr 

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 810 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) 770 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
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7   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) 90 kr 190 kr 280 kr 

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 100 kr1 210 kr1 340 kr1 

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 420 kr 770 kr 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 470 kr 890 kr

Tömning av container Erbjuds	ej 890 kr  1 060 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 370 kr

1 Hämtas	efter	budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift container 5 m3 Avgift container 10 m3

Grovavfall,	utkörning	och	återtagning,	inklusive	behandling	och	
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle 1 340 kr 1 720 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle 1 340 kr 1 720 kr

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	ordinarie	
avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning.2 2 680 kr 3 440 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.	Om	
containern	för	grovavfall	innehåller	stora	mängder	bygg-	och	rivningsavfall,	nekas	hämtning.	Avfallet	klassas	då	om	till	bygg-och	rivningsavfall	och	avgifterna	enligt	7.15	gäller.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Avgift per kärl för extrahämtning 
hämtas	inom	7	arbetsdagar

Kärl om 370 l 1 050 kr 250 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 

Tidningar 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
 

7.7 Avgift 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 320 kr 

 
7.8 Avgift för hämtning av elektronikbox
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	boxen.	Maximalt	5	hämtningar	per	år.		Elektronikbox	ingår.

Avgift	per	box	och	år

Tömning	av	elektronikbox	efter	beställning 300 kr

7.9 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
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7.10 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	
tidningar 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

7.11�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

Kärl eller säck 30,80 kr 4,40 kr 4 576 kr 

7.12 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

Kärl eller säck 30,80 kr 4,40 kr 1 602 kr

 
 

7.13 Uppsamlingsplats vintertid 
Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod 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 hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.14 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 700 kr
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7.15 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	nedan	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	Färjeavgift	tillkommer	utöver	avgifterna	
nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, 
rapportering	och	behandling.	Om	avfallet	är	felsorterat	kan	felsorteringsavgifter	tillkomma.	

Auktoriserad	entreprenör	instruktioner,	sorteringsanvisningar	och	regler	ska	följas	vid	hantering	och	hämtning	av	bygg-	och	rivningsav-
fall. Containrarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall. 

Container
 10 m3

Container
 15 m3

Container
 20 m3

Grovt	brännbart 5 900 kr 6 550 kr 8 400 kr 

Trä	(målat/behandlat)	ej	tryckimpregnerat 5 000 kr 5 050 kr 5 650 kr 

Tryckimpregnerat trä 6 000 kr 7 000 kr 8 200 kr 

Gips 6 500 kr 7 850 kr 10 200 kr 

Metall 3 900 kr 4 500 kr 5 100 kr 

Plast	(blandad) 5 200 kr 6 150 kr 7 100 kr

Rena	mineraliska	massor	 
(inklusive	analyskostnad),	ex	betong,	tegel	osv 15 100 kr 17 650 kr 21 200 kr

Planglas 6 400 kr 11 500 kr 16 200 kr 

Wellpapp 4 450 kr 4 600 kr 5 100 kr

Asbest	(inklusive	rapportering) 5 550 kr 6 650 kr 7 700 kr

Asfalt (inklusive analyskostnad) 19 800 kr 20 800 kr 24 000 kr

Obrännbart/deponi	(ex	isolering) 6 500 kr 7 900 kr 13 500 kr

Bygg och rivningsavfall till sortering 19 000 kr 21 000 kr 27 000 kr

Jord (inklusive analyskostnad) 18 950 kr 18 600 kr 26 350 kr

Jord med invasiva växter  
(inklusive analyskostnad) 19 950 kr 20 800 kr 26 350 kr 

Transportavgift för 
1 - 15 säckar Avfallslag Storsäck per m3 Avfallslag Storsäck per m3

3 000 kr Grovt	brännbart 450 kr Rena	mineraliska	massor 8 100 kr 

Trä	(målat/behandlat)	 
ej tryckimpregnerat 350 kr Plast	(blandat) 450 kr

 Tryckimpregnerat trä 650 kr Wellpapp 250 kr 

Gips 550 kr Asfalt 750 kr 

Metall 350 kr Asbest 1 250 kr 

Planglas  400 kr Jord med invasiva växter 9 000 kr

Obrännbart/deponi 3 500 kr Jord 9 000 kr

Felsorteringsavgift Avgift container Avgift storsäck 

Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall 
klassas	avfallet	om.	Avgiften	blir	då	efter	vad	avfallet	klassas	till.	
Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. 1 3 300 kr 500 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	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	avfalls-	
avgiften 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	insamlings-	
fordonets	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	grovav-
fall,	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 kundcen-
ter,	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 återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	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.	Sorteringsanvis-
ningar 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.	Trädgårds-
avfall	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)	arbetsda-
gar	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.	

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,	
sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet	på	anvisad	plats	på	fastlandet,	se	tabell	
5.2
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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	efter-
middag (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,	tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. 

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Elektronikbox 
För	insamling	av	batterier,	ljuskällor	och	småelektronik	kan	hushåll	beställa	en	elektronikbox.	Boxen	är	indelad	i	tre	fack	-	ett	för	varje	

avfallsslag.	Boxen	töms	efter	budning	och	maxiamlt	5	hämtningar	per	år	ingår.	

Bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	enligt	7.15	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	

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	7.14.
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9 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:	 1	260	kr
Hämtningsavgift:	 850	kr
Viktavgift:	 502	kr
Summa årskostnad 2023: 2 612 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:	 1100	kr
Hämtningsavgift:	 570	kr
Viktavgift:	 143	kr
Summa årskostnad 2023: 1 813 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	560	=	8	400	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2	x	1	090	=	2	180	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	2	170	=	6	510	kr
Viktavgift 15 x 333 x 2,10 = 10 490 kr
Summa årskostnad 2023: 27 580 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
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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	260	kr	=	6	300	kr
Hämtningsavgift:	 	1	910	kr	=	1	910kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	2,10	=	2	509	kr
Summa årskostnad: 10 719 kr
Årskostnad per hushåll 2023: 2 144 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	560	=	62	720	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1090	=	8	720	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 19	760	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	2,10	=	61	152	kr
Summa årskostnad 2023: 152 352 kr  
 
 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Mat-	och	restavfall	lämnas	på	anvisad	plats	på	ön.

Fast	avgift:	 1	260kr
Hämtningsavgift:	 	960kr
Summa årskostnad 2023: 2 220 kr  
 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad 2023:                                  1 550  kr  
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10 Bilaga t i l l  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 Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

330	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

Storsäck	för	bygg-	och	rivningsavfall 110 kr



33/22 Avfallstaxa 2023 - KS2022/1773-1 Avfallstaxa 2023 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2023

Kungälvs kommuns avfallstaxa

29Kap 2

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.
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Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2023-01-01
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa
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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 miljö-
balken	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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2   
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
1 260 kr 
1 190 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr
1,90 kr

2,10 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

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
2 060 kr
1890 kr

 
1 770 kr
1450 kr

 
850 kr
780 kr

 
1  500 kr
1 380 kr

 
680 kr
620 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 460 kr
3 170 kr

 
2 210 kr
2 030 kr

 
1 350 kr
1 240 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 hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
2 060 kr
1 890 kr

 
850 kr
780 kr

 
680 kr
620 kr

 
370 kr
340 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

3 460 kr
3 170 kr

1 350 kr
1 240 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

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

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall

2 750 kr
2 520 kr

1 850 kr
1 700 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall

5 330 kr
4 890 kr

3 490 kr
3 200 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

Grundpaket med kärl 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

1 380 kr 
1 270 kr

2 300 kr
2 260 kr

2 760 kr
2 530 kr

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

1 590 kr
1 460 kr

2 550 kr
2 340 kr

3 170 kr
2 910 kr

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

1 910 kr
1 750 kr

2 880 kr
2 640 kr

3 540 kr
3 250 kr

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

18 650 kr
17 110 kr

19 460 kr
17 850 kr

37 310 kr
34 230 kr

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

36 170 kr
33 180 kr

37 380 kr
34 290 kr

72 310 kr
66 340 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall
580 kr
 530 kr

1  140 kr
1 050 kr

900 kr
830 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 820 kr (750 kr) 1 600 kr (1 470 kr)

370 l kärl för restavfall 1 010 kr (930 kr) 2 020 kr (1 850 kr)

660 l kärl för restavfall 1 330 kr (1 220 kr) 2 400 kr (2 200 kr)

5	kbm	container1 för restavfall 16 360 kr (15 010 kr) 32 720 kr (30 020 kr)

10	kbm	container1 för restavfall 32 720 kr (30 020 kr) 65 450 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.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

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

Kärl, per hushåll
30,80 kr
28,70 kr

4,40 kr
4,10 kr

1 602 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 1 260 kr 
1 190 kr

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

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

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

2 800 kr
2 570 kr

2 313 kr
2 075 kr

1 350 kr
1 240 kr

1 940 kr
1 740 kr

980 kr
900 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 rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall

2 800 kr
2 570 kr

1 350 kr
1 230 kr

980 kr
900 kr

540 kr
490 kr

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

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall

5 033 kr
4 660 kr

3 002 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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3 �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
1 100 kr

 1 040 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

Lägenhet
560 kr
530 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
2,10 kr
1 ,90 kr

2,10 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

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 190 kr (1090 kr) 860 kr (790 kr) 570 kr (520 kr)

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 500 kr (1 380 kr) 1 120 kr (1 030 kr) 740 kr (680 kr)

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 190 kr (1 090 kr) 570 kr (520 kr)

370 l kärl för restavfall 1 500 kr (1 380 kr) 740 kr (680 kr)

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 950 kr (1 790 kr) 1 120 kr (1 030 kr)

370 l kärl för osorterat avfall 2 260 kr (2 070 kr) 1 570 kr (1 440 kr)

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

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

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

550 kr
 500 kr

740 kr
680 kr

1 080 kr
990 kr

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

680 kr
620 kr

870 kr
800 kr

1 350 kr
1 240 kr

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

1 090 kr
1 000 kr

1 300 kr
1 190 kr

2 450 kr
2 250 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall
200 kr
180 kr

400 kr
370 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall
340 kr
310 kr

690 kr
630 kr

370 l kärl för restavfall
480 kr
440 kr

 950 kr
870 kr

660 l kärl för restavfall
890 kr
820 kr

2 050 kr
 1 880 kr

5	kbm	container2 för  restavfall
5 340 kr
4 900 kr

10 680 kr
9 800 kr

10	kbm	container2 för  restavfall
10 680 kr
9 800 kr

21 350 kr
19 590 kr

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

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

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

Kärl
30,80 kr
28,70 kr

4,40 kr
4,10  kr

554 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

140 l kärl för matavfall 190 kr
160 kr

380 kr
330 kr

740 kr
 650 kr

1 310 kr
1 140 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 310 kr (250 kr) 600 kr (437 kr) 1 200 kr (875 kr) Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 380 kr (310 kr)  750  kr (522 kr) 1 500 kr (1 099 kr) 2 470 kr (1 813 kr)

660 l kärl för restavfall 500 kr (410 kr)  1 000 kr (735 kr) 2 020 kr (1 470 kr) 4 010 kr (2 940 kr)

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  860 kr (700 kr)  1 550 kr (1 260 kr) 3 120 kr (2 530 kr) Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 400 kr (1 130 kr) 2 800 kr (2 270 kr) 3 650 kr (3 140 kr) 4 850 kr (3 940 kr)

660 l för osorterat avfall 1 720 kr (1 400 kr) 3 430 kr (2 790 kr) 5 240 kr (4 260 kr) 8 650 kr (7 030 kr)

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  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 530 kr (470 kr) 1 090 kr (950 kr) 1 890 kr (1 650 kr) 3 970 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 1 090 kr (890 kr) 2 170 kr (1 780 kr) 3 580 kr (2 930 kr) 7 890 kr (6 460 kr)

660 l kärl för restavfall 1 450 kr (1 190 kr) 2 910kr (2 380 kr) 5 810 kr (4 760 kr) 12 910 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

4 040 kr 
3 280 kr

5 580 kr
4 530 kr

7 010 kr
5 690 kr

14 730 kr
11 960 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr
4 030 kr

7 580 kr
6 150 kr

12 500 kr
10 150 kr

22 890 kr
18 580 kr

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 
160 kr 
130 kr

240 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 1 100 kr
 1 040 kr

Verksamhet 980 kr
920 kr

Lägenhet 560 kr
530 kr

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

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall

1 500 kr
1 380 kr

980 kr
900 kr

730 kr
670 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall

1 500 kr
1 380 kr

730 kr
670 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall
2 580 kr
2 370 kr

1 440 kr
1 320 kr

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

Avgift 1 260 kr  (1 190 kr) 980 kr (920 kr) 560 kr (530 kr)

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
2,10 kr
1 ,90 kr

2,10 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.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 530 kr
490 kr

1 090 kr
1 000 kr

2 380 kr
2 180 kr

3 780 kr
3 470 kr

6 140 kr
5 630 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 870 kr 
800 kr

1 720 kr
1 580 kr

3 650 kr
3 350 kr

Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 090 kr
1 000 kr

2 170 kr
1 990 kr

4 770 kr
4 380 kr

6 400 kr
5 870 kr

17 090 kr
15 680 kr

660 l kärl för restavfal 1 450 kr
1 330 kr

2 570 kr
2 360 kr

7 740 kr
7 100 kr

11 610 kr
10 650 kr

27 080 kr
24 840 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 490 kr
2 280 kr

4 490 kr
4 120 kr

7 590 kr
6 960 kr

Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr
3 710 kr

5 580 kr
5 120 kr

9 340 kr
8 570 kr

14 020 kr
12 860 kr

33 540 kr
30 770 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr
4 550 kr

7 580 kr
6 950 kr

16 680 kr
15 300 kr

24 990 kr
22 930 kr

54 410 kr
49 920 kr

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 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

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

Kärl 30,80 kr (28,70 kr) 4,40 kr (4,10 kr) 4 576 kr (4 264 kr)
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
560 kr
530 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift
2,10 kr 
1,90 kr

2,10 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

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:

3 890 kr
3 570 kr

7 070 kr
6 490 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 720 kr
2 520 kr

5 440 kr
5 040 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

6 270 kr
5 810 kr

12 560 kr
11 630 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

9 870 kr
9 140 kr

19 760 kr
18 300 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3

13  080 kr
12 110 kr

26 170 kr
24 230 kr

58 130 kr
53 820 kr

116 240 kr
107 630 kr

Container1 om 10 m3

26 280 kr
24 330 kr

52 530 kr
48 640 kr

1116 240 kr
107 630 kr

232 470 kr
215 250 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

11 180 kr
10 350 kr

22 370 kr
20 710 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 490 kr  (5 040 kr) 10 450 kr (9 590 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 11 430 kr (10 490 kr) 22 870 kr (20980 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 20 110 kr (18 450 kr) 37 260 kr (34 180 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 27 270 kr (25 020 kr) 54 530 kr (50 030 kr) 92 530 kr (84 890 kr) 184 930 kr, 169660kr

Container1 om 10 m3 49 750 kr (45 640kr) 92 530 kr (84 890 kr) 171 130kr (157 000 kr 342280 kr, 314 020kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 17 230 kr (15 810 kr) 34 470 kr (31 620 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

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 ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
560 kr
530 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

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

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall
530 kr
490 kr

900 kr
830 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall
1 340 kr
1 230 kr

2 410 kr
2 210 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall
3 670 kr
3 370 kr

5 780 kr
5 300 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
560 kr
530 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
2,10 kr
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

Hämtningsavgift
73 kr
68 kr

95 kr 
89 kr

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

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämt-
ning.	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
1 260 kr
1 190 kr

Fritidshus
1 100 kr
1 040 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning,  
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.

730 kr 
670 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

380 kr 
350 kr

Extra säck
120 kr/ säck 
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.

 960 kr
880 kr

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

490 kr 
450 kr

Extra säck
90 kr/säck 
140 kr/säck
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 290 kr1 (1 180 kr)

3,1	-	4	kbm 1 550 kr  (1 420 kr)

4,1	-	5	kbm 1 820 kr (1 670 kr)

5,1	-	6	kbm 2 070 kr (1 900 kr)

6,1	-	7	kbm 2 350 kr (2 160 kr)

7,1	-	8	kbm 2 620 kr (2 400 kr)

8,1	-	9	kbm 2 900 kr (2 660 kr)

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 190 kr (170 kr)

16 - 20 m 250 kr (230 kr)

21 - 25 m 310 kr (290 kr)

26 - 30 m 370 kr (350 kr)

31 - 35 m 430 kr (410 kr)

36 - 40 m 490 kr (470 kr)

41 - 45 m 550 kr (530 kr)

46 - 50 m 610 kr (590 kr)

51 - 55 m 960 kr (880 kr)

56 - 60 m 1 020 kr (940 kr)

61 - 65 m 1 080 kr (1 000 kr)

66 - 70 m 1 140 kr (1 060 kr)

71 - 75 m 1 200 kr (1 120 kr)

76 - 80 m 1 260 kr (1 180 kr)

Över 80 m 1 320 kr (1 240 kr)

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 273 kr (250 kr)

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 700 kr (650 kr)

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 535 kr (490 kr)
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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 (3 890 kr)

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar (6 timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 3 096 kr (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 310 kr (280 kr)

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 140 kr (1 050 kr)

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 090 kr (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 m3 2 870 kr (2 630 kr)

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 380 kr (4 020 kr)

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 600 kr (1 470 kr)

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 810 kr (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) 770 kr (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
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7   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) 90 kr (80 kr) 190 kr (180 kr) 280 kr (260 kr)

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 100 kr1 (90 kr) 210 kr1 (200 kr) 340 kr1 (320 kr)

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 420 kr (390 kr) 770 kr (720 kr) 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 470 kr (440 kr) 890 kr (830 kr)

Tömning av container Erbjuds	ej 890 kr (830 kr) 1 060 kr (990 kr)

Tömning	av	underjordsbehållare	0,5	-	5	m3 Erbjuds	ej 1 510 kr (1 510 kr) 1 810 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
370 kr 

(350 kr)

1 Hämtas	efter	budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift container 5 m3 Avgift container 10 m3

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

1 340 kr 
(1 280 kr)

1 720 kr 
(1 640 kr)

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

1 340 kr 
(1 280 kr)

1 720 kr 
(1 640 kr)

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	ordinarie	
avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning.2

2 680 kr 
(2 560 kr)

3 440 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.	Om 
containern	för	grovavfall	innehåller	stora	mängder	bygg-	och	rivningsavfall,	nekas	hämtning.	Avfallet	klassas	då	om	till	bygg-och	rivningsavfall	och	avgifterna	enligt	7.15	gäller.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Avgift per kärl för extrahämtning 
hämtas	inom	7	arbetsdagar

Kärl om 370 l 1 050 kr (960 kr) 250 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 

Tidningar 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

Kontorspapper

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
 

7.7 Avgift 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 320 kr 
(310 kr)

 
7.8 Avgift för hämtning av elektronikbox
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	boxen.	Maximalt	5	hämtningar	per	år.		Elektronikbox	ingår.

Avgift	per	box	och	år

Tömning	av	elektronikbox	efter	beställning 300 kr

7.9 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
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7.10 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	
tidningar 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

7.11�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

Kärl eller säck
30,80 kr
28,70 kr

4,40 kr
4,10 kr 4 576 kr (4264 kr)

7.12 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

Kärl eller säck
30,80 kr 
28,70 kr

4,40 kr
4,10 kr

1 602 kr 
1 492 kr

 
 

7.13 Uppsamlingsplats vintertid 
Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod 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 hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.14 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 700 kr
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7.15 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	nedan	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	Färjeavgift	tillkommer	utöver	avgifterna	
nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, 
rapportering	och	behandling.	Om	avfallet	är	felsorterat	kan	felsorteringsavgifter	tillkomma.	

Auktoriserad	entreprenör	instruktioner,	sorteringsanvisningar	och	regler	ska	följas	vid	hantering	och	hämtning	av	bygg-	och	rivningsav-
fall. Containrarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall. 

Container
 10 m3

Container
 15 m3

Container
 20 m3

Grovt	brännbart 5 900 kr 6 550 kr 8 400 kr 

Trä	(målat/behandlat)	ej	tryckimpregnerat 5 000 kr 5 050 kr 5 650 kr 

Tryckimpregnerat trä 6 000 kr 7 000 kr 8 200 kr 

Gips 6 500 kr 7 850 kr 10 200 kr 

Metall 3 900 kr 4 500 kr 5 100 kr 

Plast	(blandad) 5 200 kr 6 150 kr 7 100 kr

Rena	mineraliska	massor	 
(inklusive	analyskostnad),	ex	betong,	tegel	osv 15 100 kr 17 650 kr 21 200 kr

Planglas 6 400 kr 11 500 kr 16 200 kr 

Wellpapp 4 450 kr 4 600 kr 5 100 kr

Asbest	(inklusive	rapportering) 5 550 kr 6 650 kr 7 700 kr

Asfalt (inklusive analyskostnad) 19 800 kr 20 800 kr 24 000 kr

Obrännbart/deponi	(ex	isolering) 6 500 kr 7 900 kr 13 500 kr

Bygg och rivningsavfall till sortering 19 000 kr 21 000 kr 27 000 kr

Jord (inklusive analyskostnad) 18 950 kr 18 600 kr 26 350 kr

Jord med invasiva växter  
(inklusive analyskostnad) 19 950 kr 20 800 kr 26 350 kr 

Transportavgift för 
1 - 15 säckar Avfallslag Storsäck per m3 Avfallslag Storsäck per m3

3 000 kr Grovt	brännbart 450 kr Rena	mineraliska	massor 8 100 kr 

Trä	(målat/behandlat)	 
ej tryckimpregnerat 350 kr Plast	(blandat) 450 kr

 Tryckimpregnerat trä 650 kr Wellpapp 250 kr 

Gips 550 kr Asfalt 750 kr 

Metall 350 kr Asbest 1 250 kr 

Planglas  400 kr Jord med invasiva växter 9 000 kr

Obrännbart/deponi 3 500 kr Jord 9 000 kr

Felsorteringsavgift Avgift container Avgift storsäck 

Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall 
klassas	avfallet	om.	Avgiften	blir	då	efter	vad	avfallet	klassas	till.	
Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. 1 3300 kr 500 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	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	avfalls-	
avgiften 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	insamlings-	
fordonets	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	grovav-
fall,	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 kundcen-
ter,	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 återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	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.	Sorteringsanvis-
ningar 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.	Trädgårds-
avfall	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)	arbetsda-
gar	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.	

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,	
sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet	på	anvisad	plats	på	fastlandet,	se	tabell	
5.2
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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	efter-
middag (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,	tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. 

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Elektronikbox 
För	insamling	av	batterier,	ljuskällor	och	småelektronik	kan	hushåll	beställa	en	elektronikbox.	Boxen	är	indelad	i	tre	fack	-	ett	för	varje	

avfallsslag.	Boxen	töms	efter	budning	och	maxiamlt	5	hämtningar	per	år	ingår.	

Bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	enligt	7.15	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	

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	7.14.
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9 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:	 1	260	kr
Hämtningsavgift:	 850	kr
Viktavgift:	 502	kr
Summa årskostnad 2023: 2 612 kr  
Summa årskostnad 2022: 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:	 1100	kr
Hämtningsavgift:	 570	kr
Viktavgift:	 143	kr
Summa årskostnad 2023: 1 813 kr  
Summa årskostnad 2022: 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	560	=	8	400	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2	x	1	090	=	2	180	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	2	170	=	6	510	kr
Viktavgift 15 x 333 x 2,10 = 10 490 kr
Summa årskostnad 2023: 27 580 kr  
Summa årskostnad 2022:                            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:	 5	x	1	260	kr	=	6	300	kr
Hämtningsavgift:	 	1	910	kr	=	1	910kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	2,10	=	2	509	kr
Summa årskostnad: 10 719 kr
Årskostnad per hushåll 2023: 2 144 kr 
Årskostnad per hushåll 2022:                         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	560	=	62	720	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1090	=	8	720	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 19	760	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	2,10	=	61	152	kr
Summa årskostnad 2023: 152 352 kr  
Summa årskostnad 2022: 140 988 kr 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Mat-	och	restavfall	lämnas	på	anvisad	plats	på	ön.

Fast	avgift:	 1	260kr
Hämtningsavgift:	 	960kr
Summa årskostnad 2023: 2 220 kr  
Summa årskostnad 2022: 2 070 kr 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad 2023:                                  1 550  kr  
Summa årskostnad 2022:                                  1 420 kr 
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10 Bilaga t i l l  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 Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

330	kr	per	besök 
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

(300 kr)

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

Storsäck	för	bygg-	och	rivningsavfall 110 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.
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Beslut kring Ytterby återvinningscentral och kommande utbyggnadsplaner för bostäder (Dnr
KS2022/1837-1)

Sammanfattning

På den plats där Ytterby återvinningscentral (ÅVC) är belägen planeras för
byggnation av bostäder och verksamheter enligt detaljplanen entré  Entré Ytterby.
Under detaljplanearbetets gång har flytt och ersättning av återvinningscentralen utretts.

Att ersätta Ytterby återvinningscentral med en ny återvinningscentral anses vara svår att motivera.
Då en sådan investering på ca 10–20 miljoner inte kan anses rimligt när behovet av
grovavfallsavlämning till fullo kan tillgodoses genom tillgång till Munkegärde ÅVC. För de boende i
Ytterby innebär nedläggningen av återvinningscentralen i Ytterby en extra restid på ca 8 min till
Munkegärde ÅVC. Vilket fortfarande kan anses som nära till ÅVC jämfört med andra närliggande
kommuner.

Ytterby ÅVC bedöms kunna ersättas genom ombyggnaden av Munkegärde återvinningscentral och
ökad kapacitet på återvinningscentralen, samt att boende i Ytterby erbjuds mobil
återvinningscentral. För att kunna öka kapaciteten, öka servicen samt minska trängseln föreslås att
öppettider på Munkegärde, Kode och Kärna ÅVC ses över och vid behov utökas. Avvecklingen av
Ytterby ÅVC kommer innebära en besparing. Denna besparing föreslås användas till mobil åvc
ÅVC i Ytterby, ökade öppettider på övriga återvinningscentraler och att täcka ökade driftkostnader
för Munkegärde ÅVC.

Ytterby ÅVC bör vara kvar så länge som möjligt till dess att platsen behöver tas i anspråk.

Juridisk bedömning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av
kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap.
20 § miljöbalken i kommunen. Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt
avfallssystem för att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. Någon
reglering av antalet återvinningscentraler som ska finnas i en kommun finns inte angivet.

Nuvarande avtal med kommunens entreprenör för drift av återvinningscentralen möjliggör
förändringar av antalet återvinningscentraler.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
På den plats där Ytterby återvinningscentral (ÅVC) är belägen planeras för
byggnation av bostäder och verksamheter. Avsikten är att omvandla området utmed
Hollandsgatans östra del 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. Detaljplan för området  Entré Ytterby,  har varit ute på granskning under
perioden 9 november — 30 november 2021. Antagande beräknas ske under hösten 2022.
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Om detaljplanen ska kunna genomföras kan återvinningscentralen inte vara kvar. Under 
detaljplanearbetets gång har flytt och ersättning av återvinningscentralen utretts. 
Olika platser i Ytterby har utretts och vid val av kommunal mark som finns tillgänglig har tomten vid 
Sparråsvägen lyfts fram som förslag. Platsen vid Sparråsvägen utreddes och bedömdes som 
mindre fördelaktig ur ett geotekniskt- och dagvattenperspektiv. Att exploatören ska stå för 
kostnaden för en ny återvinningscentral i Ytterby har inte bedömts som rimligt. Att bygga en ny 
återvinningscentral i området har bedömts kosta ca 15–20 miljoner kronor. Kostnaden är baserad 
på rapporter från Avfall Sverige samt interna utredningar som ligger till grund för 
kostnadsbedömningen. I samband med exploatering av Entré Ytterby kommer det att avtalas om 
att exploatören ska betala en ersättning till kommunen. 

Nulägesbeskrivning ÅVCåvc -verksamheten
Kommunen har idag fyra återvinningscentraler (ÅVC) – Munkegärde, Kode, Kärna och Ytterby samt 
två mobila ÅVCer – Diseröd och Marstrand.  
Antalet invånare i kommunen var i slutet av 2021, 48 271 personer. I tabell 1Tabell 1 sammanfattas 
upptagningsområdet för respektive stationär ÅVC samt körsträckan till den närmast ÅVCn. Obs, 
vissa personer ingår i flera upptagningsområden.
Tabell 1. Köravstånd till ÅVCerna i kommunen från olika orter.

Närmaste 
ÅVC 

Invånare i 
upptagningso
mråde

Ort i kommunen Kör-
sträcka 

(km)

Körtid 
(min)

Kode - -

Rörtången och 
Ödsmål

8 12

Kode 4 700

Aröd 8 10

Kärna Marstrand och Koön 19 20

Tjuvkil 9 10

Nordkroken 7 10

Kärna - -

Kulperöd 12 15

9 400

Instön 16 18

Munkegärde Kungälv - -33 000

Diseröd 8 9

Kareby 5 8

Duvesjön 13 15

Ytterby 8 700 Ytterby 0 0

Marstrand 4 200

Diseröd 3 500

Kartan i Figur 1 illustrerar hur spridningen av befolkningen ser ut i kommunen. På kartan syns att 
befolkningen är relativt koncentrerad, ca 75 %, till orterna och framför allt till Kungälv, Ytterby, 
Diseröd, Kärna, Marstrand och Kode som har högst befolkningstäthet. De gula cirklarna i figuren 
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avser placeringen av de fyra stationära återvinningscentralerna och har en radie på 5 km. Den 
röda cirkeln avser Diseröd ÅVC som tidigare var en fast ÅVC men sedan 2017 ersattes med en 
mobil ÅVC.

Figur 1. Befolkningens geografiska utbredning i kommunen i relation till ÅVCerna. Cirklarna har en radie på 5 km. 
Den röda cirkeln symboliserar mobila ÅVCn i Diseröd. Den mobila ÅVCn i Marstrand är inte inkluderad. Röda 
prickar indikerar befolkningstätheten. 

Av figur 1 framgår att boende i Marstrandsdistriktet har längst till kommunens återvinningscentraler. 
Boende i Kungälv-Ytterby-Kareby har tillgång till två återvinningscentraler inom mindre än fem km 
avstånd.

Det finns flera återvinningscentraler i omkringliggande kommuner. Dessa redovisas i tabell 2 
tillsammans med information om besöksförutsättningar. Flera närliggande kommuner, har 
begränsningar i antalet besök en privatperson kan göra på ÅVC varje år. 

Tabell 2. Sammanställning av återvinningscentraler i omkringliggande kommuner. 

Kommun Invånare Antal ÅVC Finansiering av
ÅVC 

Ale 31 868 1 X antal fria besök

Alingsås 41 602 2 Fria besök

Göteborg 583 056 6 Fria besök

Härryda 38 700 1 Fria besök

Kungsbacka 84 930 3 X antal fria besök

Kungälv 47 000 4 Fria besök

Lerum 43 381 1 X antal fria besök
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Kommun Invånare Antal ÅVC Finansiering av
ÅVC 

Lilla Edet 14 282 1 X antal fria besök

Mölndal 69 901 2 X antal fria besök

Partille 39 512 1 X antal fria besök

Stenungssund 27 044 1 Fria besök

Tjörn 16 147 1 Fria besök

Uddevalla 56 787 2 Kort/kupong

Öckerö 12 945 5 Fria besök

Befolkningsprognos
Under prognosperioden 2021 – 2025 beräknas befolkningen i Kungälvs kommun öka med cirka 
6 300 personer, från runt 48 000 invånare till cirka 53 300 i Kungälvs kommun. Det innebär en 
genomsnittlig folkökning med drygt 1 260 personer per år. Vidare väntas en fortsatt ökning till drygt 
58 400 personer år 2030. 

Insamlade mängder
Under 2020 samlades totalt ca 14 000 ton grovavfall in på Kungälvs samtliga återvinningscentraler 
varav 70 % samlades in på Munkegärde ÅVC, se figur 3.
På samtliga stationära ÅVCer dominerar mängden brännbart (stort och smått) följt av målat trä och 
trädgårdsavfall. 

Figur 2. Sammanställning av inkomna mängder på respektive återvinningscentral. Mängderna avser 2020.

Besöksstatistik
Munkegärde hade under 2020 ca 132 000 besök och under 2017 ca 117 000. Ytterby ÅVC hade ca 
13 000 besök under 2020 och under 2021 ca 12 000, se figur 4. 
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Figur 3. Antal besök till Munkegärde, Ytterby, Kode och Kärna ÅVC under 2020-2021.

Utvärdering nuvarande ÅVC-verksamhet
I genomsnitt lämnar varje kund ca 79 kg avfall vid ett besök på någon ÅVC i Kungälvs kommun
även om mängderna varierar beroende på ÅVC, se figur 5. I både Kärna och Kode är avlämnad

mängd per besök något över genomsnittligt, medan det i Ytterby är långt under genomsnittet.

Att den genomsnittliga besökaren till Ytterby lämnar mindre avfall än genomsnittet kan beror på
närheten till Munkegärde. När ett hushåll har större mängder avfall är det troligt att denne åker till
den större ÅVCn som är utrustad med ramp för de flesta fraktioner, vilket underlättar avlämningen.

Figur 5. Andel grovavfall till materialåtervinning i förhållande till mängden brännbart i kommuner.

När det gäller avlämnade mängder per invånare i uppsamlingsområdet utmärker sig Munkegärde

ÅVC med högst avfallsmängder per invånare, ca 320 kg/invånare jämfört med genomsnittet på 295
kg/invånare.
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Anledningen till Munkegärdes relativt stora mängder kan ha flera förklaringar. Munkegärde är en 
välbesökt ÅVC med fler besök per invånare i upptagningsområdet än övriga ÅVCer. Det i sin tur 
kan bero på olika faktorer. Trots att Kungälvs kommun har flera ÅVCer fungerar Munkegärde till 
viss del som hela kommunens ÅVC eftersom denna erbjuder fraktioner som inte erbjuds på övriga 
ÅVCer. Den har även öppet alla dagar, inklusive söndagar då många är lediga, med totalt 51 
öppettimmar i veckan jämfört med 22 för de övriga. Ytterligare en förklaring kan vara att många 
arbetspendlar in till Kungälv tätort och då passar på att slänga avfall. Som nämnts tidigare är 
Munkegärde den enda ÅVCn som är utrustad med ramp för de flesta fraktioner vilket underlättar 
avlämningen och kan bidra till att folk åker dit istället för den närmsta ÅVCn. 

Framför allt boende i Ytterby använder förmodligen Munkegärde i stor utsträckning vilket skulle 
kunna förklara den låga mängden per invånare för denna ÅVC. 

I jämförelsen framgår även att Kungälvs kommun har något lägre andel grovavfall som går till 
materialåtervinning än de flesta övriga kommuner som ingått i jämförelsen, ca tio procentenheter 
lägre än genomsnittet (33 % jämfört med genomsnittet på 43 %), en av anledningarna till detta kan 
vara att Kungälv samlar in mer grovavfall per person jämfört med genomsnittet i 
jämförelsekommunerna, se figur 6. Analysen av avfall webs data visar att ju mer grovavfall som 
samlas in i en kommun desto mindre andel av avfallet tenderar att gå till materialåtervinning. 

Figur 6. Andel grovavfall till materialåtervinning i förhållande till mängden brännbart i kommuner med mellan 
30 000 och 70 000 invånare. Rödmarkerad stapel avser Kungälvs kommun. 

Återvinningscentraler i förhållande till mängden grovavfall
Sambandet mellan andelen avfall till materialåtervinning och antalet ÅVCer i en kommun är tydlig. 
De kommuner med många ÅVCer per 10 000 invånare har ofta en lägre andel materialåtervinning i 
förhållande till mängden brännbart, se figur 7. Det kan bero på att kommuner som satsar på många 
stationära ÅVCer ofta inte har möjlighet att lägga lika mycket resurser på samtliga av dessa vilket 
får till följd att några av ÅVCerna är mindre och därför har möjlighet att ta emot färre fraktioner. I 
kommuner som satser på färre ÅVCer kan kommunens resurser fokuseras på ett fåtal ÅVCer som 
ofta kan göras något större, erbjuda många fraktioner och där man kan jobba aktivt med att minska 
mängden brännbart till förmån för materialåtervinning. 
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Figur 7. Andel avfall till materialåtervinning i förhållande till mängden brännbart samt antalet återvinningscentraler 
per 10 000 personer. Blåmarkerad stapel och punkt avser Kungälvs kommun. Källa: Avfall Web.

Kungälv har en något lägre andel avfall till materialåtervinning i förhållande till mängden brännbart 
jämfört med kommuner i jämförbar storlek, vilket eventuellt kan härledas till kommunens relativt 
många stationära ÅVCer. 

Besöksfrekvens - I jämförelse med andra kommuner
I jämförelse med andra kommuner har Kungälv relativt hög besöksfrekvens på sina ÅVCer, ungefär 
fyra besök per person och år, vilket ska jämföras med genomsnittet i jämförelsekommunerna på ca 
två och ett halvt besök per person, figur 8. Det finns ett visst samband mellan antal besök och 
tillgänglighet där många öppettimmar ger fler besök. Detta stämmer överens med Kungälvs 
kommun som totalt sätt har hög tillgänglighet med många öppettimmar per invånare. 

Figur 8. Antal besök per person till kommunens samtliga återvinningscentraler. Röd stapel avser Kungälv. 

Variationen mellan de olika ÅVCerna inom Kungälvs kommun är dock stor där de mindre ÅVCerna i 
Kärna och Ytterby endast tar emot drygt ett besök per person i upptagningsområdet, medan de 
boende i Kode upptagningsområde besöker sin ÅVC nästan tre gånger per år och de i Munkegärde 
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upptagningsområde ca fyra gånger per år, se figur 9. 

Att Munkegärde har fler besök per invånare har troligen flera förklaringar. Öppettiderna på 
Munkegärde ÅVC är betydligt generösare än på Kode, Kärna och Ytterby ÅVCer, 51 timmar jämfört 
med 22 timmar per vecka. Det resulterar förmodligen i att invånarna i Munkegärdes 
uppsamlingsområde oftare åker till sin ÅVC än de i de övriga delar av kommunen. 

Ytterligare en förklaring kan vara att Munkegärde tar emot besökare från andra delar av kommunen 
än bara ”sitt” uppsamlingsområde och tar förmodligen även emot mer avfall från företag än de 
mindre ÅVCerna. 

Figur 9. Besök per invånare i respektive upptagningsområde samt genomsnittet för Kungälvs kommun (röd linje).

Utvärderingen av nuvarande ÅVC-verksamhet
Vid en utvärdering av nuvarande ÅVC-verksamhet i Kungälvs kommun, i förhållande till andra 
kommuner i jämförbar storlek visar att Kungälvs kommun har:

 relativt många ÅVCer i förhållande till folkmängd

 sämre sortering (materialåtervinning) vilket förmodligen kan härledas till kommunens relativt 
många och små ÅVCer

 relativt många öppettimmar totalt på kommunens samtliga ÅVCer

 relativt små ÅVCer

Det som avgör hur många ÅVCer en kommun behöver är servicenivå, sorteringsresultat och 
ekonomi. Antalet ÅVCer är en avvägning mellan dessa tre aspekter. En hög servicenivå skulle 
kunna innebära att kommunen har väldigt många ÅVCer så kommuninvånarna har nära till sin 
grovavfallslämning. För att detta inte ska bli för kostsamt måste dessa anläggningar vara små och 
ha färre öppettimmar än om kommunen har få anläggningar. Att en anläggning är liten innebär 
även att möjligheten att erbjuda många fraktioner, och därmed uppnå bättre materialutnyttjande, 
minskar. 

I Kungälv har stor tonvikt lagts på närhet till ÅVC på bekostnad av sorteringsresultat, ekonomi och 
tillgänglighet. De mindre återvinningscentralerna har svårt att klara kraven på både dagens och 
framtidens avfallshantering. Även om de fyra anläggningarna inte uppvisar nämnvärda skillnader i 
sorteringsgrad har kommunen som helhet sämre sorteringsresultat jämfört med många andra 
kommuner i jämförbar storlek vilket tros ha att göra med kommunens många och små ÅVCer. 
Många ÅVCer, som dessutom är små, gör att det är svårt att jobba aktivt med att få ner 
mängderna brännbart i förhållande till materialåtervinning och återbruk. 
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Att ha många små ÅVCer gör också arbetet med ökad säkerhet svårare. Många kommuner 
arbetar aktivt för att separera besökare och arbetsfordon för att öka anläggningarnas säkerhet. 

En tydlig trend i samhället är en ökad individualisering där invånarna i högre utsträckning förväntas 
ställa krav på ökad tillgänglighet. Detta kan göras på olika sätt, t.ex. att öka antalet öppettimmar 
vilket är svårt om kommunen har för många anläggningar eftersom detta blir kostnadsdrivande. 

Konsekvensanalys, avveckling Ytterby
För att belysa konsekvenserna av en nedläggning av Ytterby ÅVC har en analys utifrån 
perspektiven kunderna, kommunen, befolkningsunderlag, miljön och behovet gjorts. 

Kundperspektiv
För de boende i Ytterby innebär en nedläggning av Ytterby längre restid till den närmsta ÅVCn. För 
de boende i de södra delarna av kommunen är det redan i dagsläget Kärna ÅVC som är närmaste 
ÅVC vilket innebär att det inte blir någon konsekvens för dem om Ytterby avvecklas. De enda (av 
de orter som analyserades) som skulle få längre till sin närmsta ÅVC är just boende i Ytterby som 
skulle behöva åka till Munkegärde ÅVC, ca 8 min bort, se figur 10. Statistiken som redovisats 
tidigare tyder på att många av dessa kunder förmodligen åker till Munkegärde redan idag. Ytterby 
ÅVC är den ÅVC som tillsammans med Kärna, har minst besök per invånare i upptagningsområdet 
och vid varje besök lämnas mindre avfall än på andra anläggningar i kommunen. Det indikerar att 
många värdesätter möjligheten att kunna lämna avfall när det passar dem snarare än närheten till 
en ÅVC. 

Figur 10. Restid från ett urval av orter till närmsta ÅVC om Ytterby skulle läggas ner.

Kommunens perspektiv
För kommunen innebär en nedläggning en årlig besparing på ca 700 000 kronor. 
På grund av planerad etablering av bostäder på befintlig ÅVC i Ytterby, är en nedläggning av 
denna oundviklig. Ett alternativ till att helt lägga ner ÅVC-verksamheten i Ytterby skulle därför vara 
att etablera en ny ÅVC på orten till en kostnad av uppskattningsvis 10–20 miljoner. Det är svårt att 
motivera en sådan investering när behovet av grovavfallsavlämning till fullo kan tillgodoses genom 
tillgång till Munkegärde ÅVC. 

Befolkningsunderlaget 
Kungälvs kommun tillhör en tillväxtregion vilket gör att behovet av väl fungerande 
grovavfallshantering också kan förväntas öka. 

ÅVCerna kan förvisso anpassas till ett ökat besökstryck genom ökade öppettider, men 
anläggningarna har begränsad kapacitet. Därför har Munkegärde ÅVC byggts om. Ombyggnaden 
startade under januari 2022 och blev klar innan sommaren. Efter ombyggnaden av Munkegärde 
ÅVC har anläggningen totalt 20 containerplatser för att lämna avfall i, samt fler fack på marken där 
avfallet enkelt kan avstjälpas från släpp. Detta kan jämföras med 13 stycken platser innan 
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ombyggnaden. Ombyggnaden ger anläggningen en ökad kapacitet och dessutom förbättras 
framkomligheten på återvinningscentralen. En avveckling av Ytterby ÅVC skulle medföra en ökning 
med ca 10 % till Munkegärde återvinningscentral. En ökning som kan hanteras i och med att 
återvinningscentralen har byggts om.  

Miljöperspektiv
Ytterby ÅVC har låg andel avfall som går till materialåtervinning och det har varit svårt att arbeta 
med effektiviteten. Vid Munkegärde ÅVC finns bättre möjligheter till detta särskilt efter 
ombyggnaden. De ökade privatbilstransporterna som uppstår genom den längre transportsträckan 
till Munkegärde ÅVC kan motiveras genom ökad materialåtervinning vilket miljömässigt mer än 
kompenserar för de ökade transporterna. 

De tunga transporterna till och från Ytterby ÅVC kommer dock att kraftigt minska. Från Munkegärde 
ÅVC körs de flesta containrar till Renova Miljös omlastningsstation på Munkegärde som ligger i 
direkt anslutning till återvinningscentralen. Från omlastningsstationen skickas det omlastade 
avfallet vidare till behandlingsanläggning i Göteborg. På så sätt körs containrarna väldigt kort 
sträcka från Munkegärde ÅVC innan de skickas till behandling. Från Ytterby ÅVC är det endast en 
container som körs direkt till behandlingsanläggning, övriga körs till Renova Miljös 
omlastningsstation på Munkegärde, för att omlastas och skickas vidare för behandling. Även om 
antalet besökare och avfallsmängderna ökar till följd av att Ytterby- besökarna får åka till 
Munkegärde ÅVC, så kommer miljöpåverkan från de tunga transporterna att minska.  

Risken för ökad nedskräpning på grund av avvecklingen av Ytterby ÅVC bedöms inte så stor. 
Erfarenheterna från avvecklingen av Diseröd återvinningscentral har inte visat någon ökad 
nedskräpning i närområdet. Dessutom ligger Ytterby ÅVC närmare till Munkegärde ÅVC än vad 
ÅVC:n i Diseröd gjorde. Munkegärde ÅVC besöks redan av boende i Ytterby bland annat då ÅVC:n 
är stängd, skillnaden för besökarna blir att åka ca 8 min längre. 

 

Behov av ÅVC
Boende i Kungälv använder inte bara den ÅVC som ligger närmast utan många tycks även åka till 
Munkegärde. Detta gäller i hög utsträckning för boende i Marstrand och Ytterby. 
ÅVCerna i Kärna och Ytterby tar endast emot drygt ett besök per person i upptagningsområdet, 
medan de boende i Kode upptagningsområde besöker sin ÅVC nästan tre gånger per år och de i 
Munkegärde upptagningsområde ca fyra gånger per år. Dessutom lämnar den genomsnittliga 
besökaren till Ytterby minst avfall vilket kan beror på närheten till Munkegärde. 

Förvaltningens förslag
I november 2021 genomförde kommunen tillsammans med Förbo ett test för en ny plats för den 
mobila återvinningscentralen i flerbostadsområdet i Björkås. Testet föll väl ut med stor mängd 
insamlat avfall och över 100 besökare, (vilket är fler besökare än vad som besöker mobil åvc ÅVC i 
Diseröd). Dessutom var den mobila återvinningscentralen väldigt omtyckt av boende i området. En 
mobil återvinningscentral kan ses som ett komplement till grovsoprum och de vanliga 
återvinningscentralerna. Tanken är att abonnenterna inte ska behöva samla på sig avfall under 
lång tid eller åka långt för att lämna mindre mängder avfall. En mobil återvinningscentral innebär att 
återvinningscentralen helt flyttas från platsen efter att den stängt.   

Att flytta den mobila återvinningscentralen till område där många saknar bil och har svårt att ta sig 
till återvinningscentralen är ett sätt att kunna nå ut och öka servicen för dessa grupper. Genom att 
erbjuda mobil återvinningscentral till boende i Ytterby på flera olika platser kan kommunen nå fler 
hushåll som annars kan ha svårt att ta sig till återvinningscentralen. Hushåll i Ytterby som är 
bilburna kan lämna sitt avfall på Munkegärde återvinningscentral, ca 8 min bort och som 
komplement till de som saknar bil kan den mobila återvinningscentralen erbjudas.  

Att ersätta Ytterby återvinningscentral med en ny återvinningscentral anses vara svår att motivera. 
Då en sådan investering på ca 10–20 miljoner inte kan anses rimligt när behovet av 
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grovavfallsavlämning till fullo kan tillgodoses genom tillgång till Munkegärde ÅVC, 8 min bort,
Ytterby ÅVC bedöms kunna ersättas genom att Munkegärde återvinningscentral har byggs om, 
samt att boende i Ytterby erbjuds mobil återvinningscentral på olika platser i området. För att kunna 
öka kapaciteten, öka servicen samt minska trängseln föreslås att öppettider på Munkegärde, Kode 
och Kärna ÅVC ses över och utökas. Särskilt möjligheten till längre öppettider på helgen. 
Avvecklingen av Ytterby ÅVC kommer innebära en besparing på ca 700 000 kr. Denna besparing 
föreslås användas till mobil åvc ÅVC i Ytterby, ökade öppettider på övriga återvinningscentraler och 
att täcka ökade driftkostnader för Munkegärde ÅVC.

Förvaltningen föreslår därför att Ytterby ÅVC avvecklas och att ingen ny återvinningscentral byggs i 
Ytterby. I stället erbjuds mobil återvinningscentral till boende i Ytterby, samt att öppettiderna ses 
över och vid behov utökas på övriga tre återvinningscentraler. 

Ytterby ÅVC bör vara kvar så länge som möjligt till dess att platsen behöver tas i anspråk. 
Återvinningscentralen kan avvecklas inom några veckor efter besked att platsen behöver tas i 
anspråk. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet påverkar delvis Kommunfullmäktige strategiska mål; ”Att underlätta för invånare och 
företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Ytterby ÅVC har svårt att klara kraven på både dagens och framtidens avfallshantering. Även om 
de fyra anläggningarna inte uppvisar nämnvärda skillnader i sorteringsgrad har kommunen som 
helhet sämre sorteringsresultat jämfört med många andra kommuner i jämförbar storlek vilket tros 
ha att göra med kommunens många och små ÅVCer. Många ÅVCer, som dessutom är små, gör att 
det är svårt att jobba aktivt med att få ner mängderna brännbart i förhållande till materialåtervinning 
och återbruk. Avveckling av Ytterby ÅVC kommer framförallt påverka de som bor i Ytterby. De 
ökade privatbilstransporterna som uppstår genom den längre transportsträckan till Munkegärde kan 
motiveras genom ökad materialåtervinning vilket miljömässigt mer än kompenserar för de ökade 
transporterna. Dessutom kommer de tunga transporterna minska kraftigt. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet berör främst mål 11 och 12 för hållbar utveckling. Även mål 13 kan ha anknytning till 
ärendet. För att belysa konsekvenserna av en nedläggning av Ytterby ÅVC har en analys utifrån 
miljöperspektivet redogjorts ovan under avsnittet Konsekvensanalys, avveckling Ytterby.

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 Kungälvs
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet.  I den nya avfallsplanen för Kungälv, framgår att 

ett av målen är att 20 % av grovavfallet ska förberedas för återanvändning och att 90 % av allt 
inlämnat avfall på ÅVCerna ska vara rätt sorterat. Det ställer krav på utrymme och utformning av 
ÅVCerna för att de ska kunna ta emot fler fraktioner och för att kommunen ska kunna jobba 
proaktivt med att öka andelen av avfall som materialåtervinns eller återbrukas. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För att belysa konsekvenserna av en nedläggning av Ytterby ÅVC har en analys utifrån 
perspektiven perspektivet kunderna redogjorts ovan under avsnittet Konsekvensanalys, avveckling 
Ytterby.

För de boende i Ytterby innebär en nedläggning av Ytterby längre restid till den närmsta ÅVCn. För 
de boende i de södra delarna av kommunen är det redan i dagsläget Kärna ÅVC som är närmaste 
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ÅVC vilket innebär att det inte blir någon konsekvens för dem om Ytterby läggs ner. För de boende 
i Ytterby innebär nedläggningen av ÅVCn i Ytterby en extra restid på ca 8 min till Munkegärde ÅVC 
vilket fortfarande kan anses som nära till ÅVC jämfört med andra närliggande kommuner.
Statistiken som redovisats tyder på att många av dessa kunder förmodligen åker till Munkegärde 
redan idag. Ytterby ÅVC är den ÅVC som har minst besök per invånare i upptagningsområdet och 
vid varje besök lämnas mindre avfall än på andra anläggningar i kommunen. Det indikerar att 
många värdesätter möjligheten att kunna lämna avfall när det passar dem snarare än närheten till 
en ÅVC. 

Besökare till ÅVC:na är mycket nöjda med närheten till en ÅVC. De boende i Diseröd uttrycker 
fortfarande visst missnöje över att den stationära ÅVCn på orten lades ner. En nerläggning av 
Ytterby ÅVC kommer troligen att skapa motsvarande missnöje bland invånarna i deras 
upptagningsområde som i Diseröd.

Ombyggnaden av Munkegärde återvinningscentral medför att fler kommer att välja denna 
återvinningscentral för att lämna sitt avfall. Dels för att återvinningscentralen har bättre 
framkomlighet men också för att det är enklare att sortera och att bli av med sitt avfall. De nya 
containrarna gör att besökarna kommer närmare containern och det är enklare att lämna sitta 
avfall. Detta kan även utläsas av besöksstatistiken efter att ombyggnaden av Munkegärde ÅVC var 
klar. Då hade ca 5 % färre besökt Ytterby jämfört med samma period under 2021 och 2020. 
Troligen har dessa valt Munkegärde ÅVC i stället. 

För att i möjligaste mån undvika missnöje kräver avvecklingen av en ÅVC förberedelser. Därför 
föreslås att en informationskampanj genomförs innan avvecklingen där avvecklingen sätts i sitt 
sammanhang.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Avvecklingen av Ytterby kommer troligen skapa ett missnöje mot kommunen som kommer att 
påverka medarbetare på olika tjänster. Personal hos kundcenter som tar emot besökare och 
samtal, personal hos renhållningsenheten och personal på återvinningscentralen. Eventuellt 
mMissnöjet hanteras med befintliga personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Avvecklingen av Ytterby ÅVC kommer innebära en besparing. Förvaltningen föreslår att denna 
besparing användas till mobil åvc ÅVC i Ytterby, ökade öppettider på övriga återvinningscentraler 
och att täcka ökade driftkostnader för Munkegärde ÅVC.

Kostnaderna för drift (bemanning, skötsel, underhåll mm) av Ytterby ÅVC beräknas till ca 700 000 
kr per år, därtill tillkommer behandling och transport av insamlat avfall. Kostnaden för behandling 
och transporter bedöms tillkomma även om Ytterby ÅVC avvecklas då avfallet lämnas på någon 
annan återvinningscentral. En nedläggning av Ytterby ÅVC skulle innebära en besparing på ca 
700 000 kr på den årliga kostnaden för drift av samtliga ÅVCer. 

En mobil återvinningscentral likt den som finns i Diseröd skulle kunna erbjudas 
till boende i Ytterby. Kostnaden för den mobil återvinningscentral med samma antal timmar och dag 
som i Diseröd framgår av tabell 3. Dessutom tillkommer kostnaden för behandling av avfallet som 
samlas in, men denna kostnad uppkommer oavsett på vilken återvinningscentral avfallet lämnas. 
Beroende på hur många tillfällen som erbjuds så beräknas totalkostnad på 250 000–300 000 
kronor per år, se tabell 3. 

Tabell 3. Kostnad för Mobil ÅVC Ytterby 
Drift av mobil åvc (bemanning, farlig 
avfallbil) per tillfälle

Transport och 
hyra av 
containrar per 
tillfälle

Totalkostnad per tillfälle
Mobil ÅVC Ytterby

7200 kr 9400 kr 16 600 kr
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Totalkostnad för exempelvis 15 st tillfälle 
Mobil ÅVC Ytterby, exklusive behandling 
av avfallet. 

249 000 kr

För att kunna öka kapaciteten, öka servicen samt att minska trängseln föreslås att öppettiderna på 
Munkegärde, Kode och Kärna ÅVC ses över och utökas. Beroende på hur öppettiderna utökas så 
beräknas kostnaden för utökade öppettider till ca 200 000 kr per år. Kvarvarande besparingar läggs 
på de ökade driftkostnader som ombyggnaden av Munkegärde ÅVC medfört.  

För att i möjligast mån undvika missnöje kräver avvecklingen av en ÅVC förberedelser. Därför 
föreslås att en informationskampanj genomförs innan avvecklingen där avvecklingen sätts i sitt 
sammanhang, se tabell 4. I aktivitetslistan finns även en post för avveckling av ÅVCn. 

Tabell 4. Aktiviteter för nedläggning av Ytterby ÅVC. 

Förslag till beslut

1. Återvinningscentralen i Ytterby avvecklas när platsen för 
återvinningscentralen behöver tas i anspråk.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att erbjuda mobil ÅVC till boende i Ytterby 
efter avvecklingen. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över och vid behov utöka 
öppettiderna på övriga återvinningscentraler.

4. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en informationskampanj 
innan avvecklingen genomförts.

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Verksamhetschef
Samhälle och utveckling Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:

Aktivitet Kostnad 
(tkr)

Tid 
(mån)

Informationskampanj 200 4

ÅVC tas ur bruk

Avveckling av ÅVC 200 1–2

SUMMA 400
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Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av
schaktmassor och annat naturligt förekommande material som
kan användas för anläggningsändamål (Dnr KS2022/1408-2)

Sammanfattning

Naturvårdsverket har inkommit med en remiss om Hantering av schaktmassor och annat naturligt
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Regeringen beslutade den 28 januari 2021 att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en bred
översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan
användas för anläggningsändamål och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan
justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en mer cirkulär
ekonomi.

I denna skrivelse redovisar Naturvårdsverket regeringens uppdrag. Målsättningen med detta
regeringsuppdrag är att den resurs som massor utgör och som idag finns tillgängligt som en följd av
samhällsbyggande ska kunna nyttjas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt.

Naturvårdsverket har i skrivelsen identifierat flera olika orsaker till att hanteringen av massor idag
ofta innebär en ineffektiv resursanvändning. I sammanfattningen på sidorna 7-8 beskrivs orsakerna
samt åtgärder för att åstadkomma en förbättrad och kostnadseffektiv hantering samtidigt som
miljöbalkens syfte och mål uppnås på bästa sätt.

Förvaltningen anser att skrivelse om ”Hantering av schaktmassor och annat naturligt
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål” har goda intentioner men
behöver bearbetas mer innan beslut kan fattas. Framförallt är de föreslagna mängderna av massor
för anmälningsförfarande alldeles för stora i förhållande till risken de innebär att lägga upp.
Kungälvs kommun ser fram mot en reviderad skrivelse där hänsyn tagits till lämnade kommentarer.

Slutsatsen av alla synpunkter i bilaga 1 är att en förändring behövs men vissa delar behöver
utredas mer och begrepp måste förtydligas. Bilaga 2 visar sammanfattning av synpunkterna, vilka
också redovisas i tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun översänder bilaga 1 och 2 till Naturvårdsverket som svar på remissen.

Juridisk bedömning

I skrivelsen avsnitt 2.2 tas avfalls- och miljölagstiftning upp som är relevant i ärendet, bland annat
avfallsdirektivet och deponidirektivet på EU-nivå, miljöbalken, avfallsförordningen, plan- och
bygglagen och strålskyddslagen.
I avsnitt 2.4 redovisas tillsynsansvar för massor. Kommunala nämnder har tillsynsansvar över miljö-
och hälsoskydd och avfallshantering med undantag för tillståndspliktiga verksamheter där
länsstyrelsen har tillsynsansvar.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning
Naturvårdsverket har inkommit med en remiss för en skrivelse om Hantering av schaktmassor och 
annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. 

Bakgrund
I denna skrivelse redovisar Naturvårdsverket regeringens uppdrag att utreda hantering av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för 
anläggningsändamål. Uppdraget gavs till Naturvårdsverket den 28 januari 2021 och ska redovisas 
till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2022.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i och utanför Sveriges 
gränser. Inte bara bestämmelserna i miljöbalken (MB) utan även i Plan- och bygglagen (PBL) syftar 
till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Syftet är att kommunerna i sin planering ska 
kunna förebygga miljöproblem och ta hänsyn till naturens kretslopp.

Syftet med Naturvårdsverkets uppdrag är att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av 
massor som bidrar till en mer cirkulär ekonomi med särskild hänsyn till miljökvalitetsmålen om God 
bebyggd miljö och Giftfri miljö. Därutöver ser Naturvårdsverket att målet som rör Begränsad 
klimatpåverkan är relevant att ta hänsyn till, tillsammans med regeringens strategi för cirkulär 
omställning i Sverige.

Idag uppstår årligen ca 60–200 miljoner ton massor i Sverige. Denna mängd är större än vad 
samhället, i ett kortsiktigt och lokalt perspektiv, kan nyttiggöra.

Problemanalys
Målsättningen med detta regeringsuppdrag är att den resurs som massor utgör och som idag finns 
tillgänglig, som en följd av samhällsbyggande, ska kunna nyttjas på bästa sätt. Inom ramen för 
detta uppdrag har Naturvårdsverket inledningsvis formulerat en beskrivning av målsättningen på 
följande sätt:

I en hållbar masshantering cirkuleras miljö- och hälsomässigt lämpliga massor på ett 
ändamålsenligt sätt. Bedömning av lämplighet utgår från vilka risker massorna medför för 
människors hälsa och miljön på kort och lång sikt, utifrån innehåll och aktuell plats de ska användas 
på.
Därigenom bedöms cirkulär och resurseffektiv masshantering uppnås med minskad utvinning av 
geologiska naturtillgångar, minskade transporter och utsläpp av växthusgaser samt goda 
förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö och fungerande ekosystem som inte hotas av 
förekomsten av farliga ämnen i miljön.

Naturvårdsverket har identifierat flera olika brister som medför att dagens hantering är en ineffektiv 
resursanvändning av de massor som uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet. Dessa brister 
beskrivs enligt följande huvudområden:
- avfallsbegreppet 
- matchning mellan tillgång och efterfrågan
- planering och samordning, och
- tillsynens förutsättningar

Bedömning
Naturvårdsverket ser följande lösning på problemet. Problemställning och lösning kan 
sammanfattas i tabellen enligt nedan:
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Tabell 1. Sammanställning identifierade huvudproblem och Naturvårdsverkets slutsatser. 
*För att åstadkomma en förbättrad, kostnadseffektiv hantering samtidigt som miljöbalkens syfte och mål tillgodoses på bästa 
sätt.

Förvaltningen håller med Naturvårdsverket vad gäller problemanalysen men delar inte alla 
slutsatser. Ett detaljerat svar på remissen återfinns i bilaga 1. I stora drag ställer sig förvaltningen 
bakom Naturvårdsverkets förslag till förändringar. Förvaltningen kan dock av erfarenhet se lite 
andra faktorer som bidrar till oönskad masshantering bl.a. en skev konkurrens, se följande punkter 
nedan samt mer utförligt i bilaga 1.

En sammanfattning av förvaltningens synpunkter i punktform:
1. Avfall från bergtäkter och gruvor: 

Skrivelsen omfattar även sådant avfall som uppkommer inom täktverksamhet. Sådant avfall 
finns reglerat i Förordning (2013:319) om utvinningsavfall. Naturvårdsverkets (NV) skrivelse 
beskriver inte hur det tänkta förslaget förhåller sig till förordningen om utvinningsavfall. När 
det gäller vilket avfall som uppkommer i en bergtäkt så är borrkax och sediment från 
sedimentationsdammar en avfallsfraktion som inte beskrivs i skrivelsen och som eventuellt 
också bör tas med.

2. Bergmaterial: 
Stora delar av Naturvårdsverkets skrivelse berör bergmaterial som utgör avfall. Längs 
västkusten i Sverige uppkommer mycket överskottsmassor som utgörs av postglaciala 
finleror avsatt i saltvatten (salta leror). För dessa massor finns sällan ett 
användningsområde, eftersom de både är svåranvända konstruktionsmässigt och 
dessutom tenderar att laka ut salter (ex. fluorid, klorid). Kungälvs kommun anser att 
skrivelsen från Naturvårdsverket därmed inte tycks ha en överblick över problematiken i 
hela Sverige, utan tycks fokusera på Stockholmstrakten. Därmed kan det hända att 
tillämpningen inte blir sådan som önskad.

3. Deponiers sluttäckning: 
Att onödigt mycket material används i deponiers sluttäckning är ett problem som lätt kan 
lösas genom tillsyn. I samband med sluttäckning av en deponi finns det alltid en 
tillsynsmyndighet som finns med och som borde kunna göra bedömningar av behovet av 
sluttäckningens tjocklek. Det är alltså ett problem som egentligen inte borde finnas, eller 
som skulle kunna lösas med bättre tillsynsvägledning.
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4. Motiv för styrmedel
Kungälvs kommun anser att det finns motiv för staten att ingripa med miljöpolitiska 
styrmedel på marknaden då det i våra ögon förekommer marknadsmisslyckanden inom 
masshanteringsbranschen. Det borde vara motiverat för staten att ingripa och skapa 
drivkrafter så att aktörernas beteende ändras, genom styrmedel såsom regleringar eller 
skatter. Idag ägs de flesta mottagningsställen (deponier) av massor av privata aktörer som 
t.ex. NCC, Skanska m.m. De kan sätta mottagningskostnaden som de vill och gynna de 
egna företaget vid t.ex. LOU. Detta gör att de stora privata aktörerna skaffat sig ett osunt 
övertag och skapar en skev konkurrens. De är inte heller intresserade av att dela med sig 
av sina massor i en regional masshanteringsdatabas. Finns det fog för att undersöka om 
kartellbildningar (som förekom inom asfalt) förekommer, granskar någon detta? Vill de ta 
400 kr/ton för naturligt avsatta leror så kan de det. Vilket gör att kostnaderna för 
exploatering blir i nivå med avhjälpandeåtgärder för förorenade områden. Den som får 
betala är ofta kommunen och andra byggherrar. Detta måste ses över och regleras annars 
kommer Sverige aldrig komma till rätta med ett hållbart masshanteringssystem. Jämför 
med Danmark, de har haft lyckade återvinningsparker sedan början av 2000-talet (ex. 
RGS90 f.d. motsvarande Renova i Köpenhamn).

5. Avfall blir produkt: 
Att avfall istället ska övergå till en produkt ser Kungälvs kommun i egenskap av 
tillsynsmyndighet som ett mycket positivt förslag. Kungälvs kommun känner inte igen 
beskrivningen att det är tillsynsmyndigheterna som vill betrakta avfallet som avfall, utan 
snarare att det är verksamhetsutövarna (VU) som inte önskar gå igenom vad som krävs för 
att avfall ska upphöra att vara avfall (MB 15:9a). En viktig del att beakta och som det 
saknas en beskrivning för hur det ska göras är risken för att jordmassor kommer blandas 
ut, då massor med höga halter av föroreningar kan komma att blandas med massor med 
lägre halter för att få en produkt med en ”godkänd halt”.

6. Att flytta undantaget av massor som används i sitt naturliga tillstånd från 
avfallsförordningen till kap 15 i MB: 
Om det grävs upp massor på en plats och används där igen, så har ju ingen behövt göra 
sig av med massorna och därmed är de per definition inte ett avfall. Det måste förtydligas 
vad ”på den plats där grävningen utfördes” betyder. Vad är avgränsningen?

7. Ändring i förordning (2001:512) om deponering av avfall:
Det måste förtydligas om det är tillsynsmyndigheten eller tillståndsmyndigheten som får 
besluta.

8. Prövning av verksamheter:
Genom hela skrivelsen beskrivs att en anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas. Ordet 
prövas hänger inte ihop med det som görs på en miljömyndighet när en anmälan 
inkommer. Prövning görs endast i tillståndsärenden, i anmälningsärenden görs tillsyn och 
skrivs försiktighetsmått för verksamheten. Rättskraften i ett tillstånd är mycket större än i ett 
föreläggande om försiktighetsmått. Det beskrivs inte i skrivelsen och kan vara viktigt att 
veta när myndigheten fattar beslut.

9. Ändring i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 20 j §
Kungälvs kommun ställer sig frågande till att 19 kap 5 § eller 22 kap 1 § i miljöbalken (MB) 
kan tillämpas vid en anmälningspliktig verksamhet då kap 19 § 5 beskriver prövning, vilket 
en handläggning av en anmälan INTE utgör och kap 22 1 § i MB beskriver ansökan och 
alltså inte anmälan.

10. Mängdgräns i avfall för anläggningsändamål:
Mängdgräns är bra, men föreslagen mängd är alldeles för hög för anmälan, en mer rimlig 
gräns borde vara kanske kring 10 -30 000 ton. Var gränsen mellan ringa risk och inte 
endast ringa risk går är fortfarande väldigt oklart. NV måste också ta fram haltkriterier för 
massor för fler parametrar än de som redan finns för mindre än ringa risk (MRR). En 
anmälan är inte en enklare prövning och verksamhetsutövaren (VU) har sällan den 
kompetens som krävs för att uppfylla kunskapskravet enligt 2 kap MB. Prövningsnivån ska 
utgå från riskerna med verksamheten. Att lägga upp 300 000 ton massor på ett ställe 
påverkar omgivningen mycket. Bland annat ökar risken för skred vid stora mängder, flora 
(och fauna) blir en annan och framförallt ändras hydrogeologin i området mycket (bl.a. 
vattentrycket ändras väsentligt). Järnutfällningar är ofta ett problem som uppstår och 
upplevs negativt. Att det endast är inerta massor (gränsvärden från lakning) som ska 
återvinnas kan innebär höga totalhalter av föroreningar. Det är sällan bara lakning som är 
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ett problem i en utfyllnad. Även om jordmassorna är inerta kan t.ex. damm vara ett problem 
eller upptag i växter. Någon konceptuell modell för beskrivning av riskerna kopplat till 
exponeringsvägar har inte tagits fram som inom förorenade områden (10 kap MB). Om 
någon sedan vill bygga t.ex. ett hus på platsen kan de inte det då totalhalter av föroreningar 
kan ligga över både riktvärdena för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Totalhalter av föroreningar över planerad markanvändning är ej 
acceptabelt och slutsatsen blir att platsen ej kan exploateras. Det verkar som 
Naturvårdsverket endast har tänkt avfall för anläggningsändamål som en ”enklare” deponi. 
En deponi är tillståndspliktig och den har bl.a. ett tätskikt i botten och kontrollprogram även 
om den är inert. Att tillåta stora högar på anmälan som inte har en tät barriär eller 
efterkontroll kan inte vara hållbart. I Kungälv har massor för återvinning av avfall (bullervall 
ca 90 000 ton) lagts upp direkt på grässvålen. Ingen geoteknisk undersökning utfördes trots 
beslut om det och skredrisken ut mot E6:an blev ett faktum. I Norge har flera fall av skred 
vid vägar kunnat härledas till glidytor skapade av metangas från nedbrytning av organiskt 
material som gräs. Var tydliga med hur t.ex. bullervallar ska anläggas och konstrueras, då 
entreprenörerna verkar sakna kunskap. Hur är det med ekonomisk säkerhet om det visar 
sig att massorna inte uppfyller kravet i anmälan och området blir förorenat? Ju större 
mängd massor desto större kostnad för avhjälpandeåtgärd.

11. Förslag till ändring 9 kap 6 §
På många ställen står det ”behandlas”. För tillsynsmyndigheten betyder ordet ”behandla” 
något man gör med avfall. Är det inget avfall så borde det stå ”hanteras”, eller något annat 
passande ord.

12. Förslag till ändring av 4 kap i miljöprövningsförordningen (MPF):
Det funkade fint att använda 10.50 även till ”oundvikliga uttag”. Så varför ändra?
Ändring i 29 kap MPF:
Yrkesmässigt återvinna avfall som innehåller invasiva arter om avfallet återvinns i 
anslutning till den plats där det uppstått: Om en jordhög grävs ner 4 meter för att den 
innehåller en invasiv art är det mycket tveksamt att det är fråga om ett återvinnande. 
Snarare är det ett bortskaffande. Om det ska betraktas som återvinnande: ska någon 
sedan efter 4 år gräva upp högen och använda den någon annanstans? Tveksamt också 
om dessa platser finns i anslutning till där t.ex parkslide växer. De växer ofta vid en väg. 
Finns där utrymme att gräva ner? Vem ska ha den samlade databasen och kunskapen 
över alla dessa ställen med nedgrävda invasiva arter? Vore bättre att anlägga deponier för 
ändamålet på väl valda platser. Trafikverket har troligen inte resurser för att bedriva 
återvinningsverksamhet. Dikesmassor med parkslide som grävs ner 4 meter under 
markytan hamnar troligen under grundvattennivån. Under grundvattenytan i den mättade 
zonen sker ofta ingen större nedbrytning över tid. 
Förslag till ny § 36 MPF
Återvinna inert och icke-farligt avfall. Ska det stå icke-farligt avfall som är inert? Alltså det 
ska vara både icke-farligt OCH inert? Här har nog begreppen blandats ihop, enligt 
deponiförordningen finns det tre kategorier av avfall: inert, icke-farligt och farligt avfall.
Förslag till nya §§ 40 och 41 MPF:
Bra att ändringen görs, men är det tydligt med ”på den plats där avfallet ska användas”? 
Vidare: Vem är intresserad av att ta in någon typ av avfallsmassor till t.ex. Korsvägen (stor 
trafikerad väg i staden) och återvinna det där? Bättre att återvinna det där det uppkommer.
Förslag till ny 43 § MPF:
Det blir dubbla om på pkt 2
Förslag ny 48 § MPF:
Var hamnar icke-inert avfall då?

13. Förslag till nytt kapitel i miljöprövningsförordningen (X kap):
1 § ”på den plats där grävning utfördes”. Definition av hur stor en plats är måste förtydligas. 
E6 från Skåne till Oslo är en plats enligt Trafikverket. Icke förorenad jord, behövs en tydlig 
definition på. 
2 § 200 000 ton är mycket för en anmälan! Stor påverkan! En rimlig gräns kanske snarare 
är ca 10-30 000  ton eller precisera hur många ton per ytenhet? Dessa stora mängder gör 
att risken blir stor (mer än ringa) och då borde det för att harmoniera med andra paragrafer 
i förordningen vara tillståndsplikt.

14. Konsekvenser av att förslaget genomförs (s 179):
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Beskriver inte fullt ut konsekvenserna för tillsynsmyndigheten (TM). Bara för att TM har rätt 
att ta ut avgift för tillsynen innebär inte det full kostnadstäckning. TM kan inte ta ut avgift för 
bl.a. information och samordning. Kommunen får även merkostnader när de utöver att ta 
fram avfallsplaner också ska ta fram masshanteringsplaner samt ta fram lämpliga platser 
för masshantering i översiktsplanen (ÖP).

15. Tillsynsvägledning:
Mycket ska avhjälpas med mer tillsynsvägledning. Fungerar sällan helt bra och blir 
urvattnat. Vägledande myndigheter vågar ofta inte vara tydliga. Då blir det inte tydligt och 
inget TM kan jobba utifrån. Reglering i lag är tydligare för alla.

16. Kostnader för verksamhetsutövaren (VU):
En anmälan är nästan aldrig komplett, så handläggningen tar ofta minst 20 h/anmälan. Det 
är inte troligt att VU lägger 80 timmar på sin anmälan! VU har inte kunskapen själv utan 
behöver köpa in kompetens (miljökonsult). Detta är inte med i beräkningen.
Anmälan är inte enklare, VU ska fortfarande skaffa sig den kunskap som krävs i det 
enskilda fallet. Vilseledande att framställa det som om det är enkelt. 

17. Förslag till ny paragraf i förordningen om deponering av avfall (s 182)
Det är bra att TM kan fatta beslut om undantag gällande massor som ligger för 
mellanlagring och som har en avsättning men tiden 3 år inte räcker till, att de inte per 
automatik blir en deponi. Vi tror dock inte att de flesta verksamhetsutövare har lust och 
möjlighet att varken starta egen deponi eller anmäla någon annan typ av miljöfarlig 
verksamhet. Vi skulle önska att förslaget mer var inriktat på att det ska bli ”fördelaktigt” att 
skapa större mottagningsanläggningar som bearbetar och behandlar massor, så att de 
sedan kan sälja dem som nya produkter. Ställ krav på att varje kommun ska ha minst en 
central återvinning (typ återvinnings-/kretsloppspark) av avfall och massor.

18. 29 kap. 34 och 35 §§ om återvinning för anläggningsändamål (s 187)
Fler än 1000 anläggningar, som återvinner avfall för anläggning, berörs av förslaget vilket 
innebär ett ökat tillsynsbehov. Naturvårdsverket bedömer att ca 100 verksamheter enligt 
förordning (2013:319) om utvinningsavfall, kommer gå från anmälan till tillstånd, men det 
borde vara fler. 

Slutsatsen av alla kommentarer är att en förändring behövs men vissa delar behöver utredas mer 
och begrepp måste förtydligas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Syftet med uppdraget är att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av massor som bidrar till 
en mer cirkulär ekonomi med särskild hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen om God bebyggd 
miljö och Giftfri miljö. Därutöver ser Naturvårdsverket att målet som rör Begränsad klimatpåverkan 
är relevant att ta hänsyn till, tillsammans med regeringens strategi för cirkulär omställning i Sverige.
De föreslagna förändringarna i regelverk och andra styrmedel kan bidra till kommunstyrelsens 
resultatmål Minskade utsläpp i luft och vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till flera mål inom Agenda 2030. 
Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11, Hållbara städer och samhällen
Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
För att efterleva de nya kraven kommer det krävas att kommunen inarbetar platser för 
masshantering i översiktsplanen, upprättar masshanteringsplaner som en del i avfallsplanen eller 
separat samt behöver anställa fler miljöinspektörer samt miljösamordnare för samarbete med olika 
enheter och regionen. Miljöinspektörer kommer i stor utsträckning bli självfinansierade då avgift tas 
ut för handläggning av anmälningar samt tillsyn.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Tanken är att den ändrade lagstiftningen och nya tillsynsvägledningen ska underlätta både för 
näringslivet och för tillsynsmyndigheten, mer ordning och reda vad gäller masshantering inom 
regionen. För att få önskad effekt behöver kommunen anställa de resurser som behövs för att 
uppfylla ställda krav. Om så sker kommer troligen kostnader för medborgarna totalt minska, då 
tillsynsmyndigheten i stor utsträckning är självfinansierad. Då all masshantering, som idag ofta 
uppfattas störande och bidrar till mycket klagomål, blir mer kontrollerad och uppstyrd kommer 
medborgarna få en mer positiv miljö. Förstärkta resurser inom miljöområdet för att följa upp 
nationellt ställda krav inom masshantering, kommer även innebära bättre och effektivare kontroll 
och säkerhet att lagen efterlevs samt förhindra att otillåtna och negativa miljöeffekter uppstår. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslagen i remissen kommer innebära en betydligt högre arbetsbelastning för miljöenheten som 
kommer bli den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för det nya kapitlet i miljöprövningsförordningen. 
Det kommer även krävas resurser för att ta fram lämpliga platser i ÖP för masshantering samt 
resurser för att ta fram masshanteringsplaner. Det kommer även krävas ett utökat samarbete 
mellan olika enheter på kommunen samt samarbete med regionen. 

Kommunen kommer behöva anställa fler personer, hur många är ännu oklart. För att bereda plats 
till fler personer borde internetuppkopplingen i huset ses över så det går att arbeta i fler utrymmen.

Ekonomisk bedömning
De delar som berör myndighetsutövning kommer i huvudsak att bli självfinansierade då avgifter 
kommer tas ut för utförd handläggning och tillsyn. Det som inte kan självfinansieras är 
informationsinsatser, framtagande av lämpliga masshanteringsplatser i ÖP, upprättande av 
masshanteringsplan samt samordning mellan enheter och regionen. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommun översänder bilaga 1 och 2 till Naturvårdsverket som svar på remissen. 

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

Expedieras till: 
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För kännedom till:
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From:                                 Susanne Zwaveling
Sent:                                  Tue, 28 Jun 2022 14:58:50 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat 
naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål - Svar senast 27/10 2022
Attachments:                   220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf, 
Remiss M2022_01181 Hantering av schaktmassor.pdf
Categories:                       SANDRA

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt 
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål  
 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 27 oktober 2022. Svaren 
bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01181 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
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Sammanfattning 
I denna skrivelse redovisar Naturvårdsverket regeringens uppdrag att utreda 

hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan 

användas för anläggningsändamål. Uppdraget gavs till Naturvårdsverket den 28 

januari 2021 och ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 

den 1 juni 2022.  

Målsättningen med detta regeringsuppdrag är att den resurs som massor utgör och 

som idag finns tillgänglig som en följd av samhällsbyggande ska kunna nyttjas på 

ett hållbart och ändamålsenligt sätt.  

Idag uppstår årligen från 60–80 miljoner ton upp till 150–200 miljoner ton massor i 

Sverige. Denna mängd är större än vad samhället, i ett kortsiktigt och lokalt 

perspektiv, kan nyttiggöra.  

Naturvårdsverket har identifierat flera olika orsaker till att hanteringen av massor 

idag ofta innebär en ineffektiv resursanvändning. Dessa orsaker kan sammanfattas 

enligt följande huvudområden: 

- Svårigheter i bedömningen av om massor är avfall eller produkt skapar 

otydlighet och oförutsebarhet för verksamhetsutövare och svåra 

avvägningar för tillstånds- och tillsynsmyndigheter, eftersom bedömningen 

är avgörande för vilka regler som är tillämpliga. 

- Brister i matchning mellan uppkomst av massor och efterfrågan medför 

svårigheter att finna lämplig avsättning. Det beror framförallt på bristande 

kunskap och information om massors innehåll och hur de kan användas 

utan att oacceptabla risker uppstår. Det leder till att deponering i vissa fall 

är ekonomiskt mer fördelaktigt, eller upplevs som ett enklare sätt att 

hantera massorna. 

- Brister i planering och samordning, vilket bland annat beror på att det 

saknas användbara verktyg för masshanteringsplanering, leder till 

utmaningar bland annat när det gäller att tillgodose behovet av 

lagringsplatser för att kunna lagra massor över en längre tid. 

- Särskilda utmaningar för tillsynen, såsom stort behov av samordning, 

komplex lagstiftning som försvårar verksamhetsutövarnas möjligheter att 

ta fram underlag som tillsynsmyndigheterna ska granska, samt bristande 

vägledningsstöd, innebär att tillsynsmyndigheterna ställs inför svåra beslut 

samtidigt som förväntningarna är höga. 

För att åstadkomma en förbättrad och kostnadseffektiv hantering samtidigt som 

miljöbalkens syfte och mål uppnås på bästa sätt föreslår vi följande åtgärder. 

De svåra avgränsningar som finns gällande vad som är avfall respektive produkt 

kan till viss del tillgodoses genom en förbättrad vägledning. Naturvårdsverket har 

parallellt med uppdraget publicerat tydliggöranden kring när massor kan ses som 

produkt och vad som i de fallen krävs av verksamhetsutövaren. Därutöver föreslår 

vi att det för lagring, sortering och mekanisk bearbetning av massor som inte är 
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avfall införs särskilda prövningsbestämmelser i miljöprövningsförordningen. För 

den fortsatta användningen av massor efter sådan hantering föreslår vi inga nya 

krav. Vi föreslår också att undantaget för användning av ”icke förorenad jord eller 

annat naturligt material som grävts ut i samband med en byggverksamhet” lyfts 

från avfallsförordningen till 15 kap. miljöbalken. Det möjliggör en mer 

resurseffektiv hantering av sådana massor där den sammantagna bedömningen är 

att massorna lämpligast används på den plats där de uppstår. 

Gällande prövningsbestämmelserna för avfall föreslår vi att bestämmelsen i 

miljöprövningsförordningen gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål 

förtydligas med en mängdgräns. Vi föreslår också att avfallet, utöver att vara icke-

farligt, även ska vara inert för att det ska vara lämpligt. Vi föreslår vidare att 

bestämmelserna gällande lagring, sortering och mekanisk bearbetning av avfall 

tydliggörs. En ny bestämmelse föreslås gällande återvinning av jordar som 

innehåller invasiva främmande arter. 

För att komma till rätta med brister i planering och samordning föreslår vi 

ändringar i miljöbalken och deponeringsförordningen som möjliggör att inert och 

icke-farligt avfall kan lagras längre tid än tre år innan det återvinns, om det finns 

särskilda skäl och om lagringen inte orsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ändringen medger en mer flexibel hantering av massor och ger 

möjlighet till en mer resurseffektiv hantering. För att åstadkomma bättre verktyg 

för masshanteringsplanering föreslår vi att Boverket och SGU får i uppdrag att se 

över hur befintliga verktyg kan utvecklas och om ytterligare verktyg behöver 

skapas för att uppkomna massor ska kunna nyttiggöras så långt som möjligt.  

För att underlätta matchningen mellan uppkomna massor med efterfrågan, 

samtidigt som eller inom en rimlig tidsrymd efter att massorna uppstått, föreslår vi 

att ett antal kunskapshöjande åtgärder genomförs gällande kunskap och 

informationsutbyte om massornas innehåll och egenskaper. 

Vi föreslår också att Skatteverket tillsammans med Naturvårdsverket får i uppdrag 

att utreda om lagen om skatt på avfall behöver ändras för att de styrmedel som idag 

finns ska fungera optimalt.  

Tillsynen har en viktig och ofta svår roll när det gäller masshantering. Ändringar i 

lagstiftningen tillsammans med insatser för ökad kunskap och förbättrad 

vägledning kommer sammantaget att kunna underlätta tillsynsmyndigheternas 

arbete med att säkerställa att användningen av massor sker på ett miljö- och 

hälsomässigt lämpligt sätt, och resultera i en effektivare och mer enhetlig tillsyn. 

Vi bedömer att förutsättningarna för både tillstånds- och tillsynsmyndigheters 

möjlighet att pröva och granska verksamheter som hanterar massor kommer att 

kunna förbättras genom våra förslag. 

Vi bedömer att nyttan med de förslag som vi lämnar överväger de 

samhällsekonomiska konsekvenser som de kan medföra för berörda aktörer.  
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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 
Regeringen beslutade den 28 januari 2021 att ge Naturvårdsverket i uppdrag att 

göra en bred översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt 

förekommande material som kan användas för anläggningsändamål och föreslå hur 

regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer 

ändamålsenlig hantering som bidrar till en mer cirkulär ekonomi.  

I uppdraget ingår att: 

• kartlägga befintliga materialflöden av massor som schaktats ur i samband 

med byggverksamhet och analysera hur materialet hanteras efter att det 

har schaktats ur, 

• analysera om nuvarande hantering av massor innebär 

- en resursanvändning som kan effektiveras,  

- kostnader för aktörer och samhälle som inte är miljömässigt 

motiverade,  

- miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser, som kan undvikas, 

• undersöka hur massor hanteras och regleras i andra länder i Norden eller 

inom EU för att se om det finns relevanta erfarenheter att ta del av, 

• föreslå vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att 

- åstadkomma en förbättrad, kostnadseffektiv hantering av massorna, 

samtidigt som miljöbalkens syfte och mål tillgodoses på bästa sätt, 

- åstadkomma en tydligare och mer förutsebar klassning och 

avklassning av material som avfall, 

• analysera hur tillsynen av hanteringen av massorna kan bli mer enhetlig 

och effektiv, 

• beakta att förslagen ska bidra till att uppfylla miljöbalken, särskilt målen 

God bebyggd miljö och Giftfri miljö, samt ligga i linje med den svenska 

handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, 

• lämna de författningsförslag som är nödvändiga för de föreslagna 

åtgärderna. 

 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022. 
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1.2 Avgränsningar och förutsättningar 
Med begreppet massor avses i denna skrivelse schaktmassor och annat naturligt 

förekommande material, såsom jord, grus och entreprenadberg, som uppkommer i 

samband med bland annat bostadsbyggande eller anläggande av vägar och 

järnvägar. Vi har även inkluderat bergmaterial från täktverksamhet i uppdraget. Vi 

har valt att inom uppdraget också analysera och lämna förslag till åtgärder för att 

förebygga eller förhindra spridning av invasiva främmande arter genom hantering 

av massor. Vi har avgränsat uppdraget på så vis att vi inte särskilt har utrett 

hanteringen av bygg- och rivningsavfall eller muddermassor. Dessa material kan 

dock i viss utsträckning ingå som en del av de massor som utreds inom uppdraget. 

Massor från efterbehandling av förorenade områden eller restprodukter från 

reningsverk, industri eller förbränningsanläggningar utreds inte heller inom 

uppdraget. 

Inom uppdraget har vi inte heller utrett eller utvecklat marknadsmässiga eller 

digitala system för informationsutbyte eller handel med massor mellan privata 

aktörer.  

Under genomförande av detta uppdrag har Naturvårdsverket samtidigt haft ett 

annat pågående regeringsuppdrag Avfall som resurs (NV-00196-21), där vi bland 

annat analyserat lämpligheten i att införa nationella kriterier för när avfall upphör 

att vara avfall samt kvotplikter. Slutsatserna i det uppdraget, som redovisades till 

regeringen den 25 november 2021, har till viss del legat till grund för arbetet med 

detta uppdrag. Vi har också beaktat slutsatserna av uppdrag om förstärkta insatser 

mot brottslighet inom avfallsområdet, som Naturvårdsverket genomfört 

tillsammans med Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, 

Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och 

Åklagarmyndigheten. Uppdraget redovisades till regeringen den 7 mars 2022 

(NV-02193-21).  

Parallellt med regeringsuppdraget har Naturvårdsverket också arbetat med den 

pågående översynen av Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten.1 Den vägledningen kompletterar de förslag som 

Naturvårdsverket lämnar i denna redovisning. 

Vid genomförande av detta uppdrag har Naturvårdsverket också beaktat de förslag 

som regeringen lämnat i sin promemoria Ett förbättrat genomförande av MKB-

direktivet2. I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för 

utvinningsverksamheter ska ställas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 

januari 2023. 

 

 

1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, (2010). 

2 Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, Promemoria, Miljödepartementet, M2021/00596, 

(2021). 
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1.3 Genomförande 
Uppdraget har genomförts på Naturvårdsverket som ett projekt med en intern 

styrgrupp.  

Naturvårdsverket har under genomförandet haft stöd av en bred referensgrupp med 

representanter från Trafikverket, Boverket, Sveriges geologiska undersökning 

(SGU), Kemikalieinspektionen och Sveriges geotekniska institut, samt tillsyns-

myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, branschorganisationer, 

näringslivsföreträdare och andra relevanta aktörer. Tre större samråd har hållits 

med hela referensgruppen. Det första samrådet som hölls den 7 maj 2021 syftade 

till att inhämta underlag till den kartläggning över befintliga materialflöden samt 

den problemanalys av nuvarande hantering som skulle göras. Vid det andra 

tillfället, den 18 november 2021, var syftet att informera om och inhämta 

synpunkter på den kartläggning och problemanalys som gjorts. Vid det tredje 

samrådet, den 30 mars 2022, var målsättningen att informera om och inhämta 

synpunkter på vår utvecklade problemanalys och våra preliminära förslag till 

åtgärder för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av massor. Den 

kartläggning och analys samt de förslag vi redovisar är avstämda med berörda 

aktörer. 

Två separata samråd har hållits med tillsynsmyndigheterna den 4 juni 2021 

respektive den 17 mars 2022, för att få fördjupad kunskap om förutsättningarna för 

tillsynen samt inhämta synpunkter på problembeskrivning och förslag till åtgärder. 

Därutöver har under hela uppdragets gång flera bilaterala samråd och dialogmöten 

ägt rum med berörda aktörer, av vilka särskilt kan nämnas Trafikverket, Boverket, 

Kemikalieinspektionen, SGU, Länsstyrelsen Stockholm, Sveriges 

bergmaterialindustri (SBMI) och Region Stockholm. Vi har också haft två möten 

med Finlands miljöcentral (SYKE) samt med norska Miljødirektoratet, för att 

inhämta kunskap om reglering och erfarenheter av hantering av schaktmassor i 

Finland och Norge. 

Naturvårdsverket har under uppdragets gång haft dialog med Regeringskansliet, 

Miljödepartementet. 

Uppdraget har genomförts av Kristina Widenberg, Helen Lindqvist, Julia Jourak, 

Björn Johansson, Elisabeth Österwall, Tomas Chicote och Lena Lidmark, samt 

projektledaren Ulrika Gunnesby.  

 

1.4 Läsanvisning 
Kapitel 1 är en inledning där bland annat avgränsningar och genomförande 

framgår. I kapitel 2 (Bakgrund) finns Naturvårdsverkets beskrivning av vad vi 

menar med en hållbar masshantering, samt en översikt över relevant lagstiftning. 

Kapitel 3 (Nulägesbeskrivning) innehåller en kartläggning över befintliga 

materialflöden av de massor som schaktas ur i samband med bygg- och 
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anläggningsverksamhet, samt en analys av hur materialet hanteras efter att det har 

schaktats ur. I kapitlet finns också en beskrivning av marknaden och dess aktörer. 

Kapitel 4 (Utblick till andra länder) innehåller en undersökning av hur massor 

hanteras och regleras i några anda länder i Norden och inom EU. I kapitel 5 

(Problemanalys) presenterar vi de viktigaste utmaningarna och bristerna med 

nuvarande hantering av schaktmassor, som vi identifierat mot bakgrund av den 

kartläggning som vi gjort.  

I kapitel 6 (Naturvårdsverkets slutsatser för en mer hållbar masshantering) beskrivs 

de fyra problemområden som Naturvårdsverket identifierat tillsammans med en 

samlad redogörelse av de slutsatser som vi kommit fram till.  

Kapitel 7 (Naturvårdsverkets förslag till regeringen) innehåller en precisering av 

våra förslag till författningsändringar samt motiveringarna till dessa. 

I kapitel 8 (Författningsförslag) redovisas förslag till ändringar i miljöbalken, 

deponeringsförordningen, miljöprövningsförordningen samt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I kapitel 9 (Konsekvensutredning) beskrivs 

konsekvenserna av våra författningsförslag.  
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2. Bakgrund 

2.1 Målbild 

2.1.1 Inledning  

Syftet med detta uppdrag är att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering av 

massor som bidrar till en mer cirkulär ekonomi med särskild hänsyn till 

miljökvalitetsmålen om God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Därutöver ser 

Naturvårdsverket att målet som rör Begränsad klimatpåverkan är relevant att ta 

hänsyn till, tillsammans med regeringens strategi för cirkulär omställning i 

Sverige.3   

Ovan nämnda miljömål och strategi beskriver en riktning och politisk vilja för vad 

som ska åstadkommas genom Sveriges miljöarbete och hur vi ska uppnå en hållbar 

utveckling. De täcker in många olika sakområden, som i vissa fall kan rymmas 

inom ramen för ett mål eller en strategi och i andra fall inom flera mål. 

Masshantering är ett sakområde som faller in under flera mål och styrdokument, 

vars beskrivningar, som i första hand rör massornas kvalitet och innehåll av farliga 

ämnen, varierar. Beskrivningarna i målen och strategin och hur de tolkas har stor 

betydelse för vilken resurseffektivitet och cirkulär potential i masshanteringen som 

kan uppnås, då de påverkar bedömningen av massornas lämplighet att cirkulera. 

Det är därför nödvändigt att göra en samlad tolkning och avvägning av dessa för att 

få en beskrivning av hållbar masshantering som bidrar till cirkulära flöden och 

beaktar massornas innehåll av farliga ämnen på ett sätt som är miljö- och 

hälsomässigt lämpligt. 

Nedan följer en sammanställning av de målbeskrivningar och styrdokument som 

Naturvårdsverket bedömer är särskilt relevanta för hållbar masshantering. Därefter 

följer Naturvårdsverkets beskrivning av vad vi anser vara en hållbar masshantering, 

mot bakgrund av en tolkning och sammanvägning av de olika styrdokumenten. 

 

2.1.2 Sammanställning av relevanta målbeskrivningar 
och styrdokument 

Generationsmålet  

Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken 

och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

 

3 Cirkulär ekonomi – Strategi för omställningen i Sverige, Miljödepartementet, (2020). 
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Till Generationsmålet hör sju strecksatser varav en har särskild betydelse för en 

hållbar masshantering: 

- Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen. 

Till generationsmålet finns 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om och 

som beskriver tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Av 

dessa är följande särskilt relevanta för masshantering. 

 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

Till miljömålet hör sex preciseringar varav följande bedöms ha särskild betydelse 

för en hållbar masshantering: 

- Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, 

ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 

säkerhetsrisker. 

- Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 

konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 

avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets 

påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

- Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett 

effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska 

och att främst förnybara energikällor används. 

- Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 

med god kvalitet och tillgänglighet. 

 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

Till miljömålet hör sex preciseringar varav följande bedöms ha särskild betydelse 

för en hållbar masshantering: 

- Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla 

exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska 

mångfalden. 

- Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska 

produkter och varor är tillgänglig. 
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- Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. 

- Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 

något hot mot människors hälsa eller miljön. 

 

Strategi för cirkulär omställning i Sverige 

Utöver generationsmålet med tillhörande miljökvalitetsmål har regeringen beslutat 

om en strategi för cirkulär omställning i Sverige. Denna nationella strategi pekar ut 

inriktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär 

produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära 

materialkretslopp. Strategin ger bland annat följande: 

- Vision: Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära 

flöden och ersätter jungfruliga material.  

- Övergripande mål: Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att 

nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030. 

 

2.1.3 Naturvårdsverkets beskrivning av en hållbar 
masshantering  

Naturvårdsverket bedömer att en avvägning mellan giftfria och resurseffektiva 

kretslopp för att uppnå en hållbar masshantering och bidra till miljömålen och en 

cirkulär ekonomi inom ramen för detta uppdrag kan beskrivas enligt följande: 

I en hållbar masshantering cirkuleras miljö- och hälsomässigt lämpliga massor på 

ett ändamålsenligt sätt. Bedömning av lämplighet utgår från vilka risker massorna 

medför för människors hälsa och miljön på kort och lång sikt, utifrån massornas 
innehåll och platsen där massorna ska användas. 

 

Därigenom bedöms cirkulär och resurseffektiv masshantering uppnås med minskad 

utvinning av geologiska naturtillgångar, minskade transporter och utsläpp av 

växthusgaser, samt goda förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö och 

fungerande ekosystem som inte hotas av förekomsten av farliga ämnen i miljön. 

 

2.2 Relevant avfalls- och miljölagstiftning 

2.2.1 Inledning 

I det här kapitlet ges inledningsvis en översiktlig genomgång av relevant regelverk 

inom avfallsområdet på EU-nivå. Därefter beskrivs det svenska regelverket 

gällande avfallslagstiftning och den svenska miljölagstiftningen i relevanta delar, 

det vill säga utifrån masshanteringsperspektivet. 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

16 

På EU-nivå finns den centrala regleringen om avfall i avfallsdirektivet.4 

Medlemsländernas avfallshantering ska ske enligt avfallshierarkin och underlätta 

för åtgärder som ger bäst resultat för miljön som helhet. Dessutom bör 

avfallshanteringen i unionen förbättras och omvandlas till hållbar 

materialhantering.5 Direktivet innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall 

ska hanteras och förebyggas, under vilka förutsättningar ett ämne eller föremål kan 

betraktas som en biprodukt samt när avfall upphör att vara avfall.  

Direktivet reglerar även tillståndsprövning avseende avfallsbehandling.6 Dess krav 

på tillstånd har i svensk rätt genomförts genom kraven på tillstånd och anmälan i 

miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälningssystemet med de särskilda 

bestämmelser som följer av 25 d och 27 a §§ förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, uppfyller avfallsdirektivets krav på 

tillstånd. De verksamheter som behandlar avfall, men som enligt svensk rätt varken 

är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, det vill säga U-verksamheter, 

uppfyller inte direktivets krav.  

Deponering av avfall regleras på EU-nivå i deponidirektivet.7 Med avfall avses 

enligt artikel 2 a i deponidirektivet avfall som omfattas av avfallsdirektivet. Detta 

innebär att de avfallsslag som är undantagna från avfallsdirektivets 

tillämpningsområde inte heller omfattas av deponidirektivet. Enligt artikel 3 

undantas från direktivets tillämpningsområde även deponering av icke förorenad 

jord och icke-farligt inert avfall som uppkommer vid prospektering och utvinning, 

behandling och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott. Direktivet 

innehåller bestämmelser om bland annat lokalisering, deponiklasser och 

skyddskrav i form av funktionskrav. 

 

2.2.2 Miljöbalken 

Av miljöbalkens mål i portalparagrafen i 1 kap. 1 § framgår bland annat att 

miljöbalken ska tillämpas för att främja återanvändning och återvinning av 

material, råvaror och energi för ett cirkulärt kretslopp. Miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler i 2 kap. gäller för alla åtgärder och verksamheter som kan innebära 

risker för miljön och människors hälsa, inklusive avfallshantering eller hantering 

av massor. I och med att 2 kap. gäller alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd, innebär det att 2 kap. ska tillämpas även för 

verksamheter som regleras särskilt genom annan lagstiftning. 

I 2 kap. 2 § finns kunskapskravet som innebär att verksamhetsutövaren ska skaffa 

sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra olägenheter för 

 

4 Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/98/EG) av den 19 november 2008 om avfall och om 

upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 

(härefter avfallsdirektivet). 

5 Se skäl 1 i avfallsdirektivet. 

6 Se art. 23 i avfallsdirektivet. 

7 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (härefter deponidirektivet). 
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människors hälsa och miljön. I förarbetena erinras också om de mer konkreta 

kraven på kunskap i 26 kap. Av det kapitlet följer en skyldighet för 

verksamhetsutövare att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att 

motverka eller förebygga olägenheter eller skada. Verksamhetsutövaren ska också 

genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 

verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.8 

Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § ger uttryck för att verksamhetsutövaren ska 

vidta åtgärder eller andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka 

att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. Kretsloppsprincipen i 

2 kap. 5 § innebär att verksamhetsutövare ska hushålla med resurser och minska 

mängden avfall som uppstår, bland annat genom återanvändning eller återvinning. 

Vidare har lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § och rimlighetsavvägningen i 2 kap. 

7 § betydelse vid olika bedömningar och avvägningar i frågor som handlar om 

avfall- eller masshantering. Lokaliseringsprincipen ger uttryck för att en 

verksamhet ska lokaliseras på en plats som ger minsta möjliga intrång och 

olägenhet för människors hälsa och miljön. Rimlighetsavvägningen innebär att 

kraven bland annat i 2 kap. 2–5 §§ och 6 § första stycket endast gäller om det inte 

kan anses orimligt att uppfylla dem.9 Därutöver bör nämnas 2 kap. 8 § som ger 

uttryck för principen att förorenaren betalar och innebär ett ansvar för att åtgärda 

en skada eller olägenhet som en verksamhet eller åtgärd har lett till. 

En verksamhetsutövare ska således leva upp till samtliga hänsynsregler i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt samt också ha kunskap om vad 

bestämmelserna i 2 kap. innebär för den egna verksamheten. Att efterleva 

bestämmelserna i 2 kap. kräver ett kontinuerligt och systematiskt arbete av 

verksamhetsutövaren. En verksamhet ska bedömas utifrån samtliga hänsynsregler i 

såväl prövning som tillsyn. 

9 kap. miljöbalken innehåller bestämmelser om tillstånds- och anmälningsplikt för 

miljöfarliga verksamheter. I 26 kap. regleras tillsyn som genom tillsynsmyndig-

heters uppgifter säkerställer att miljöbalkens mål uppnås.10 Mer om tillsyn finns i 

kapitel 5.4. 

 

2.2.3 Regler för avfallshantering 

Regler om avfallshantering återfinns i första hand i 15 kap. miljöbalken som 

handlar om avfall, samt i avfallsförordningen (2020:614). Beskrivningen av 

reglerna för avfallshantering görs nedan i relevanta delar. 

 

8 Prop. 1997/98:45 del 2, sid. 13 f. 

9 Rimlighetsavvägningen ska inte tillämpas gällande miljökvalitetsnormer för vatten (se 5 kap. 4 § samt 

2 kap. 7 § 2 miljöbalken). 

10 Se 26 kap. 1 § miljöbalken. 
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Avfall definieras som varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 

eller avser eller är skyldig att göra sig av med.11 Definitionen innebär att det alltid 

är nödvändigt att pröva innehavarens syften, skyldigheter eller intentionen i fråga 

om att förfoga över ämnet eller föremålet, det s.k. kvittblivningsintresset. Ett 

föremål eller ämne är att betrakta som avfall enbart när definitionen är uppfylld.  

Avfallsdirektivet innehåller en uppräkning av material och ämnen som undantas 

från direktivets tillämpningsområde.12 Dessa undantag har genomförts i svensk rätt 

i 1 kap. 15 § avfallsförordningen. Enligt denna bestämmelse ska 

avfallsförordningen inte tillämpas på bland annat icke förorenad jord och annat 

naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är 

säkerställt att materialet kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för 

byggnation på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte 

skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.13 

Genomförandet av undantaget i avfallsförordningen innebär bland annat att för 

sådan icke förorenad jord och annat naturligt material som undantaget omfattar kan 

andra förordningar ändå, såsom 29 kap. miljöprövningsförordningen och 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall, deponeringsförordningen, vara 

tillämpliga. Ytterligare beskrivning av konsekvenserna av genomförandet finns i 

kapitel 7.1.1.  

Om ett föremål eller ämne är att betrakta som avfall ska avfallsinnehavaren som 

utgångspunkt klassificera avfallet utifrån dess eventuella innehåll av farliga ämnen 

enligt 2 kap. 1 § avfallsförordningen. I 5 kap. avfallsförordningen finns även krav 

på tillstånd gällande exempelvis transport och insamling av avfall.  

Ett centralt begrepp i lagstiftningen är även avfallshierarkin som innebär att avfall i 

första hand ska förebyggas, och om avfall uppstår ska det behandlas på det sätt som 

bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet. Avfallshierarkin anger 

således hur man ska gå till väga för att den lämpligaste behandlingsmetoden väljs 

för att behandla ett visst avfall. Bestämmelserna om avfallshierarkin finns i 2 kap. 

5 § samt 15 kap. 10 § miljöbalken.14 Det är den ursprungliga avfallsproducenten 

som, om inget annat har avtalats eller framgår av lag eller annan författning, ska se 

till att avfallet blir behandlat enligt avfallshierarkin.15 

Alla som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för 

skada på människors hälsa eller miljön, vilket framgår av 15 kap. 11 § 

miljöbalken.16 Risken i detta sammanhang ska vara beaktansvärd i förhållande till 

 

11 Se 15 kap. 1 § första stycket miljöbalken. 

12 Se art. 2 i avfallsdirektivet. 

13 Se art. 2.1.c i avfallsdirektivet eller 1 kap. 15 § 3 avfallsförordningen. 

14 För mer information, se Naturvårdsverkets hemsida om Lagar och regler om avfall, tillgänglig via: 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/lagar-och-regler-om-avfall/ 

15 Se 15 kap. 4 och 11 a §§ miljöbalken. 

16 I 15 kap. 5 § miljöbalken förklaras vad omfattas av att hantera avfall. 
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den verksamhet som bedrivs.17 De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 

gäller vid hantering av avfall. En tillämpning av 2 kap. 7 § kan dock inte leda till 

att en hantering av avfall kan anses rimlig om den innebär en lägre skyddsnivå än 

vad som anges i 15 kap. 11 §.18 

Vad som menas med bland annat behandla, återvinna, materialåtervinna eller 

bortskaffa avfall framgår av 15 kap. 6 § miljöbalken. Uttrycken återvinna avfall 

och bortskaffa avfall är avsedda att även omfatta hanteringar som innebär att avfall 

på olika sätt förbereds för återvinning respektive bortskaffande.19 Definitionen av 

återvinning är att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som 

ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en 

åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning. 

Ytterligare ett centralt begrepp i lagstiftningen är biproduktsbegreppet i 15 kap. 1 § 

andra stycket miljöbalken. Begreppet innebär att ett ämne eller föremål som 

uppkommit i en produktionsprocess, där huvudsyftet inte är att producera ämnet 

eller föremålet, ska anses vara en biprodukt i stället för avfall om vissa 

förutsättningar är uppfyllda.20 Det ämne, föremål eller material som uppkommer i 

en produktionsprocess, men som inte är huvudsyftet med produktionen, kan 

betraktas som en restprodukt eller en produktionsrest. Vid uppkomsten av 

restprodukter, som innehavaren inte gör sig av med eller avser att göra sig av med, 

ska en fortsatt bedömning göras utifrån kriterierna i bestämmelsen för att avgöra 

om de utgör biprodukter eller avfall. 

Det första kriteriet innebär att det ska vara säkerställt att restprodukten kommer att 

fortsätta att användas, det vill säga att fortsatt användning inte bara är möjlig utan 

faktiskt kommer att ske. Enligt det andra kriteriet ska produktionsresten kunna 

användas inom ramen för den säkerställda användningen, direkt utan någon annan 

bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis. Det tredje 

kriteriet ställer krav på att restprodukten har producerats som en integrerad del i en 

produktionsprocess, medan det fjärde kräver att användningen enligt det första 

kriteriet inte strider mot lag eller annan författning. Alla de fyra kriterierna ska vara 

uppfyllda för att kunna fastställa att produktionsresten är en biprodukt och inte 

avfall. Om man vid bedömningen har kommit fram till att restprodukten är en 

biprodukt ska den inte omfattas av avfallslagstiftningen utan av annat regelverk, till 

exempel kemikalie- eller produktlagstiftningen. 

För att aktörer på marknaden för sekundära råvaror ska ges större säkerhet när det 

gäller ämnens eller föremåls status som avfall eller icke-avfall och att lika villkor 

bör främjas har det genom ändringsdirektivet införts att medlemsstaterna ska vidta 

lämpliga åtgärder för att se till att avfall som har genomgått materialåtervinning 

 

17 prop. 2019/20:22 s. 28. 

18 Ibid s. 29. 

19 Ibid.  

20 Se mer om biproduktsbegreppet i European Commissions Guidance on the interpretation of key 

provisions of Directive 2008/98/EC on waste, s. 14 f. 
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eller något annat återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om 

fyra kriterier är uppfyllda.21 Dessa kriterier ska beaktas vid all bedömning av om 

avfall har upphört att vara avfall och inte bara vid utarbetandet av kriterier för när 

avfall upphör att vara avfall.22 

Kriterierna innebär att ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål; att 

det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål; att 

ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning; och att 

användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för 

människors hälsa eller miljön. De första två kriterierna innebär att det till exempel 

finns en marknad med utbud och efterfrågan avseende ämnet eller föremålet.23 Att 

ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning betyder 

att alla tillämpliga produktkrav och krav på skydd av människors hälsa och miljön 

som finns såväl i EU-rätten som svensk rätt ska vara uppfyllda.24 Ämnet eller 

föremålet ska alltså vara klart för avsedd användning utan att ytterligare 

avfallsbehandling behövs. Det sista kriteriet innebär att det ska göras en generell 

bedömning av följderna av användningen av ämnet eller föremålet, det vill säga 

vilka följder som användningen typiskt sett kan få, och att det inte får uppstå ökade 

risker för människors hälsa eller miljön på grund av att avfallsregelverket inte 

tillämpas.25 

I 15 kap. 41–44 §§ miljöbalken finns bestämmelser om att varje kommun ska 

upprätta en kommunal renhållningsordning. I renhållningsordningen ska det finnas 

en avfallsplan och de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. 

Avfallsplanen ska även beskriva kommunens åtgärder för att minska avfallets 

mängd och farlighet. 

 

2.2.4 Vad gäller vid hantering av massor 

Behandling av massor, oavsett om dessa är att betrakta som avfall eller inte, utgör 

generellt miljöfarliga verksamheter först och främst utifrån den påverkan på 

människors hälsa och miljön som de kan innebära, till exempel damning, utlakning, 

buller eller annan påverkan som kan kräva en återställning av behandlingsplatsen. 

Miljöfarliga verksamheter regleras övergripande i 9 kap. miljöbalken och FMH. 

 

 

21 Se skäl 17 och art. 6 i avfallsförordningen samt 15 kap. 9 a § miljöbalken. 

22 Miljödepartementets promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, Dnr 

M2019/01776/R, oktober 2019, s. 89. 

23 Ibid., s. 177.  

24 Ibid.  

25 Ibid.  
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Om massorna klassas som icke-avfall 

Om massorna inte är att betrakta som avfall regleras den fortsatta hanteringen inte 

av avfallslagstiftningen utan av miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap. 

miljöbalken, samt av relevant produkt- och kemikalielagstiftning som beskrivs 

närmare i kapitel 2.3.  

Om massorna inte klassas som avfall kan viss behandling av massor anmälas enligt 

4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen. Bestämmelsen avser utvinnings-

verksamheter och innebär att sortering och krossning av berg, naturgrus eller andra 

jordarter får bedrivas, både inom och utanför detaljplanelagt område, förutsatt att 

den sker på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. För sådana verksamheter finns det enligt plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, i vissa fall 

krav avseende lovplikt för upplag/materialgård eller marklov om marknivån vid 

behandlingsplatsen ska ändras. Lovplikten gäller både inom och utanför 

detaljplanelagt område avseende upplag/materialgård som uppfyller vissa 

kriterier.26  

Om en verksamhet eller åtgärd inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 

andra bestämmelser i miljöbalken men innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, 

finns det krav på att den ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (så 

kallat 12:6-samråd). För att en användning av massor ska kunna bedömas inom 

ramen för 12:6-samråd är det således en förutsättning att användningen inte ska 

vara anmälnings- eller tillståndspliktig och att den innebär en väsentlig ändring av 

naturmiljön. Det kan alltså vara motiverat att göra en anmälan för samråd vid större 

schaktningar och dräneringar, upptagande av ledningsgator, tippning av schakt- 

och rivningsmassor samt vägprojekt, om de inte prövas i annan ordning.27 

Beroende på hur och var massorna ska användas kan annan lagstiftning också bli 

tillämplig, till exempel krav på marklov enligt PBL. 

 

Om massorna klassas som avfall 

I 29 kap. miljöprövningsförordningen finns bestämmelser om tillstånds- och 

anmälningsplikt för verksamheter som hanterar avfall. Utgångspunkten vid 

bedömningen av om en verksamhet ska vara tillstånds- eller anmälningspliktig är 

vilka effekter som verksamheten har på omgivningen. Verksamheter som generellt 

har en större effekt på omgivningen bör vara tillståndspliktiga.28 Dessa 

bestämmelser reglerar både mängder, tider och för vilka ändamål avfall kan 

behandlas inför återvinning genom ett anmälningsförfarande samt när gränsen för 

tillståndsplikt inträder. 

 

26 Se 6 kap. 1 och 2 §§ PBF samt 10 kap. 2 § PBL. 

27 Se prop. 1997/98:45, del 2, s. 150. 

28 Se prop. 1997/98:45, del 1 s. 336. 
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I 29 kap. 34–35 §§ miljöprövningsförordningen regleras tillstånds- respektive 

anmälningsplikt för återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål. 

Tillstånds- respektive anmälningsplikten är kopplad till risken för att åtgärden 

förorenar mark- eller vattenområden. Tillståndsplikt B gäller om föroreningsrisken 

inte är endast ringa och anmälningsplikt C om föroreningsrisken är ringa. I de fall 

föroreningsrisken är mindre än ringa omfattas verksamheten varken av anmälan 

eller tillståndsplikt, s.k. U-verksamhet. 

I 29 kap. 40–41 §§ miljöprövningsförordningen finns bestämmelser om tillstånds- 

respektive anmälningsplikt för mekanisk bearbetning, det vill säga krossning och 

siktning, av icke-farligt avfall. Tillståndsplikt B gäller för att återvinna mer än 

10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller däremot inte för att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. I de fallen gäller i stället anmälningsplikt C enligt 29 kap. 41 

§. Gränserna mellan tillstånds- och anmälningsplikt skiljer sig alltså åt mellan 

avfall som ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål och annat avfall. 

Det finns ingen tidsgräns för behandlingen oavsett om den mekaniska 

bearbetningen är tillstånds- eller anmälningspliktig. I bestämmelserna anges inte att 

avfall som behandlas för byggnads- eller anläggningsändamål ska användas på den 

plats där behandlingen sker för att undantas från tillståndsplikten, men sådan 

tolkning har gjorts i vissa fall.29 

Tillstånds- respektive anmälningspliktig sortering av icke-farligt avfall regleras i 

29 kap. 42–43 §§ miljöprövningsförordningen. Tillståndsplikt B gäller om 

mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt gäller inte för 

att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändmål. Behandlingen ska 

anmälas om mängden avfall är mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål och mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår i andra fall. Här finns inte heller någon begränsning i tid 

hur länge verksamheten kan bedrivas och samma otydlighet gäller fall där avfallet 

ska sorteras för byggnads- eller anläggningsändmål. 

29 kap. 48–49 §§ miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser om 

tillstånds- och anmälningsplikt avseende lagring av icke-farligt avfall som en del 

av insamling av avfallet. Tillståndsplikt B gäller för att lagra icke-farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall är mer än 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål eller mer än 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall. Verksamheten ska anmälas C om mängden avfall vid 

något tillfälle är mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 10 ton men högst 10 000 ton 

annat icke-farligt avfall i andra fall. Det finns inte någon begränsning i tid för hur 

länge verksamheten kan bedrivas. 

I 29 kap. 68–70 §§ miljöprövningsförordningen regleras tillstånds- och 

anmälningsplikt för att behandla icke-farligt avfall. Enligt 68 § gäller tillståndsplikt 

 

29 Miljödepartementets promemoria Ordning och reda på avfallet, M2021/00207, januari 2021, s. 23. 
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A om det är mer än 100 000 ton sådant avfall per kalenderår som behandlas. 

Tillståndsplikt B finns föreskrivet i 69 § om det är mer än 500 ton men högst 

100 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår som behandlas. 70 § omfattar 

anmälningsplikt C för behandling av icke-farligt avfall upp till och med 500 ton per 

år. Behandlingen innebär enligt dessa bestämmelser både återvinning och 

bortskaffande. Gemensamt för dessa bestämmelser är att om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 29 kap. gäller den 

bestämmelsen, det vill säga att den går före. Noterbart är att 29 kap. 68–70 §§ 

miljöprövningsförordningen blir tillämpbara för anmälningspliktig verksamhet i 

relevanta fall. 

Bortskaffande av avfall genom deponering är reglerad enligt en särskild 

lagstiftning. Att deponera avfall innebär enligt 15 kap. 6 § miljöbalken att 

bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi. En deponi är en upplagsplats 

för avfall som finns på eller i jorden.30 Som deponi räknas inte en plats där avfall 

lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska 

behandlas; lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än 

tre år; eller lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period 

än ett år. 

Deponidirektivet är genomfört i svensk rätt genom bland annat miljöbalken, 

deponeringsförordningen och på föreskriftsnivå. Förordningen innehåller 

bestämmelser om bland annat deponiklasser, förutsättningar för avfall för att 

deponeras, lokalisering och utformning med mera. Naturvårdsverket har enligt 

10 b § och 15 § deponeringsförordningen tilldelats bemyndiganden om att ta fram 

föreskrifter bland annat om förutsättningar som avfall måste uppfylla för att få 

deponeras i de olika deponiklasserna.31 

Alla avfallsanläggningar och industrianläggningar där det deponeras mer än 50 ton 

farligt avfall eller annat avfall per år, eller om avfall förvaras på dessa anläggningar 

under en längre tid än tre år, är enligt 1 § lagen (1999:673) om skatt på avfall 

skyldiga att betala skatt. 

 

2.2.5 Hur en täktverksamhet regleras 

Massor uppstår även inom täktverksamheter, det vill säga en typ av miljöfarliga 

verksamheter som omfattas av 9 kap. miljöbalken. En täkt syftar till att nyttiggöra 

det uttagna materialet, antingen genom direkt försäljning eller inom 

verksamhetsutövarens övriga verksamhet. Uttag som primärt syftar till att bereda 

plats för annan verksamhet utgör däremot inte en täkt. En täkts omfattning regleras 

genom att i tillståndet ange en viss mängd, exempelvis 200 000 ton berg, som får 

tas ut under ett visst antal år. 

 

30 Se 15 kap. 15 a § miljöbalken. 

31 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 

anläggningar för deponering av avfall, (NFS 2004:10). 
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Täktverksamhet är i regel en tillståndspliktig A- eller B-verksamhet.32 När en 

täktverksamhet prövas ska verksamhetsutövaren beskriva verksamhetens 

verkningar i en miljökonsekvensbeskrivning, däribland hur verksamheten kan 

bedrivas i enlighet med hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.33 Fram till år 2009 

fanns en specifik behovsprövning för samtliga täktverksamheter. Denna togs bort 

med motiveringen att samma prövning ska ske enligt 2 kap. miljöbalken.34 För 

naturgrus-, torv- och matjordstäkter finns det fortsatt specialregleringar.35 En 

naturgrustäkt får inte komma till stånd om det bland annat med hänsyn till det 

avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att 

använda ett annat material.36 Denna bestämmelse syftar alltså bland annat till att 

göra en behovsbedömning avseende naturgrusets användningsområde. 

En behovsutredning ska alltså göras som en del av bedömningen av om 

verksamheten kan bedrivas i enlighet med 2 kap. miljöbalken. Av praxis37 framgår 

att behovsbedömningen görs för att bedöma behovet av exempelvis ballastmaterial 

i det aktuella närområdet och vilken typ av material som det finns behov av. 

Naturvårdsverket uppfattar att behovsutredning däremot inte syftar till att göra en 

bedömning av det uttagna materialets miljömässiga lämplighet.  

Angående täktverksamheter finns reglering även i 20 e § FMH. Länsstyrelsen kan 

förelägga en verksamhetsutövare att inkomma med en utredning som belyser 

behovet av täkten samt en täktplan av den omfattning som behövs. Enligt 

Naturvårdsverkets kännedom har sådana förelägganden hittills inte meddelats, 

vilket antas bero på att behovsprövningen ändå ska ingå i miljökonsekvens-

beskrivning och ansökan om täkttillstånd. Om något behov av täkten inte föreligger 

ska tillståndsmyndigheten även utan ett sådant föreläggande som åsyftas i 

bestämmelsen avslå eller avvisa ansökan. 

 

2.2.6 Sammanfattning av EU:s markstrategi 

EU:s markstrategi för 2030 fastställer att marken utgör en bas för livs- och 

samhällsviktiga funktioner, och grunden för vår framtid och vår möjlighet att 

bromsa klimatförändringen.38 Samtidigt lider de flesta av världens marker stor 

skada; totalt bedöms 60–70 procent av Europas marker vara i ett ohälsosamt 

tillstånd idag. Trots att markskydd tas upp i ett flertal europeiska policydokument 

finns luckor i det befintliga regelverket för mark. Därför kommer kommissionen 

 

32 Se 4 kap. 1–2 §§ FMH och 11 kap. 9 § och 9 b § miljöbalken.  

33 Se 22 kap. 1 § miljöbalken och 19 kap. 5 § miljöbalken.  

34 Prop. 2008/09:144, sid 12–13.  

35 Se 9 kap. 6 f-g §§ miljöbalken.  

36 Se 9 kap. 6 f § miljöbalken.  

37 Se bland annat MÖD av den 8 december 2017 i mål nr M 2330-17 och i mål nr M 7369-17. 

38 EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030, fakta-PM om EU-förslag 2021/22:FPM23, COM (2021) 

699, (2021). 
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till år 2023 att presentera ett särskilt förslag till nytt regelverk för markhälsa, 

Soil Health Law. Sannolikt kommer det nya regelverket utformas som ett direktiv, 

då kommissionen meddelat att man avser att bland annat utgå från 

vattendirektivet.39 

Markstrategins syfte är att utgöra ett ramverk med konkreta åtgärder för att skydda, 

återställa och hållbart nyttja marken. Markstrategin är utvecklad i nära synergi med 

andra policyer inom den Gröna given, och är främst förankrad i EU:s strategier för 

biologisk mångfald och klimatanpassning. Med stöd i en kombination av frivilliga 

och bindande åtaganden sätts ett antal mål på lång och medellång sikt.  

Markstrategin för 2030 betonar betydelsen av mark och markhälsa som en lösning 

för stora utmaningar, bland andra klimatförändringar, cirkulär ekonomi, biologisk 

mångfald, ianspråktagande av mark och rent vatten. Centralt är gemensamma 

indikatorer för god markhälsa, som kommer att utarbetas av kommissionens 

expertgrupp för mark. 

Inom ramarna för det nya regelverket för markhälsa övervägs såväl bindande som 

frivilliga åtgärder inom en rad områden:  

- För att möjliggöra en säker, hållbar och cirkulär användning av schaktade 

massor kommer kommissionen att bedöma behovet av juridiskt bindande 

”pass” för schaktmassor. Dessa pass ska ange massornas kvalitet för att 

säkerställa att de transporteras, behandlas eller återvinns på ett säkert sätt.   

- Förebyggande av markförorening genom reglering: pesticiddirektivet40 och 

slamdirektivet41 kommer att revideras, liksom industriemissionsdirektivet42 

och miljöansvarsdirektivet43. Miljöbrottsdirektivet kommer att skärpas, så 

att det kan utgöra ett kraftfullare verktyg mot miljöbrott som resulterar i 

jordförorening.    

- Kommissionen avser att verka för en bättre integration och koordinering av 

policyer som gäller vatten och jord, och att publicera vägledning om 

hållbar hantering av sediment.     

- Dagens rapportering av återställande och efterbehandling av förorenade 

områden är huvudsakligen frivillig och baserad på stora nationella 

variationer, utifrån metodik, definitioner och riktvärden. Kommissionen 

vill åstadkomma ett level playing field (lika konkurrensmöjligheter), genom 

att undersöka behovet av lagkrav på rapportering. Juridiskt bindande krav 

 

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en 

ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, härefter vattendirektivet. 

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en 

ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. 

41 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när 

avloppsslam används i jordbruket. 

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 

(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). 

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att 

förebygga och avhjälpa miljöskador. 
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på det här området kan omfatta att identifiera, inventera, åtgärda och 

rapportera detta arbete med förorenade områden.   

- Eventuellt kommer Soil health certificates for land 

transactions (jordhälsocertifikat för marktransaktioner) att ingå i det 

kommande direktivet för markhälsa. Om det inte blir ett juridiskt krav, 

kommer länderna åtminstone att uppmanas att ta fram ett sådant system.    

- En prioritetslista över förorenande ämnen, inklusive emerging 

contaminants (nya förorenande ämnen), kommer att utarbetas för ämnen 

som utgör en särskild risk.   

- Harmonisering av riskbedömningsmetodik och bästa praxis inom Europa 

kommer att främjas och uppmuntras.  

Ett nytt direktiv för markhälsa skulle medföra ökat behov av samverkan mellan 

myndigheter. I strategin lyfts fram att avsaknaden av samarbete gör att stora 

miljövinster som finns i att hantera markmiljöfrågan mer integrerat missas. Det 

finns stor potential både vad gäller att bidra till förbättringar för såväl klimatmålen 

som de gröna målen. 

 

2.3 Relevant produkt- och 

kemikalielagstiftning 
I det här kapitlet beskrivs den produkt- och kemikalielagstiftning som kan vara 

relevant för jord- och stenmassor som utgör produkter. 

Lagstiftningen för olika produktområden på EU-nivå utgörs mest av 

harmoniserande regler för produkter och varor som enskilda medlemsländer inte 

får avvika ifrån.44 Harmoniserade produktregler ska, som utgångspunkt, ha en hög 

skyddsnivå för hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd.45 En stor del av 

den harmoniserade produktlagstiftningen är utformad i enlighet med den så kallade 

nya metoden.46 Den innebär bland annat att harmoniseringen av lagstiftningen 

begränsas till väsentliga krav (företrädesvis prestanda- eller funktionskrav) som 

produkter som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla om de ska omfattas av 

den fria rörligheten, samt att de tekniska specifikationerna för produkter som 

uppfyller de väsentliga kraven i lagstiftningen bör fastställas i harmoniserade 

standarder som kan tillämpas tillsammans med lagstiftningen. På detta sätt 

harmoniseras produkters och varors väsentliga egenskaper i syfte att skydda miljön 

 

44 Principen om fri rörlighet av varor (art 28 i fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt, FEUF) är 

utgångspunkten till i olika grad harmoniserad lagstiftning som EU kan besluta om med stöd av den 

rättsliga grunden i art. 114 FEUF om tillnärmning av lagstiftning. Avvikelse i medlemsstater ska 

godkännas av Kommissionen (114.6 FEUF). 

45 Jfr art. 114 FEUF. 

46 Se Meddelande från Kommissionen, 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s 

produktbestämmelser (2016/C 272/01). 
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och människors hälsa i relation till de ämnen som regleras. Ytterligare krav ställs i 

standarder som tas fram av standardiseringsorganisationer genom mandat från 

kommissionen. De harmoniserade reglerna för en viss produkt eller vara finns i 

relevant EU-förordning eller direktiv. En produkt som uppfyller dessa krav får CE-

märkas av tillverkaren.47  

Reach-förordningen48 innehåller regler om registrering av ämnen, förbud eller 

andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt 

regler om att informera kunder. Det ställs till exempel krav på att ta fram kunskap 

om ämnenas inneboende egenskaper och risker. Vidare finns det begränsningskrav 

beträffande en del ämnen och användningar. Begränsningskrav införs enligt 

huvudregel i Reach om det finns en oacceptabel risk för hälsa eller miljö i samband 

med en viss användning av ämnet och risken behöver hanteras generellt i EU, det 

vill säga att risken med användningen finns i flera medlemsländer. Förordningen 

riktar sig till dem som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska 

produkter i EU eller EES. I princip alla ämnen omfattas av Reach. 

CLP-förordningen innehåller bland annat regler för att klassificera, märka och 

förpacka ämnen och blandningar och omfattar alla sådana produkter som släpps ut 

på marknaden.49 Klassificeringen och märkningen av kemiska produkter görs i 

syfte att kunna avgöra om ämnen eller blandningar ska klassificeras som farliga. 

I detta sammanhang bör även nämnas EU:s nya handlingsplan för cirkulär 

ekonomi.50 I handlingsplanen angavs bland annat ett nytt lagstiftningsinitiativ om 

hållbara produkter skulle tas fram. Detta syftar till att säkerställa att produkterna på 

EU:s marknad är hållbara, förnyelsebara och har liten klimatpåverkan samt främjar 

att EU:s konsumenter ska erbjudas bättre information om produkter som i sin tur 

möjliggör medvetna val. Initiativet kommer även att utvidga ekodesigndirektivet51 

så att det inte bara ska avse energirelaterade produkter, utan bidra till en mer 

hållbar produktdesign avseende flera produktgrupper, samt reglera aspekter som 

produkters återanvändbarhet, reparerbarhet och produktpass52. 

 

47 CE (Conformité Européenne) märkning innebär en överensstämmelse med för produkten aktuell EU-

lagstiftning. 

48 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier, härefter Reach-förordningen. 

49 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, härefter CLP-förordningen. 

50 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt regionkommittén - En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, För ett renare och 

mer konkurrenskraftigt Europa. Bryssel den 11.3.2020, COM (2020) 98 final. 

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en 

ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, härefter ekodesigndirektivet. 

52 För mer om bland annat produktpass se Produkters livslängd och återvinningsbarhet – översiktlig 

beskrivning av befintlig kunskap, Redovisning av regeringsuppdrag, Naturvårdsverket 2020-06-11, 

NV-00076-20. 
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2.3.1 CLP-förordningen 

Många kemiska produkter (ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen) 

kan ha farliga egenskaper. För den som köper och använder sådana produkter finns 

det ett regelverk om hur de ska klassificeras, märkas och förpackas. Klassificering, 

märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden 

regleras i CLP-förordningen. Ett av de främsta syftena med förordningen är att 

fastställa huruvida ett ämne eller en blandning har egenskaper som gör att det kan 

klassificeras som farligt. För att omfattas av CLP-förordningens 

tillämpningsområde ska en produkt alltså utgöra ett ämne eller en blandning som 

har hälso- och/eller miljöfarliga egenskaper eller medför fysikaliska faror, till 

exempel brandfara. Kraven på märkning och förpackning av kemiska produkter 

som är blandningar omfattar inte alla blandningar, utan det avgörs av halten av 

ingående farliga ämnen. CLP-förordningen gäller vidare inte för varor, 

sammansättningar av ämnen, blandningar eller förpackningar.53  

Klassificering enligt förordningen innebär att den som tillverkar eller importerar en 

kemisk produkt är skyldig att utifrån specifika kriterier identifiera ämnets eller 

blandningens farliga egenskaper med avseende på människors hälsa och miljön 

samt fysikaliska faror, samt ge användaren nödvändig information så att ett gott 

skydd säkerställs. Klassificeringen bygger strikt på inneboende egenskaper och tar 

inte hänsyn till hur ämnet eller blandningen, det vill säga produkten, är tänkt att 

användas eller risken för exponering. Om ett ämne eller en blandning uppfyller 

något av kriterierna ska de klassificeras som farliga innan de släpps ut på 

marknaden. Kriterierna utgör en gräns för när en tillverkare eller importör är 

skyldig att märka sin kemiska produkt, för att användarna i ett senare led ska kunna 

bedöma produktens lämplighet i det enskilda användningsområdet. Bedömningen 

om produktens lämplighet för ett givet ändamål ligger således utanför regelverket 

och de kriterier som CLP ställer upp. 

 

2.3.2 Reach-förordningen 

Reach-förordningen innehåller, som framgår ovan, regler för den som tillverkar, 

importerar eller säljer varor och kemiska produkter inom EU/EES. Förordningen 

innehåller även regler som användare av kemiska produkter måste följa. Det är 

tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som ansvarar för att de ämnen som 

de tillverkar, släpper ut på marknaden respektive använder inte har några skadliga 

hälso- eller miljöeffekter. 

Registrering enligt Reach-förordningen innebär att tillverkare och importörer 

samlar in eller tar fram data om de ämnen som de tillverkar eller importerar, 

använder dessa data för att bedöma riskerna i samband med dessa ämnen samt 

utarbetar och rekommenderar lämpliga hanteringsåtgärder för att kontrollera dessa 

 

53 En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större 

utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion, se artikel 3.3 i Reach-

förordningen.  
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risker.54 För att fullgöra dessa skyldigheter och garantera öppenhet krävs det att 

tillverkare och importörer tar fram ett registreringsunderlag. Det är bara ämnen 

som ska registreras. Blandningar eller varor registreras inte. Den som importerar en 

blandning måste dock registrera alla ämnen som ingår i blandningen. 

Att ett ämne är registrerat enligt Reach-förordningen innebär att tillverkaren eller 

importören har bedömt vilka användningsområden som är lämpliga för ämnet. Det 

innebär alltså inte ett godkännande från någon myndighet, utan en bedömning av 

tillverkaren eller importören att användningen av ämnet på vissa angivna områden 

är säker. Företagets registrering kan följas upp av Kemikalieinspektionen, KemI, 

som är ansvarig tillsynsmyndighet.  

 

2.3.3 CLP:s och Reach tillämplighet på naturliga 
material 

För att CLP- och Reach-förordningen ska vara tillämpliga vid tillverkning och 

återvinning av naturliga material såsom jord och berg, vilka sedan sätts på 

marknaden i form av produkter, är det en förutsättning att dessa material utgör ett 

kemiskt ämne eller en blandning. Ett kemiskt ämne är ett grundämne eller en 

kemisk förening som kan finnas naturligt eller har framställts på konstgjord väg. 

Det är tillverkaren av materialen som ska göra bedömningen om den aktuella 

produkten utgör ett kemiskt ämne eller en blandning.55 Då jord och berg utgörs av 

naturliga kemiska ämnen omfattas de därmed av CLP- och Reach-förordningarna. 

Naturliga massor träffas dock sällan av några specifika regler i denna produkt- och 

kemikalielagstiftning. 

Ämnen som listas i bilaga V till Reach-förordningen är undantagna från 

registreringsplikten, eftersom registrering av dessa ämnen anses olämpligt eller 

onödigt (se artikel 2.7.b). Ämnen som förekommer naturligt i jord och berg (se 

artikel 3.39: ämnen som förekommer i naturen) är undantagna i det fall de inte 

modifieras kemiskt samt under förutsättning att de inte uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som farliga enligt CLP-förordningen.56 För att naturligt 

förekommande jord eller berg ska omfattas av undantaget från registreringsplikten 

krävs dels att ämnet är naturligt förekommande, det vill säga att det enbart får ha 

bearbetats med en process som är listad i artikel 3.3957, dels att det inte utsätts för 

 

54 European Chemicals Agency (ECHA) vägledning om registrering, version 0.4, augusti 2021, s 14. 

55 Begreppet ämne definieras på samma sätt i art. 3.1 i Reach och i art. 2.7 i CLP, det vill säga kemiskt 

grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventuella 

tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från 

tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det 

påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.  

56 Se mer i ECHA:s vägledningsdokument om bilaga V: Guidance for Annex V (europa.eu), besökt 

2022-04-27. 

57 Enligt art. 3.39 i Reach ska ämnet vara obearbetat eller bearbetat endast med manuella eller 

mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, genom lösning i vatten, flotation, extraktion 

med vatten, ångdestillation eller upphettning enbart i syfte att avlägsna vatten, eller som utvunnits ur 

luft på vilket sätt som helst. 
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kemisk modifiering. Det senare innebär att ämnets kemiska struktur kvarstår 

oförändrad, även om det har genomgått en kemisk process eller behandling, eller 

en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis för att avlägsna föroreningar 

(artikel 3.40). Om däremot ett ämne genomgår en kemisk modifiering av en eller 

flera av de ursprungliga beståndsdelarna i det naturligt förekommande ämnet, som 

leder till en ändring av den kemiska strukturen, omfattas ämnet inte längre av 

undantaget.  Som exempel kan nämnas malm som extraheras med metoder som 

inte anges i artikel 3.39 eller med metoder som modifierar den kemiska strukturen 

hos det slutliga ämnet. I dessa fall kan den slutliga produkten efter behandlingen 

normalt inte betraktas som ett ämne som förekommer i naturen och måste därmed 

registreras. 

Ämnen som är naturligt förekommande i material som jord och berg utsätts i 

normalfallet inte för kemisk modifiering enligt Reach-förordningen när dessa 

används som produkter. Ämnen i exempelvis bergmaterial kan dock genomgå en 

liknande kemisk process vid bearbetning, krossning eller sprängning. Som exempel 

kan nämnas jord och berg som innehåller sulfidförande mineral. Dessa mineral/ 

ämnen kommer vid kontakt med luft, till exempel vid schaktning och uppläggning, 

att oxideras. Oxidering av sådana sulfidmineral leder till att syra bildas samtidigt 

som metaller kan frigöras. Det kan därför behövas ett förtydligande av hur dessa 

eller liknande fall bedöms utifrån Reach-förordningen. 

Naturliga material, exempelvis ballastprodukter i form av jord eller bergmaterial, 

har inte reglerats särskilt på EU-nivå och omfattas i normalfallet inte av 

registreringsplikten i Reach-förordningen. Det finns inte heller några andra 

bestämmelser i de avsnitt i Reach-förordningen som handlar om tillstånd och 

begränsningar som är direkt applicerbara på naturligt förekommande material i jord 

och berg. Kraven i CLP-förordningen träffar i normalfallet inte heller denna typ av 

material eftersom halterna av farliga ämnen ofta kan vara för låga för att materialet 

ska klassificeras som farligt. 

 

2.3.4 Sambandet mellan Reach och miljöbalken 

Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet kopplar på många sätt till Reach. 

De verksamheter som hanterar kemiska produkter är i många fall även definierade 

som miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken. En viktig skillnad mellan 

reglerna i Reach och miljöbalken är att miljöbalken ställer krav i det enskilda fallet 

medan kraven på säker användning i Reach normalt ställer mer generella krav 

utifrån typfall som tagits fram av det företag58 som tillverkar eller importerar ett 

ämne. Detta innebär att kraven enligt miljöbalken för en användning av ett ämne 

kan vara strängare än de anvisningar för säker användning som tillverkaren eller 

importören beskrivit i säkerhetsdatablad eller exponeringsscenarier59. Strängare 

krav kan ställas av såväl den operativa tillsynsmyndigheten som den 

 

58 Se bland annat Reach artikel 10 a) v) och x), artikel 14, samt artikel 31. 

59 Se bland annat Reach artikel 14 och 31. 
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tillståndsprövande myndigheten i ett enskilt fall när en verksamhet som använder 

kemikalier prövas eller tillsyn utförs enligt miljöbalken. Även det omvända kan 

gälla, det vill säga att ett säkerhetsdatablad eller exponeringsscenario enligt Reach 

medför strängare krav. Även om både Reach och miljöbalken berör miljöfarliga 

verksamheter finns det viktiga skillnader mellan effekten av de båda regelverken. I 

Reach är ingången en säker användning av ett kemiskt ämne och inte hur en 

verksamhet i sin helhet kan påverka miljön. I Reach ställs krav på tillräcklig 

kontroll vilket innebär att exponeringen eller koncentrationen i miljön nära 

verksamheten inte får överstiga en säker nivå. Enligt reglerna om miljöfarlig 

verksamhet i miljöbalken ställs krav utifrån bästa möjliga teknik. I Reach gör 

tillverkaren/importören eller användaren av ett ämne bedömningen av vilka 

riskminskande åtgärder som krävs för säker användning. Vid tillståndsprövning 

enligt miljöbalken ställer myndigheten krav genom villkor i tillståndet för 

verksamheten utifrån miljöbalkens mål och syften. Miljöbalken gäller alltså 

parallellt med Reach och andra EU-förordningar och verksamhetsutövaren är 

skyldig att uppfylla samtliga krav. 

 

2.3.5 Produktsäkerhetslagen 

Produktsäkerhetslagstiftningen innehåller regler för säkra varor och tjänster till 

konsumenter. Denna lagstiftning syftar till att en vara, under normal och rimligt 

förutsebar användning, inte ska medföra risk för skada på person. Syftet med lagen 

är alltså att förebygga personskador. Genom produktsäkerhetslagen (2004:451) 

genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 

2001 om allmän produktsäkerhet. Lagens primära syfte är alltså inte att skydda 

miljön. 

 

2.3.6 Byggproduktförordningen 

En byggprodukt är varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på 

marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav, och vars 

prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven 

för byggnadsverket. Syftet med byggproduktförordningen60 är att förbättra den inre 

marknadens funktion och den fria rörligheten för byggprodukter i EU genom att 

fastställa enhetliga bestämmelser för saluföring av sådana produkter och införa ett 

gemensamt tekniskt språk för att bedöma byggprodukternas prestanda.61 

Byggproduktförordningens bilaga I specificerar områden inom vilka 

harmoniserade bedömningsmetoder för byggprodukters prestanda kan tas fram i 

 

60 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av 

harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 

89/106/EEG, härefter byggproduktförordningen. 

61 I skäl 25 till förordningen betonas vidare bland annat att prestandadeklarationen i tillämpliga fall för att 

öka möjligheterna till hållbart byggande och för att underlätta framväxten av miljövänliga produkter bör 

åtföljas av information om innehåll av farliga ämnen i byggprodukten.  
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den mån något medlemsland har regler som kräver kännedom om en viss väsentlig 

produktegenskap.62 I viss utsträckning finns även miljöegenskaper med i bilaga I, 

som rubriken till trots inte ställer krav på byggnadsverk. 

Förordningen fastställer således metoderna och kriterierna för att bedöma och ange 

byggprodukters prestanda och villkoren för att använda CE-märkning. Den innebär 

att alla medlemsländer inom EU ska tillämpa samma provtagningsmetoder och 

redovisningsformat för att underlätta för tillverkarna av till exempel ballast som 

sätts samman till byggprodukter (såsom betongkonstruktioner, obundna lager med 

mera). Det är alltså inte själva produkterna som är föremål för harmoniseringen. 

Medlemsstaterna ansvarar dock för de krav i fråga om brandsäkerhet, bärförmåga, 

stadga och beständighet, miljö, energi och annat som gäller för byggnadsverk. Det 

går att ha nationella bestämmelser med krav på att byggprodukter till exempel inte 

får ha visst innehåll av farliga ämnen, om det finns harmoniserade sätt att redovisa 

denna väsentliga produktegenskap. Den rättspraxis som utvecklats i anslutning till 

byggproduktförordningen anger att systemet är uttömmande och att offentliga 

aktörer inte får ställa krav på redovisning av produktegenskaper som inte finns i de 

harmoniserade standarderna.63 

Hur man sätter samman byggprodukterna till byggnader och anläggningar ligger 

under så kallad nationell kompetens, det vill säga att vilka krav som ska ställas på 

byggnader och anläggningar ska anges på nationell nivå. Det är sedan upp till 

användaren att utifrån de av tillverkaren deklarerade egenskaperna avgöra 

produktens lämplighet för användning i det enskilda fallet. 

 

Krav på tillverkaren att deklarera väsentliga egenskaper 

Produkter som täcks av en harmoniserad standard under byggproduktförordningen 

ska ha en prestandadeklaration och en CE-märkning när de säljs. Vilka väsentliga 

egenskaper som kan provas och redovisas för varje produkt framgår av ZA-

bilagan64 i dess harmoniserade standard. Allt behöver inte provas och redovisas. 

Tillverkaren behöver endast prova och redovisa de väsentliga egenskaper som 

byggherren i det land där produkten saluförs och ska användas behöver känna till. 

Den alternativa märkningen NPD (no performance determined) får användas för 

övriga väsentliga egenskaper. NPD-alternativet får dock inte användas, om 

egenskapen är föremål för ett gränsvärde i standarden. 

Tillverkaren har alltså vissa möjligheter att välja vilka egenskaper som ska 

bedömas och redovisas i prestandadeklarationen för sin produkt. Det kan dock vara 

 

62 I bilaga I anges grundläggande krav på byggnadsverk inklusive krav avseende hygien, hälsa och 

miljö. 

63 Se EU-domstolens rättspraxis om harmoniserade standarder för byggprodukter på 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/rattspraxis/ny-

dom/, besökt 2022-04-27. 

64 Vilka väsentliga egenskaper man ska ange i en prestandadeklaration kan ses i den harmoniserade 

standardens s.k. ZA-bilaga. Det styrs av de nationella byggreglerna i det land där produkten kommer 

att säljas. Se Guide till standardiserad CE-märkning: https://www.boverket.se/sv/om-

boverket/guider/guide-for-obligatorisk-ce-markning/, besökt 2022-05-02. 
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en del av en enskild kunds kravställning för att den ska kunna avgöra produktens 

lämplighet för användning. Om kunden (användaren) av produkten ställer sådana 

krav är tillverkaren skyldig att deklarera detta, men endast i det fall det finns en 

harmoniserad produktstandard där en beskrivning av egenskapen ingår, med en 

hänvisning till vilket metod som ska användas. En offentlig beställare (till exempel 

Trafikverket) kan därmed inte ställa krav på att vissa egenskaper ska deklareras, 

om det inte finns någon harmoniserad standard för den aktuella byggprodukten, där 

en metod för provning och analys som har angetts ska användas för test av den 

aktuella egenskapen. Endast om tillverkaren själv vill ange dessa egenskaper som 

frivilliga uppgifter kan sådana finnas. Det kan dock inte anges som en del av 

prestandadeklarationen eller CE-märkningen. 

 

Harmoniserade standarder 

Harmoniserande standarder (betecknas hEN65) inom byggproduktområdet betyder 

att inga medlemsländer får ha avvikande standarder eller krav på provning och 

redovisning av en byggprodukts prestanda. Det är kommissionen som ger mandatet 

till standardiseringsorganisationen att ta fram EU-gemensamma standarder baserat 

på medlemsstaternas regelverk. Uppdragen går till standardiseringsorganisationen 

CEN som genomför arbetet, det svenska deltagandet sker genom Svenska institutet 

för standarder, SIS. Det finns en rad byggprodukter som (än så länge) saknar 

harmoniserade standarder. Detta skapar utrymme för att medlemsländer kan ha 

bestämmelser på nationell nivå avseende dessa byggprodukters prestanda. Sådana 

nationella regler måste dock tas bort om det kommer en harmoniserad standard för 

byggprodukten.  

Ett exempel på en harmoniserad standard är SS-EN 13242+A1 2007 Ballast för 

obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande. 

Denna standard innehåller krav på provning och deklaration av egenskaper, till 

exempel geometriska egenskaper (kornstorleksfördelning), finmaterialkvalitet eller 

motstånd mot mekanisk nötning och total svavelhalt. För att fastställa dessa 

egenskaper hänvisar standarden i sin tur till olika standardiserade provnings-

metoder. Dessa testmetoder är inte harmoniserade, utan egenskaperna ska testas 

med den metod som standardiseringsorganet valt, genom de tekniska 

kommittéerna.66 I bilaga C till denna standard framgår att om något farligt ämne 

identifieras, åligger det producenten att säkerställa att dess halt inte överstiger de 

 

65 Vilka standarder som är harmoniserade framgår av European Commission, “Internat Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs”, EUROPA - European Commission - Growth - Regulatory policy - 

NANDO, besökt 2022-04-27. 

66 Tekniska kommittéer för standarder - Svenska institutet för standarder, SIS. Se till exempel: 

Standardutveckling - Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter SIS/TK 497 - 

Svenska institutet för standarder, SIS: SIS/TK 497 är svensk spegelgrupp till CEN/TC 351 

"Construction products: Assessment of release of dangerous substances" och deltar på uppdrag av 

EU i arbetet med att utarbeta standardiserade metoder för provtagning, provning och analys. När 

provningsmetoderna blir klara ska de refereras till i de harmoniserade produktstandarderna, vilket 

innebär att användningen av metoderna kan bli en förutsättning för att få CE-märka produkten och 

därmed få sälja den inom EU. Besökt 2022-04-27. 
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gränsvärden som gäller enligt bestämmelserna på platsen för ballastens 

användning. Om sådana nationella gränsvärden saknas för det givna 

användningsområdet, till exempel i en väg eller en anläggning, finns det därmed 

inget krav på att innehåll av farliga ämnen, till exempel utlakning av tungmetaller, 

måste deklareras, om inte köparen av materialet särskilt begär detta. Sverige har i 

dagsläget inte några specifika krav eller gränsvärden som kan tillämpas på samtliga 

verksamheter för dessa användningsområden (anläggnings- och vägbyggande). 

 

Förslag till ny byggproduktförordning 

Kommissionen har under våren 2022 presenterat ett förslag till en ny 

byggproduktförordning i syfte att förstärka och modernisera regelverket. Avsikten 

är att skapa en harmoniserad ram för att bland annat bedöma och förmedla 

information om byggprodukters miljö- och klimatprestanda. Detta i tillägg till 

dagens syfte som är avgränsat till att underlätta den fria rörligheten för 

byggprodukter genom avlägsnande av tekniska handelshinder. En möjlighet för 

kommissionen att genom delegerade akter ställa materiella krav på produkterna 

kommer att säkerställa att design och tillverkning av byggprodukter baseras på den 

senaste tekniken för att göra produkterna mer hållbara, återvinningsbara och lättare 

att använda för återtillverkning.67  

Kommissionens intention är, så som det framgår av förslaget, att bredda 

byggproduktförordningen så att fler aspekter täcks in, vilket är i linje med den 

breda ekodesignförordning som föreslogs parallellt med den förnyade 

byggproduktförordningen. Dessa aspekter är bland annat att förbättra 

byggprodukters hållbarhet samt att bidra till uppnåendet av målen för grön och 

digital omställning av ekonomin. Att även design- och tillverkningsskedet omfattas 

av hållbarhetskraven kan ha potentiellt stor inverkan på miljö och klimat. Det 

återstår dock att se om och i så fall i vilken omfattning krav på exempelvis 

information om innehåll av farliga ämnen för produkter införs. 

 

2.3.7 Marknadskontroll 

I EU används begreppet marknadskontroll för tillsynsinsatser enligt ett antal EU-

rättsakter som har listats i bilaga 1 till EU:s förordning om marknadskontroll.68 

Bilaga 1 är en förteckning över harmoniserade EU-rättsakter, och där ingår bland 

annat Reach-, CLP- och byggproduktförordningen. I förordningen om 

marknadskontroll finns en definition av vad marknadskontroll är. 

Marknadskontroll är den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av 

marknadskontrollmyndigheter för att säkerställa att produkterna överensstämmer 

 

67 Kommissionens pressmeddelande den 30 mars 2022 på 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013, besökt 2022-04-27. 

68 Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll 

och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) 

nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, härefter förordningen om marknadskontroll. 
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med de krav som fastställs i relevant harmoniserad unionslagstiftning, samt 

säkerställa skydd av det allmänintresse som omfattas av den lagstiftningen. EU:s 

förordning om marknadskontroll trädde i kraft den 16 juli 2021. 

Marknadskontroll är således en begränsad form av tillsyn, men enbart sådan tillsyn 

som riktas mot ekonomiska aktörer som tillhandahåller produkter på den 

gemensamma EU-marknaden. De utsedda centrala myndigheterna med 

kontrollansvar för en eller flera rättsakter kallas för marknadskontrollmyndigheter. 

Den exakta fördelningen mellan myndigheter av EU-rättsakter i bilaga 1 är inte 

slutgiltigt fastställd i författning (en svensk förordning om marknadskontroll), utan 

ingår i det paket med författningar som kommer att färdigställas under året. 

Fördelningen av sakområden är dock i princip densamma som i äldre lagstiftning, 

vilket till exempel innebär att Boverket kommer att vara 

marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. Lagstöd för Boverkets 

marknadskontroll av byggprodukter finns i PBL. Det är Styrelsen för ackreditering 

och teknisk kontroll (Swedac) som samordnar de svenska marknadskontroll-

myndigheterna i Marknadskontrollrådet.69 

 

2.3.8 Plan- och bygglagen 

I PBL finns särskilda regler för planläggning av mark och vatten samt regler om 

byggande. Lagstiftningen fokuserar på den del av kommunernas planering som rör 

användningen av mark och vatten samt bebyggelsemiljön, det vill säga styrningen 

av bebyggelseutveckling med mera, genom planläggning, tillståndsprövning och 

tillsyn i övrigt (se 1 kap. 1 § PBL). Bestämmelserna syftar även till att främja en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö.70 Syftet är att kommunerna i sin planering ska 

kunna förebygga miljöproblem och ta hänsyn till naturens kretslopp.  

 

Planläggning 

Som det definieras i 1 kap. 4 § PBL innebär planläggning arbetet med att ta fram 

en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan och/eller områdesbestämmelser. 

Enligt förarbetena bör termen hållas generell och omfatta arbetet med att ta fram de 

planformer som regleras i lagen, det vill säga både de vägledande instrumenten 

(regionplaner och översiktsplaner) och de rättsverkande planerna (detaljplaner och 

områdesbestämmelser).71 

7 kap. PBL innehåller bestämmelser om regional fysisk planering. Regionens 

ansvar är bland annat att utreda regionala frågor av betydelse för den fysiska 

miljön, upprätta förslag till regionplan eller ändring av en sådan plan samt anta och 

pröva aktualiteten hos planen. En regionplan ska ange de grunddrag för 

 

69 Se mer om Marknadskontrollrådet på https://marknadskontroll.se. Besökt 2022-04-27. 

70 Prop. 1992/93:180, s. 34 f. 

71 Prop. 2009/10:170, s. 151. 
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användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av 

bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen, som inte är 

bindande, ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och 

områdesbestämmelser.72 När en regionplan eller en ändring av den upprättas gäller 

samma krav på processen för samråd och granskning som för en översiktsplan.73 

Regional fysisk planering innebär ett system för samordning av flera kommuners 

planering. Systemet grundas på behovet av samordning av det planeringsbehov 

som går utöver kommungränser, det vill säga planering eller frågor av betydelse 

som berör flera kommuner. Regional fysisk planering innebär vidare reglerade 

former av samarbete avseende inte bara bostadsplaneringsfrågor utan även 

infrastruktur-, kollektivtrafik- eller utvecklingsfrågor.74 Förarbetena nämner även 

andra faktorer som leder till ett växande behov av mellankommunal och regional 

planering eller frågor som kan vara svåra för enskilda kommuner att hantera, såsom 

urbanisering, tillväxt, avfolkning, och behov av anpassning till ett förändrat 

klimat.75  

Sammantaget handlar regional fysisk planering om strukturella förutsättningar 

utifrån ett mellankommunalt och regionalt perspektiv med regionalomfattande 

frågor samt med aspekter kopplade till bland annat hållbar stadsutveckling. I 

förarbeten framhålls även att det förutom de listade exemplen, kan finnas andra 

frågor som med fördel bör kunna samordnas inom ramen för den regionala fysiska 

planeringen.76 Regional fysisk planering ska, enligt 7 kap. 1 § PBL, ske i 

Stockholms och Skåne län.77 Lagstiftningen hindrar dock inte att regional fysisk 

planering görs på frivillig basis i övriga delar av landet. 

Regional samordning är viktig för att klara utmaningar, till exempel rörande 

bostadsförsörjning och utbyggnad av kollektivtrafik och annan infrastruktur, 

framför allt när regioner växer. Regionen ska i regionalplan visa bland annat hur 

hänsyn har tagits till och regionplanen samordnats med kommunernas riktlinjer för 

bostadsförsörjningen, liksom med kommunernas mål, planer och program med 

betydelse för en hållbar utveckling i länet. Regionalplanering innebär vissa 

skyldigheter och konsekvenser för kommunerna. De vägs dock upp av de fördelar 

som en förbättrad samhällsplanering innebär, och som därmed regional fysisk 

planering kan bidra med.78 

 

  

 

72 Se 7 kap. 2 § PBL. 

73 Se 7 kap. 5 § PBL. 

74 Prop. 2017/18:266, s. 22 f. 

75 Prop. 2017/18:266, s. 34. 

76 Prop. 2017/18:266, s. 37. 

77 Se även regeringens remiss till Lagrådet om Regional fysisk planering i Hallands län, 2022-01-22. 

78 Detta var även regeringens bedömning när den lämnade förslag på att regional fysisk planering bör 

införas i Hallands län. Se lagrådsremissen, s. 9.  
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Regler för byggande 

Boverkets byggregler (2011:6), BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till 

PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Föreskrifterna gäller bland 

annat vid uppförande av nya byggnader samt mark- och rivningsarbeten, för 

obebyggda tomter som ska förses med byggnader och vid uppförande av 

anläggningar andra än byggnader på tomter.79 Föreskrifterna och de allmänna råden 

är alltså kopplade till specifika bestämmelser i PBL och PBF och utgår från det 

som regleras i dessa.80 

Krav på material och byggprodukter81 ställs utifrån vad som är viktigt i relation till 

exempelvis utformning, säkerhet och bärförmåga av byggnader och anläggningar. 

De material och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de 

avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa 

föreskrifter och allmänna råd (se Allmänna regler 2.1). 

Det är byggherrens ansvar att utföra mottagningskontroll. Det innebär att verifiera 

att rätt material och produkter tas emot på byggplatsen, vilket innebär att material 

och produkter ska identifieras, granskas och provas, såvida de inte är 

byggprodukter med bedömda egenskaper eller att det är uppenbart onödigt 

(se Allmänna regler 2:322). Material och byggprodukter som används i en byggnad 

ska vidare inte i sig eller genom sin behandling påverka inomhusmiljön eller 

byggnadens närmiljö negativt (se Allmänna regler 6:11). Material som finns i 

byggnaden får inte heller ge upphov till föroreningar i en koncentration som 

medför olägenheter för människors hälsa (se Allmänna regler 6:911). 

Med byggprodukter med bedömda egenskaper avses byggprodukter som är CE-

märkta eller typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt 

bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ PBL. De kan också ha certifierats av ett 

certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt 

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och 

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av 

förordning (EEG) nr 339/931. Vidare kan de ha tillverkats i en fabrik vars 

tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten 

fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som 

ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 

765/2008 (se Allmänna regler 1:4). 

 

 

79 Vid uppförandet av andra anläggningar än byggnader på tomter gäller föreskrifterna i avsnitt 8:9 BBR. 

80 Avsnitt 2 i BBR, som heter Allmänna regler, innehåller föreskrifter och allmänna råd till 10 kap. 5 § 

PBL samt 3 kap. 8 och 9 §§ PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd för tillämpningen av PBL och 

PBF i övrigt. 

81 I 1 kap. 4 § PBL definieras en byggprodukt som en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett 

byggnadsverk. 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

38 

2.3.9 Strålskyddslagen 

Naturligt förekommande, radioaktivt material (s.k. NORM82), såsom bergmaterial, 

regleras i särskilda föreskrifter, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 

2018:4) om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial. 

Föreskrifterna omfattar bland annat vissa undantag från lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:396), anmälningsplikt för 

NORM-verksamheter och friklassning av NORM. En verksamhet som hanterar 

NORM vars aktivitetskoncentration överskrider 1 000 becquerel per kilogram 

(1 kBq/kg) per radionuklid i uran- eller toriumserierna eller 10 kBq/kg för 

kalium-40, ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad gäller 

byggnadsmaterial innehåller föreskrifterna kompletterande bestämmelser till 

strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506). 

Föreskrifterna SSMFS 2018:4 innehåller specifika bestämmelser för den som 

hanterar NORM, till exempel sådant stenmaterial som kan uppstå vid schakt och 

losshållning av berg, genom både bergtäktsverksamhet samt vid exempelvis 

tunneldrivning. Enligt strålskyddslagen är verksamheter som hanterar NORM att 

betrakta som verksamhet med strålning. 

NORM innehåller radioaktiva ämnen bestående av isotoper av uran och torium 

med sina respektive sönderfallsprodukter samt kalium-40. Enligt föreskrifterna 

SSMFS 2018:4 får jord- och bergmassor som innehåller NORM hanteras 

exempelvis genom att materialet läggs på en deponi eller används för ett 

anläggningsändamål. Detta är en form av riktad friklassning som innebär att 

material omhändertas eller används på ett sätt som gör att det inte längre behöver 

omfattas av strålskyddslagen. Med användning för anläggningsändamål avses i 

föreskriften sådan användning som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 

Strålsäkerhetsmyndigheten betonar i sin vägledning till föreskrifterna SSMFS 

2018:4 vikten av att NORM vars aktivitetskoncentration överskrider 10 kBq/kg per 

radionuklid i uran och toriumserierna, eller överskrider 100 kBq/kg för kalium-40, 

inte ska användas som byggnadsmaterial eller som utfyllnad under byggnader för 

att undvika såväl gammastrålning som radon i byggnader. Föreskrifterna sätter 

dock inte upp något förbud mot att vissa enskilda material används som byggnads-

material eller som utfyllnad under byggnader. 

Användning av jord- och bergmassor för andra ändamål än i byggnader, såsom 

anläggningsarbete inom vägar och järnvägar eller i andra utomhusytor, utgör inte 

ett problem från strålskyddssynpunkt. 

 

 

82 Från engelskans Naturally Occurring Radioactive Material. 
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2.4 Tillsynsansvar för massor  
I det här kapitlet beskrivs tillsynsmyndighetens uppdrag och omfattning samt hur 

ansvaret ser ut när det gäller massor, oavsett om dessa är avfall eller produkter. 

Hantering av massor får anses utgöra miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § 

miljöbalken. Detta beror först och främst på att hanteringen innebär användning av 

mark och anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. 

Miljöbalkens tillämpning utvecklas med samhällets utveckling och efter vad som 

behövs för att motverka och begränsa att skador uppstår. Bedömningar görs ofta i 

enskilda fall med stöd av de allmänna hänsynsreglerna och miljöbalkens mål. Att 

miljöbalkens mål och syfte uppnås säkerställs genom prövning och tillsyn.  

 

2.4.1 Tillsynsuppdragets omfattning 

Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig 

utsträckning83 kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och 

domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att 

verksamhetsutövare ska följa reglerna (26 kap. 1 § andra stycket 1). 

Tillsynsinsatsen ska stå i proportion till vad som kan uppnås i det enskilda fallet. 

Genom tillsyn kan avvikelser upptäckas och därigenom nödvändiga åtgärder 

vidtas. 

Tillsynsuppdraget innebär inte enbart att kontrollera. Att ge råd och information 

som riktar sig direkt till en enskild verksamhetsutövare i syfte att underlätta för 

denne att efterleva regelverken är också en viktig del i uppdraget (26 kap. 1 § andra 

stycket 2).  

Tillsynsmyndigheten får inte tillgripa mer ingripande tvångsåtgärder än vad som 

krävs i det enskilda fallet för att åstadkomma att balkens regler följs (26 kap. 9 § 

andra stycket).  

Utgångspunkten för hur tillsynen är organiserad och vilka myndigheter som 

ansvarar för vilka områden framgår av 26 kap. 3 § miljöbalken. Myndigheternas 

specifika ansvarsområden för tillsyn framgår dock av 2 kap. 

miljötillsynsförordningen (2011:13).84  

Tillsynsansvaret över miljö- och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken och 

avfallshantering enligt 15 kap. miljöbalken har enligt 26 kap. 3 § miljöbalken lagts 

 

83 Att kontroll sker ”i nödvändig utsträckning” innebär att kontrollen ska ske i sådan omfattning att den 

bidrar till att regelefterlevnaden överlag är god och att alla inkommande ärenden handläggs med 

tillfredsställande kvalitet. Se Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken, tillsynsvägledning, 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-

miljobalkstillsynen/tillsynsuppdraget/#E-125131610, besökt 2022-05-09. 

84 Av 2 kap. miljötillsynsförordningen framgår även att det är den kommunala nämnden som är ansvarig 

för den lokala tillsynen, medan statliga myndigheter ger tillsynsvägledning.  
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på kommunala nämnder, dock med undantag för tillståndspliktiga verksamheter.85 

Att länsstyrelsen har tillsynsansvar för tillståndspliktiga verksamheter framgår av 2 

kap. 29 § miljötillsynsförordningen.86 Miljöfarliga verksamheter som hanterar 

massor tillsynas oftast av kommunala nämnder (C- och U-verksamheter) eller 

länsstyrelsen (B-verksamheter).  

 

2.4.2 Ansvarig tillsynsmyndighet 

Som beskrivits i avsnitt 2.3.3 omfattas massor som är produkter av bestämmelser i 

kemikalielagstiftningen till exempel Reach och CLP. Bestämmelserna i 

miljötillsynsförordningen innebär att länsstyrelsen, om den har ansvar för tillsyn av 

en miljöfarlig verksamhet, även ska ha tillsynsansvar för hantering av kemikalier i 

viss mån.87 Detta tillsynsansvar är dock väl avgränsat mot KemI:s tillsynsansvar. 

Likaså kan kommunen i vissa fall ha tillsynsansvar över viss hantering av 

kemikalier, vilket också på samma sätt är avgränsat mot KemI:s tillsynsansvar.88 

Tillsynsansvar som länsstyrelsen eller kommunen i vissa fall har avseende kemiska 

produkter i miljöfarliga verksamheter omfattar i huvudsak hantering av kemikalier 

i verksamheten. Ansvaret omfattar inte utsläppande på marknaden, skyldighet att 

anmäla till produktregistret etc. Detta omfattas av KemI:s tillsynsansvar enligt 2 

kap. 21 § miljötillsynsförordningen.  

Även om massor som är produkter omfattas av kemikalielagstiftningen träffas 

naturliga massor sällan av några specifika regler i till exempel Reach och CLP. 

Hanteringen av massor som är produkter får anses utgöra miljöfarlig verksamhet. 

Tillsynen ska mot bakgrund av ovanstående omfatta verksamhetens påverkan på 

människors hälsa och miljön i sin helhet och utgå från miljöbalkens krav. Detta kan 

anses innefatta även vilken påverkan produkten, det vill säga massorna, och 

hanteringen av produkten kan ha på människors hälsa och miljön. Det är i 

huvudsak kommunala nämnder eller länsstyrelser som har ansvar för tillsynen över 

den lagstiftning som är relevant för massor som är produkter. 

 

2.5 Rättspraxis 
Avfallsbegreppet härrör från EU:s avfallsdirektiv varför avgöranden från 

Europeiska unionens domstol, härefter EU-domstolen, har fått stor betydelse för 

 

85 prop. 1997/98:45, del 2 s. 268.  

86 I bestämmelsen i 1 a och b listas även vilka verksamheter som undantas från detta tillsynsansvar.  

87 Avseende KemI:s tillsynsansvar se 2 kap. 21 § miljötillsynsförordningen. Avseende hur länsstyrelsens 

tillsynsansvar för viss hantering av kemikalier är avgränsat mot KemI:s ansvar för tillsyn se 2 kap. 29 § 

1 och 30 § 1 miljötillsynsförordningen.    

88 Se 2 kap. 32 § miljötillsynsförordningen.  
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hur avfallsdefinitionen ska tolkas. Av EU-domstolens praxis kan bland annat 

följande slutsatser utläsas: 

- En omständighet som talar för att ett ämne eller ett föremål inte är avfall är 

att det är ekonomiskt fördelaktigt att återanvända ämnet eller föremålet.89 

- Lagring under lång tid innebär att ämnet utgör en börda för innehavaren 

och kan orsaka olägenheter för miljön som avfallsdirektivet syftar till att 

begränsa.90 

- Att man ställer villkor för lagring av ett material medför inte att man per 

automatik kan säga att det inte är avfall.91 

- Om man kan identifiera ämnen som kan användas och kan styrka 

användningen är detta inte avfall.92 

- Ett material är inte avfall om det är säkerställt att det kommer att användas 

inom väl identifierade områden och om det finns klara åtaganden från 

andra näringsidkare att materialet ska användas.93 

- Lagringen av ett material ska begränsas så att det kan återanvändas i sin 

helhet och lagringen får inte pågå längre än nödvändigt.94  

- Om det inte går att separera oanvändbara delar (avfall) från användbara 

delar (icke-avfall) klassas allt som avfall.95 

Mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen 

(MÖD) i flertalet mål tolkat avfallsbegreppet. Nedan följer ett urval av de mål där 

MÖD har meddelat avgöranden som är relevanta för masshantering.  

 

Begreppet biprodukt 

MÖD har bland annat fastslagit att det inte går att reglera i tillståndet för en 

verksamhet vad som utgör en biprodukt för den aktuella verksamheten utan att 

detta i första hand ska avgöras genom tillsyn.96 

I M 1832-1797 hade de aktuella massorna grävts ut i samband med utbyggnaden av 

järnvägens dubbelspår genom Gamla Uppsala. MÖD fastslog att de aktuella 

 

89 Se EU-domstolens dom i mål C-9/00, Palin Granit Oy. 

90 Ibid. 

91 Ibid. 

92 Se EU-domstolens dom i mål C-114/01, AvestaPolarit Chrome Oy. 

93 Se EU-domstolens dom i mål C-121/03, Europeiska kommissionen mot Spanien och i mål C-113/12, 

Donal Brady. 

94 Se EU-domstolens dom i mål C-113/12, Donal Brady. 

95 Se EU-domstolens dom i mål C-629/19, Sappi. 

96 Se MÖD 2011:39.  

97 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 18 januari 2018 i mål nr M 1832-17. 
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massorna i målet inte kunde klassas som en biprodukt enligt 15 kap. 1 § 

miljöbalken eftersom de inte hade uppkommit i en produktionsprocess. 

Slutligen har MÖD i M 11690-1898 prövat samtliga biproduktskriterier i 15 kap. 

1 § miljöbalken vid en ansökan om att fylla ut ett vattenområde med järnsand. I 

målet fann domstolen att järnsanden hade sådana lakningsegenskaper att ansökt 

användning som fyllnadsmaterial i vatten kunde leda till allmänt negativa följder 

för miljön och människors hälsa. Det var alltså inte fråga om en biprodukt utan 

avfall. 

 

Återvinning och bortskaffande  

MÖD har i flertalet avgöranden bedömt frågan om ett material ersätter ett annat 

material och att det därmed utgör ett återvinningsförfarande och inte ett 

bortskaffande av avfall. Prövningen görs i två steg; dels måste bolaget kunna visa 

att massorna ersätter ett annat material som annars skulle ha använts, dels måste 

materialet vara lämpligt för ändamålet. 

I frågan om att visa att massorna ska ersätta annat material har MÖD bland annat 

uttalat följande. I M 7806-1699 fann MÖD att det inte var ett självständigt syfte att 

landskapsanpassa vid återställande av ett bygge. Det var därför inte fråga om att 

ersätta ett annat material och massorna sågs därför som avfall. I M 7582-18100 var 

det fråga om att använda 3 750 000 ton införda massor för att efterbehandla ett 

område. MÖD fann att både mängden massor och sättet som efterbehandlingen 

skulle genomföras på talade för att det inte var fråga om att ersätta ett annat 

material, varför merparten av massorna bedömdes vara avfall. I M 36-19101 ansåg 

bolaget att det krävdes 600 000 ton massor för att efterbehandla en täkt. MÖD fann 

däremot att tillsynsmyndighetens bedömning av hur mycket massor som krävdes 

vägde tungt, varför bolaget fick tillstånd till införsel av de 200 000 ton massor för 

efterbehandling som länsstyrelsen bedömde behövdes. 

I M 11887-19102 fann MÖD inte skäl att ifrågasätta det angivna syftet för 

användningen av massorna då en utfyllnad i varje fall i viss utsträckning kunde 

bedömas förbättra bruknings- och odlingsförutsättningarna på fastigheten. 

Utfyllnaden var dock av sådan omfattning att det var tveksamt om den kunde anses 

stå i proportion till den förbättring av åkermarken som kunde uppnås och att det 

därmed verkligen var fråga om att avfallet skulle ersätta annat material. Ur ett 

kretsloppsperspektiv såg MÖD dock fördelarna med att överskottsmassor kunde 

användas i olika anläggningsprojekt istället för att läggas på deponi. Det kunde 

därför finnas skäl att göra en nyanserad bedömning av om avfallet ersatte andra 

 

98 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 21 februari 2020 i mål nr M 11690-18. 

99 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 12 september 2017 i mål nr M 7806-16. 

100 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 2 juli 2019 i mål nr M 7582-18. 

101 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 12 juni 2020 i mål nr M 36-19. 

102 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 14 maj 2021 i mål nr M 11887-19. 
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material som annars hade behövts. MÖD uteslöt därför inte att det kunde finnas ett 

verkligt behov av att ersätta annat material för att fylla ut den aktuella åkermarken, 

i syfte att förbättra möjligheterna att bruka marken. 

Ifråga om bedömningen av massornas lämplighet har MÖD bland annat uttalat att 

det med beaktande av verksamhetens lokalisering inte var lämpligt att använda 

avfall som hade en högre föroreningshalt eller utlakning än vad som var tillåtligt 

enligt Naturvårdsverkets handbok.103 I ett annat fall har massornas föroreningsrisk 

inte fått överstiga mindre än ringa.104 MÖD uttalande även i målet att det varit av 

vikt att bolaget hade en väl inarbetad kontroll av införda massor för att kunna 

säkerställa att de var lämpliga att använda.105 Om massorna inte kunde anses 

lämpliga vid en kontroll skulle dessa istället utgöra avfall. När massornas ursprung 

inte var fastställd har MÖD angett att det inte heller var möjligt att göra någon 

bedömning av deras lämplighet på förhand. Avgörande för bedömningen var 

istället ursprungskontroll från avfallslämnaren och rutinen för mottagningskontroll, 

samt provtagning som skulle upprättas inom egenkontrollen.106  

 

Innehåll, lokalisering och riskbedömning  

MÖD har i flera avgöranden uttalat sig om vilka krav som kan ställas på massor 

som ska användas för exempelvis efterbehandling. Tydligt är att en bedömning 

behöver göras i varje enskilt fall beroende på vilken typ av massor som ska 

användas och hur de ska användas. 

I M 10715-12107 fastställdes att endast icke förorenade massor, vilket innebar 

massor med halter i nivå med bakgrundshalter i området som var opåverkade, fick 

användas för anläggande av en hamnyta. I M 9443-14108 fick istället endast rena 

massor användas för sluttäckning och uppbyggnad av ett vadehavs inre vall och 

häckningsöar. Med rena massor menades att halterna av grundämnen och farliga 

ämnen i de massor som skulle användas inte fick vara högre än de naturliga 

bakgrundshalterna. 

I MÖD 2013:16 fann MÖD att avfallet inte enbart skulle vara icke-farligt, utan 

också inert enligt definitionen i deponeringsförordningen. Det föreskrevs också att 

avfallet skulle klara gränsvärdena för utlakning respektive innehåll av organiska 

ämnen i 22 och 23 §§ NFS 2004:10.109 

 

103 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 12 juni 2020 i mål nr M 36-19 och Återvinning av 

avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, tabell 4. 

104 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 12 juni 2020 i mål nr M 36-19. 

105 Ibid. 

106 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 14 maj 2021 i mål nr M 11887-19. 

107 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 28 juni 2013 i mål nr M 10715-12. 

108 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 26 mars 2015 i M 9443-14.  

109 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 

anläggningar för deponering av avfall, (NFS 2004:10). 
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I M 3330-17110 konstaterade MÖD att det inte gick att på ett generellt plan säga vad 

som var en ringa föroreningsrisk, varför bedömningen skulle behöva ske utifrån 

förhållandena i det enskilda fallet. Det kunde vidare inte generellt ställas krav på att 

verksamhetsutövaren i anmälan skulle uppge vilket konkret avfall som skulle 

användas. Det var i många fall tillräckligt att ange avfallets innehåll och 

egenskaper i anmälan. I M 8555-17111 fann MÖD slutligen att verksamhetens 

föroreningsrisk inte enbart kunde baseras på föroreningshalten i de massor som 

bolaget avsåg att tillföra utan skulle ske utifrån en helhetsbedömning. 

  

 

110 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 11 oktober 2017 i mål nr M 3330-17. 

111 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 4 december 2018 i mål nr M 8555-17. 
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Kartläggning av materialflöden 

3.1.1 Inledning 

Naturvårdsverket ska inom ramen för detta uppdrag kartlägga befintliga 

materialflöden av de massor som schaktas ur i samband med bygg- och 

anläggningsverksamhet och analysera hur materialet hanteras efter att det har 

schaktats ur. Dessa massor utgörs av så kallade schaktmassor och annat naturligt 

förekommande material, såsom jord, entreprenadberg och grus, vilka uppkommer i 

samband med bland annat bostadsbyggande eller anläggande av vägar och 

järnvägar. Avgränsningen av uppdraget och denna kartläggning framgår i kapitel 

1.2. Detta kapitel syftar till att beskriva hur dessa flöden ser ut idag. 

Naturvårdsverket har i samråd med ett stort antal aktörer och myndigheter 

identifierat ett antal olika uppkomstkällor och behandlingsmetoder för de massor 

som omfattas av denna översyn. Naturvårdsverket har så långt det varit möjligt, 

inom de tidsramar och förutsättningar som uppdraget medgett och utifrån den 

information som finns tillgänglig, kartlagt dessa flöden. Naturvårdsverkets uppdrag 

är inte avgränsat till att enbart se över hanteringen och regleringen av sådana 

massor som klassas som avfall, utan kartläggningen omfattar även de massor som 

inte är avfall. 

 

3.1.2 Tillvägagångssätt, insamling av information och 
underlag 

Naturvårdsverket har för genomförande av kartläggningen haft samråd med 

berörda myndigheter och aktörer. Flertalet samrådsaktörer har bistått med underlag 

och bedömningar som ligger till grund för Naturvårdsverkets slutsatser. Som ett 

komplement till de muntliga samråden och inkomna skriftliga underlag har 

Naturvårdsverket studerat ett stort antal fristående rapporter och arbeten som 

företrädelsevis utgått från lokala och regionala förhållanden för flödet av massor. 

Naturvårdsverket har vid genomförda samråd efterfrågat uppgifter om uppkomna 

mängder, massornas innehåll och egenskaper. Bilden av hur massor flödar i 

samhället är dessvärre svår att få klarlagd fullt ut, vilket tillfrågade aktörer 

bekräftat. Detta beror på att det inte finns någon heltäckande statistik som beskriver 

mängden massor av olika kvalitet som uppstår och som av olika skäl hanteras på 

olika sätt, oavsett om det är avfall eller icke-avfall. 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

46 

Den statistisk som finns på området är främst den avfallsstatistik som 

Naturvårdsverket låter sammanställa.112 Denna statistik ger enbart en bild över de 

massor som utgör avfall, och är sammanställd på en sådan aggregerad nivå att det 

inte går att urskilja ursprung (typ av projekt), föroreningsinnehåll eller specifika 

bestämmelser. Statistiken omfattar bara avfall som hanteras vid tillståndspliktiga 

A- och B-verksamheter, som är skyldiga att lämna miljörapport. I vissa fall 

omfattas även avfall som hanteras i C-verksamhet, men enbart i de fall där sådan 

verksamhet är samlokaliserad med A- eller B-verksamhet. 

 

3.1.3 Uppkomst och fysiska flöden av massor  

Massor uppstår i huvudsak inom infrastrukturprojekt (nydragning eller reparationer 

av vägar, järnvägar, VA, fiber med mera), exploateringsprojekt samt andra typer av 

service- och underhållsarbeten. En mindre del av dessa massor kan återanvändas 

direkt där de uppstår. Merparten måste dock i normalfallet hanteras som ett 

överskott och transporteras bort för att antingen användas på andra platser, 

omhändertas för behandling eller bortskaffas. 

Massor skickas också direkt till deponi för att bortskaffas eller användas som 

konstruktionsmaterial (till exempel byggande av driftvägar eller för sluttäckning), 

antingen direkt från uppkomstplatsen eller via platsen där de genomgått en första 

behandling. I vissa fall kan massor också skickas på export till andra länder.  

 

Översikt materialkategorier 

Naturvårdsverket har valt att dela in de massor som ingår i uppdraget i olika 

materialkategorier. Detta beror på att olika material hanteras på olika sätt, beroende 

på vilken aktör som är ansvarig för hanteringen (i vilket skede av byggprocessen, i 

vilken typ av projekt etc.), vilken typ av material det är frågan om, vad det har för 

innehåll och egenskaper och vad det kan användas till, ur olika aspekter (tekniska 

såsom bärighet och stabilitet, miljömässiga såsom utlakningsegenskaper). 

Massorna kan vara av naturligt ursprung, uppstå i bygg- och anläggningsarbeten, 

och vara mer eller mindre påverkade av mänsklig aktivitet. Indelningen av massor i 

materialkategorier presenteras i tabell 1 nedan. Där begreppet massor eller något 

annat begrepp från denna tabell (för respektive materialkategori) fortsatt används i 

denna rapport har det samma betydelse som i tabell 1, med tillhörande beskrivning. 

 

  

 

112 Avfall i Sverige 2018: Uppkomst och behandling, Rapport 6932, Naturvårdsverket juni 2020, (2020). 

Rapport 6932 Avfall i Sverige 2018 – Uppkomst och behandling – ISBN 978-91-620-6932-2 (scb.se). 

Besökt 2022-01-20. 
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Tabell 1. Indelning av massor med naturligt ursprung som uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet. 

  Massor 
 

Entreprenadberg Jord- och schaktmassor 

Materialkategori   A. Råberg, losshållet 

berg 

B. Sand och grus C. Morän  D. Lera och silt  

Produkttyp/ 

slutprodukt  

Krossat berg. 

T.ex. materialtyp 1, 

3A* 

Stapelbara, 

ensgraderade 

sand- och 

grusfraktioner. T.ex. 

materialtyp 2* 

Osorterat 

fyllnadsmaterial. 

T.ex. materialtyp 

3B, 4A* 

Lösa jordar, i vissa fall 

ej packningsbara 

T.ex. materialtyp 4B, 

5A* 

Möjliga 

användningsområden (ej 

uttömmande) 

T.ex. väg 

(bundet/obundet 

lager), järnväg, 

grundläggning för 

byggnad, 

betongballast etc. 

T.ex. väg 

(bundet/obundet), 

järnväg, 

grundläggning för 

byggnad, 

betongballast, 

sluttäckning deponi 

(t.ex. 

dräneringsskikt 

ovan tätskikt) etc. 

T.ex. väg (obundet), 

bullerskyddsvall, 

sluttäckning deponi 

(t.ex. 

avjämningsskikt 

under tätskikt) etc. 

T.ex. tillsats i 

odlingsjord, 

sluttäckning deponi 

(t.ex. del av tätskikt) 

etc. 

Möjlig påverkansgrad Orörda. Antropogent 

eller geogent 

påverkat  

Orörda. 

Antropogent, 

biogent eller 

geogent påverkat 

Orörda. 

Antropogent, 

biogent eller 

geogent påverkat 

Orörda. Antropogent, 

biogent eller geogent 

påverkat 

Föroreningsnivå Icke förorenat, lätt 

förorenat eller 

förorenat 

Icke förorenad, lätt 

förorenad eller 

förorenad 

Icke förorenad, lätt 

förorenad eller 

förorenad 

Icke förorenad, lätt 

förorenad eller 

förorenad 

*Exempel från Tabell AMA CB/1, AMA anläggning 2020. 

 

Beskrivning av massor 

Entreprenadberg 

Med entreprenadberg menas ett bergmaterial som inte brutits ut i en täkt, utan som 

exempelvis uppstått i skärningar eller tunnlar vid vägbygge. Entreprenadberg kan 

normalt, efter bearbetning, användas för byggande av till exempel vägar och 

järnvägar. Bergmaterial kan också uppstå genom produktion i täkter. Produkter av 

exempelvis bergmaterial benämns i denna rapport som ballast (på engelska 

aggregates).  I begreppet entreprenadberg ingår i denna kartläggning följande 

materialkategori: 

A. Råberg, losshållet berg 

Från materialkategori A framställs normalt, på mekanisk väg genom krossning och 

siktning, produkttyper såsom bär- och förstärkningslager, rörgravsgrus etc. 

 

Jord- och schaktmassor 

Jord- och schaktmassor är material som i byggverksamhet vanligen uppkommer i 

samband med gräv- och schaktarbeten (inte sprängning). Jord- och schaktmassor 

kan i vissa fall, direkt eller efter bearbetning, användas till exempel för byggande 
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av vägar. Jord- och schaktmassor kan normalt utan föregående bearbetning 

användas för utfyllnader av olika slag, till exempel uppfyllnad av vallar, 

underbyggnad och avjämning under anläggningar. Med jord- och schaktmassor 

avses i denna kartläggning materialkategorierna: 

B. Sand och grus. 

C. Morän. 

D. Lera och silt. 

Från materialkategori B, C och D framställs normalt, enbart genom sortering (men 

i vissa fall genom krossning och siktning), produkttyper såsom bär- och 

förstärkningslager, rörgravsgrus, mursand och fyllnads- och tillsatsmaterial. 

 

Beskrivning av övriga begrepp, tabell 1 

Produkttyp/slutprodukt  

Olika material kan delas in i olika produkttyper (typ av produkt med en särskild 

avsedd slutanvändning). Hur indelningen görs beror bland annat på materialets 

sammansättning (till exempel kornstorleksfördelning). Sammansättningen hos 

olika material inom en viss produkttyp kan också variera. 

En del produkttyper, till exempel ensgraderade sandfraktioner som bland annat 

används som ballast i betong, omfattas av harmoniserade krav i bland annat 

byggproduktförordningen. 

 

Möjliga användningsområden 

Möjligheten att använda olika typer av material och produkttyper, för olika 

användningsområden, styrs bland annat av materialets fysikaliska sammansättning, 

påverkansgrad och föroreningsinnehåll. Platsen där den avsedda användningen 

kommer att ske spelar också roll, eftersom materialets innehåll av föroreningar och 

ämnen riskerar påverka omgivande miljö. 

Materialkategorierna ”råberg”, ”sand och grus”, samt ”morän” (A, B och C) är 

ofta, på grund av sin sammansättning, användbara efter någon form av siktning och 

krossning. Lera och silt har i normalfallet begränsade användningsområden, vilket 

beror på att materialet har dåliga tekniska förutsättningar till exempel för 

packningsbarhet och stabilitet. 

 

Möjlig påverkansgrad 

Med orört material menas:  

- material som uppstått genom schakt inom ett område som inte påverkats av 

mänsklig verksamhet såsom industrier, vägar, järnväg, tätbebyggelse eller 

annan liknande verksamhet som tillfört området föroreningar, eller 

- material som uppstått genom schakt inom ett område som inte tidigare har 

fyllts ut med jord, berg eller annat material, eller  
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- material som uppstått i samband med schaktning eller sprängning, till 

exempel entreprenadberg från tunneldrivning eller ballast från en täkt, där 

halterna av exempelvis sprängmedelsrester är försumbara. 

 

Med antropogent påverkat material menas: 

- material som uppstått genom schakt inom ett område som påverkats av 

mänsklig verksamhet såsom industrier, vägar, järnväg, tätbebyggelse eller 

annan liknande verksamhet som tillfört området föroreningar eller 

främmande föremål, eller 

- material som uppstått genom schakt inom ett område som tidigare har 

fyllts ut med jord, berg eller annat material, eller  

- material som uppstått i samband med schaktning eller sprängning, till 

exempel entreprenadberg från tunneldrivning eller ballast från en täkt, där 

halterna av till exempel sprängmedelsrester inte är försumbara. 

 

Med biogent påverkat material menas: 

- material som uppstått genom schakt inom ett område, till exempel 

jordmassor från vägdiken, som innehåller biologiska komponenter 

(exempelvis invasiva främmande arter) som vid viss hantering kan 

medföra spridning som kan skada människors hälsa och miljön. 

 

Med geogent påverkat material menas: 

- material som uppstått genom schakt eller sprängning inom ett område, till 

exempel entreprenadberg från en tunnel, morän eller lera från ett 

skogsområde eller ballast från en täkt, som innehåller nivåer av naturligt 

förekommande ämnen som vid viss hantering kan medföra spridning och 

exponering av ämnen eller komponenter som kan skada människors hälsa 

och miljön. 

 

Föroreningsnivå  

Se tabell 3, som innehåller en indelning av föroreningsnivåer utifrån materialens 

kemiska innehåll och egenskaper. 

Ett förorenat område är ett relativt väl avgränsat område (mark- eller vattenområde, 

byggnader och anläggningar) där en eller flera föroreningar förekommer. 

Definitionen av förorening saknas i miljöbalken. En förorening i efterbehandlings-

sammanhang är ett ämne som härrör från mänsklig aktivitet och som förekommer i 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

50 

jord, berg, sediment, vatten eller byggnadsmaterial i en halt som överskrider 

bakgrundshalten.113 

Utifrån aspekten av skyddet av mark eller jord som en del av miljön har förorening 

setts som förekomsten av kemiska ämnen av en sådan art och omfattning att den 

mänskliga hälsan eller miljön riskerar att skadas. Förorening av mark/jord har alltså 

ansetts ske genom olika kemiska eller annars miljöfarliga substanser där även 

radioaktiva substanser eller främmande arter har nämnts som en typ av 

förorening.114 Ett område som naturligt innehåller höga halter av till exempel 

arsenik (så kallat geogent påverkade massor enligt ovanstående beskrivning) i 

jordlagren eller berggrunden, är enligt gällande definition i efterbehandlings-

sammanhang inte att betrakta som ett förorenat område, men anses inkluderas 

utifrån aspekten skydd av markmiljön. Om massorna däremot schaktas ut, och 

används på ett sådant sätt (till exempel på annan plats) att arsenik-innehållet kan 

skada människors hälsa och miljön, kan ett förorenat område uppstå. 

 

3.1.4 Mängden massor som uppkommer i bygg- och 
anläggningsarbeten 

Det finns inte tillräckligt med heltäckande underlag för att med säkerhet kunna 

säga hur mycket massor, av vilka kvaliteter, avfall respektive icke-avfall, som idag 

uppstår i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Flertalet studier har 

genomförts på regional nivå där särskilda insatser och utredningar genomförts, 

företrädelsevis under senare delen av 2010-talet.115 På övergripande nivå har det 

enbart kunnat göras grova uppskattningar av hur stora mängder det kan röra sig 

om.116  

De expansiva regionerna med högst exploateringstryck och bostadsbyggande antas 

tillsammans stå för den största andelen av alla uppkomna massor. En stor andel 

massor uppstår, över mer tidsbegränsade tidsperioder, i samband med större 

infrastrukturprojekt såsom Förbifart Stockholm, utbyggnaden av tunnelbanan till 

Nacka, Ostlänken, Västlänken med flera. De massor som genereras i de större 

projekten behöver, på grund av att det rör sig om stora mängder på kort, tid 

hanteras på anläggningar (exempelvis täkter) som har kapaciteten att ta omhand 

stora volymer. Massorna blir då sannolikt en del i denna anläggnings totala 

produktionsvolym där till exempel mottaget och behandlat entreprenadberg senare 

upptas i statistiken som en del av den årliga ballastproduktionen, totalt sett. Det 

 

113 Att välja efterbehandlingsåtgärd, Naturvårdsverket 2009, rapport nr 5978, s. 111. 

114 Jan Darpö, Eftertanke och förutseende, En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring 

förorenade områden, Uppsala universitet, 2001, s. 253. 

115 Se exempelvis företaget Ecoloops utredningar: 
”Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter”, Länsstyrelsen i Skåne, (2020). 
”Massanalys och kostnads/nyttoanalys med masshanteringsnoder”, Norrköpings kommun, (2021). 

”Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie    
Södertörn”, Trafikverket, (2017). 

116 Se exempelvis Grus, sand och krossberg 2019, SGU, (2020). 
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råder idag brist på tillgängliga och tätortsnära ytor där massor kan lagras och 

hanteras i väntan på användning i andra projekt. Bristen på platser att hantera 

massor anses vara en orsak till att det i praktiken blir svårt att uppnå en effektiv 

massbalans mellan olika projekt. Flertalet aktörer och myndigheter vittnar om 

dåliga förutsättningar för samordning mellan olika projekt där utmaningarna bland 

annat anges vara matchningen av massors uppkomst i ett projekt med efterfrågan 

på massor i ett annat. Mängden massor som uppstår överskrider ibland det lokala 

och regionala behovet av konstruktionsmaterial, på kort sikt.117 I tabell 2 ges en 

sammanfattning över uppskattade och inrapporterade mängder. 

 

Tabell 2. Sammanräkning av uppskattade och inrapporterade mängder massor som uppkommer per år. 

 Källor: Grus, sand och krossberg 2019, SGU och Avfall i Sverige 2018, Naturvårdsverket. 

Mängder  Ej avfall Jordmassor från byggverksamhet (J) 

Mineraliskt bygg- och rivningsavfall (BR) 
 

Icke-farligt avfall Farligt avfall  

Uppkomna massor Uppskattad mängd massor från 

byggverksamhet: 

60–80 miljoner ton, varav störst 

andel antas utgöras av 

entreprenadberg 

8 300 000 ton (J) 

2 700 000 ton (BR) 

597 000 ton (J) 

197 000 ton (BR) 

Förbehandlade och 

sorterade massor 

Inrapporterad produktion (SMP): 

100,2 miljoner ton ballast, varav 

uppskattningsvis ca 10 miljoner ton 

entreprenadberg 

687 000 ton (J) 

1 184 000 ton (BR) 

497 000 ton (J) 

2 220 ton (BR) 

Materialåtervunna massor - 23 000 ton (J) 

151 000 ton (BR) 

0 ton (J) 

0 ton (BR) 

Massor som används i 

konstruktion, (utanför och 

på deponi) 

- 2 978 000 ton (J) 

701 000 ton (BR) 

155 000 ton (J) 

18 000 ton (BR) 

Massor som används för 

återfyllnad 

- 797 000 ton (J) 

239 000 ton (BR) 

35 200 ton (J) 

0 ton (BR) 

Massor som deponeras - 2 143 000 ton (J) 

74 600 ton (BR) 

313 000 ton (J) 

22 000 ton (BR) 

 

Baserat på genomgånget underlag och dialog med berörda aktörer bedömer 

Naturvårdsverket att det på nationell nivå sannolikt kan röra sig om en total årlig 

uppkomst av massor (avfall eller icke-avfall, alla materialkategorier) i 

storleksordningen från 60–80 miljoner ton upp till 150–200 miljoner ton. En större 

andel av dessa mängder antas utgöras av entreprenadberg. Denna bedömning bör, 

som spannet antyder, tillskrivas stor osäkerhet och ämnar här enbart ange en 

storleksordning för att få en uppfattning om omfattningen av de mängder massor 

 

117 Se exempelvis ”Massanalys och kostnads/nyttoanalys med masshanteringsnoder”, Norrköpings 

kommun, (2021). 
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som hanteras på nationell nivå. Vilka faktiska mängder det rör sig om varierar 

sannolikt också på årsbasis, till exempel beroende på byggkonjunktur, vilka projekt 

som pågår, projektens omfattning, tidsaspekter etc. 

År 2018 uppkom det i byggverksamhet enligt avfallsstatistiken 8,3 miljoner ton 

jordmassor och 2 700 000 ton mineraliskt bygg- och rivningsavfall som utgjordes 

av icke-farligt avfall. Motsvarande mängd som var farligt avfall uppgick till 

597 000 ton jord och 197 000 ton mineraliskt bygg- och rivningsavfall. Mineraliskt 

bygg- och rivningsavfall har inkluderats i sammanställningen då det kan innehålla 

viss mängd jord- och schaktmassor från rivningsverksamhet. 

Det finns idag stora luckor i statistiken av hur mycket avfall som faktiskt 

uppkommer inom bygg- och anläggningsbranschen. Det beror sannolikt på att en 

stor del av flödet inte fångas upp via den obligatoriska miljörapporteringen, som 

bara avser A- och B-verksamheter. Det avfall som inte tas upp i statistiken är 

sådant avfall som tas emot och hanteras av C- och U-verksamheter. Det är inte 

heller möjligt att fastställa hur stor mängd uppgrävda massor som i praktiken inte 

betraktas som avfall men som används i olika byggprojekt. 

 

3.1.5 Massornas innehåll och egenskaper 

Insamling av uppgifter kring massornas innehåll och egenskaper sker idag främst 

på projektnivå. Det finns inte någon övergripande statistik eller bedömning som 

med tillräcklig säkerhet kan användas för att redovisa vilka massor, av vilket 

innehåll och med vilka egenskaper, som förekommer och i vilken omfattning. 

Uppgifter från enskilda aktörer och projekt visar att massor ofta delas in utifrån 

föroreningsnivå och innehåll, se tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Exempel på indelning av massors innehåll. 

Föroreningsnivå Innehåll 

Icke förorenade massor Definieras oftast som halter* under de naturliga bakgrundshalterna eller 

”MRR**”. Nivåerna av naturfrämmande ämnen ligger på noll eller är nära 

noll. Kan innehålla försumbara halter av ämnen (t.ex. kväve i 

sprängmedelsrester) eller komponenter (t.ex. invasiva främmande arter) 

och främmande föremål (t.ex. bitar av tegel, glas, plast etc.) som 

härstammar från mänsklig eller biologisk aktivitet. 

Lätt förorenade massor Definieras oftast som halter över ”MRR” men under ”KM”**.  
 

Förorenade massor Definieras oftast som halter över ”KM” och över ”MKM”**.  
 

* Karaktäriseringsskalan bestäms utifrån vad som är relevant ur risksynpunkt. 

**Se betydelse av begreppen ”MRR”, ”KM” och ”MKM” i nedanstående avsnitt. 
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Uppskattning av mängder, olika föroreningsnivåer 

Det går inte att på övergripande nivå sammanställa hur stor andel av alla uppkomna 

massor som innehåller föroreningshalter under eller över de föroreningsnivåer som 

listats i tabell 3. Både tillsynsmyndigheterna och branschföreträdare har framfört 

att deras kunskap om massornas innehåll, egenskaper och potentiella 

miljöpåverkan idag är begränsad. Mer stöd och vägledning anses behövas från 

Naturvårdsverket och andra expertmyndigheter för att man ska kunna undersöka 

och bedöma om massors innehåll och egenskaper ger upphov till risker för 

människors hälsa och miljön, vid fortsatt användning. 

Naturvårdsverket har i tidigare sammanhang fått inspel om att endast en mycket 

begränsad andel av alla uppkomna massor (alla materialkategorier) understiger 

Naturvårdsverkets vägledande nivåer för mindre än ringa risk (MRR)118. De massor 

som förekommer i störst utsträckning är sannolikt massor med föroreningshalter 

upp till de generella riktvärdena för förorenad mark (KM och MKM).119 Denna 

uppskattning bör tillskrivas stor osäkerhet. Det är till exempel inte klarlagt om 

halter i olika material fastställts med samma eller jämförbara analysmetoder som 

ligger till grund för beräkningen av MRR, KM och MKM. 

Exempelvis beskriver Trafikverket utöver ovanstående en situation där i princip 

alla projekt i södra Sverige idag hanterar biogent påverkade massor, det vill säga 

massor som innehåller invasiva främmande arter. 

 

Innehåll och egenskaper hos entreprenadberg 

Innehåll och egenskaper hos entreprenadberg bedöms idag på samma sätt som 

ballastmaterial från en täkt. I jämförelse med ballast från en täkt är det dock vanligt 

att innehållet och egenskaperna hos entreprenadberg varierar mer. Vad 

bergmaterial kan användas till beror främst på de geologiska förutsättningarna 

inom det område där materialet uppstått och skiljer sig åt inom olika regioner. Ett 

ballastmaterial från en täkt härstammar från en och samma plats medan 

entreprenadberg som exempelvis uppstår inom infrastrukturprojekt kan komma 

från stora geografiska områden med varierande geologi. Entreprenadberg kan 

också innehålla en högre andel mikrosprickor då mer sprängmedel krävs vid 

exempelvis tunneldrivning än vid losshållning i täkt. Dessa olika faktorer är några 

av de delar som kan påverka entreprenadbergets tekniska egenskaper negativt, i 

jämförelse med de ballastmaterial det har potentialen att ersätta.120 

Branschföreträdare har framfört att de miljömässiga och kemiska egenskaperna 

(exempelvis innehåll och lakbarhet av arsenik, sulfidförande mineral etc.) hos både 

 

118 Se Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1. 

119 Se Riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets publikation, rapport 5976, (2016). 

120 Se exempelvis: Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholm och Uppsala län, SGU-rapport 

2018:09, (2018). 
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ballast och entreprenadberg hittills har haft en mindre betydelse i de bedömningar 

som genomförs avseende dessa materials användbarhet och lämplighet för olika 

ändamål. Enligt uppgifter som inkommit sker det alltid en kontroll av råvaran inför 

att brytning och produktion av ballast i en täkt påbörjas. Där kontrolleras att berget 

inte avviker från vad som är normalt för aktuell bergart. Reglering av detta anges 

normalt hanteras inom ramarna för respektive täkts tillstånd och sedan i täktens 

löpande egenkontroll och det är därför svårt att göra en generell beskrivning av hur 

man går tillväga idag. 

De större aktörerna ställer inom sina egna projekt, i vissa fall, objektspecifika krav 

på hanteringen av berg- och jordmassor, till exempel krav på kompletterande 

miljötekniska undersökningar samt i vissa fall krav på dokumentation och kontroll. 

Kraven bygger då bland annat på de undersökningar som genomförts inom ramen 

för det aktuella projektet och det resultat som kommit fram, bland annat ur de 

översiktliga undersökningar som genomförts i de inledande stegen. Dessa krav 

träffar dock enbart de berg- och jordmassor som uppkommer i det aktuella 

projektet. De specifika kraven på bergmassorna utgår i normalfallet enbart från de 

tekniska egenskaperna (inte miljö eller hälsa, annat än sådana egenskaper som 

kopplar till eventuella arbetsmiljörisker vid hanteringen, såsom damning i 

byggskedet). Jord- och bergmassor är till exempel undantagna från Trafikverkets 

miljökrav som specificeras i särskilda kravdokument.121 

Idag ställs i normalfallet inga krav på provning av innehåll, utlakning eller 

avgivning av farliga ämnen på de bergmaterialprodukter som köps in. De krav som 

ställs utgår från krav på CE-märkning enligt byggproduktförordningen, vilket idag 

inte innehåller krav på obligatorisk testning och deklaration av egenskaper som kan 

påverka omgivande miljö och människors hälsa. 

 

Innehåll och egenskaper hos jord- och schaktmassor 

Jord- och schaktmassor provtas i normalfallet alltid i någon omfattning och 

utvärderas då främst utifrån det miljömässiga innehållet (dock inte alltid utifrån de 

tekniska egenskaperna) genom en jämförelse mot Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark (känslig mark, KM, och mindre känslig mark, 

MKM) och de vägledande halt- och utlakningsnivåerna för mindre än ringa risk 

(MRR). Dessa riktvärden är inte framtagna eller direkt tillämpliga för dessa syften 

men har, i brist på andra jämförvärden (till exempel kända halter och nivåer för 

motsvarande produkter), kommit att bli branschpraxis för att bedöma vad som är 

lämpligt att använda för olika ändamål.  

Främmande föremål (till exempel bitar av tegel, glas eller plast) sorteras normalt 

bort från sådana massor som ska användas i exempelvis vägar, på grund av höga 

krav på teknisk bärighet etc. För massor som ska användas för utfyllnad, till 

exempel i bullerskyddsvallar, kan däremot en viss andel av främmande föremål 

 

121 Generella miljökrav vid entreprenadupphandling, TDOK 2012:93, och Material och varor - krav och 

kriterier avseende innehåll av farliga ämnen, TDOK 2012:22. 
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såsom bitar och framgent av andra typer av material vara godtagbart, förutsatt att 

dessa material inte innehåller förorenande ämnen eller innebär andra typer av 

olägenheter för omgivningen (till exempel kontakt med stickande, skärande 

föremål). 

 

Användning av material med potential att ersätta massor av naturligt ursprung 

Naturvårdsverket har bett samrådsaktörerna om uppgifter för alternativa material, 

det vill säga vilka material som idag används inom bygg- och 

anläggningsverksamhet, istället för naturligt förekommande material. Sådana 

alternativa material kan till exempel utgöras av slagger, askor, betong och asfalt. 

De svar som inkommit visar att det i dagsläget inte går att få någon bra och 

heltäckande bild om detta. För enskilda material och användningsområden finns 

dock en del uppgifter, exempelvis följande. 

 

Asfaltgranulat 

Nedkrossad asfaltgranulat (också kallad ”returasfalt”) förekommer i stora volymer 

och är idag, med undantag för sådan asfalt som innehåller till exempel tjära 

(polyaromatiska kolväten, PAH), förhållandevis okomplicerad vad gäller 

föroreningar. 

Naturvårdsverket har i samband med genomförandet av ett tidigare 

regeringsuppdrag122 övervägt att föreslå ett undantag från tillståndsplikten enligt 

avfallsdirektivet för återvinning av asfaltavfall för anläggningsändamål. Sådan 

återvinning kan ske dels i obunden form genom att nedkrossad asfaltsgranulat 

används som ersättning för jord eller berg, dels i bunden form genom att asfalten 

återvinns för tillverkning av ny asfalt. Obunden återvinning (exempelvis 

användning av obundet bärlager i en väg) innebär dock att det i framtiden inte 

kommer att vara möjligt att återvinna asfalten för att tillverka ny asfalt, bland annat 

eftersom de tekniska egenskaperna försämras. Naturvårdsverket anser att sådan 

återvinning, som bryter kretsloppet, inte bör uppmuntras genom ett undantag från 

tillståndsplikten. Potentialen att använda och återvinna asfaltgranulat annat än i 

bunden form bedöms därmed som begränsad. 

 

Askor från avfallsförbränning och energiåtervinning 

Uppskattningsvis används årligen ca en miljon ton slaggrus (siktad och 

metallseparerad bottenaska) i anläggningsarbeten i deponi (konstruktionsändamål).  

Enligt uppgift används aska (bottenaska, flygaska och rökgasreningsprodukter), 

utöver att användas som konstruktionsmaterial i deponier, också bland annat till 

 

122 Naturvårdsverkets skrivelse NV-07431-17, Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som 

hanterar avfall Komplettering av redovisning av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- 

och anmälningsplikt för hantering av vissa avfallsslag för anläggningsändamål, (M2019/00996/R, 

M2019/01082/R M2017/02593/R), (2020) 
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vägbyggnadsändamål och jordförbättringsmedel. Denna typ av användning 

omfattar dock endast en liten andel av den totala mängd aska som uppkommer vid 

avfallsförbränning.123 

I enskilda projekt där bottenaskor använts som konstruktionsmaterial, framförallt 

som förstärkningslager i exempelvis vägar eller vid utbyggnad av hamnar, så har 

det gjorts i kombination med långtgående krav på skyddsåtgärder.124 

 

3.1.6 Översikt delflöden 

Naturvårdsverket har, i syfte att kunna använda kartläggningen som grund för 

fortsatt problemanalys och lösningsförslag, delat in hanteringen av massor i olika 

delflöden (figur 1). Det som avgör hur massor hanteras efter att de uppstått inom en 

byggverksamhet beror främst på vilken materialkategori det är frågan om, i vilken 

grad massorna är påverkade, hur stora volymer det är frågan om, vilken lagstiftning 

som är tillämpbar samt vilka aktörer som är inblandade i olika skeden.  

 

Figur 1. Identifierade delflöden av massor. 

 

3.1.7 Delflöde 1 – användning av interna massor för 
byggnation 

Massor kan uppstå inom den egna verksamheten (interna massor). Dessa massor 

kan, beroende på vilken materialkategori de tillhör, också användas inom den egna 

verksamheten, till exempel som utfyllnadsmaterial. I vissa fall finns det utrymme 

 

123 Se Askor i Sverige, SCB, på uppdrag av Svenska EnergiAskor, (2012). 

124 Se t.ex. Länsstyrelsen Skåne, Dnr 24793-2021. 
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för lagring och behandling i anslutning till projektet, inom ett större arbetsområde 

eller i direkt anslutning till detta. Normalt finns det dock inte möjlighet att tids- 

eller platsmässigt lagra och behandla massor inom projektet där massorna 

uppkommer. 

Vilka massor som kan användas beror också på vilket behov av massor som finns i 

projektet. I vissa projekt kan det exempelvis finnas behov av att anlägga en 

bullerskyddsvall, för vilket uppkomna massor av exempelvis morän kan lämpa sig 

väl. I många projekt är det på förhand fastställt redan i upphandlingen vilka massor 

som kan användas inom projektet, dessa benämns då inom byggnomenklaturen125 

som ”fall A”-massor, och vilka som ska omhändertas av någon annan, benämns då 

som ”fall B”-massor”. 

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

Trafikverket uppskattar att det i cirka 80 procent av alla deras projekt uppstår ett 

överskott av massor, som det inte finns avsättning för inom projektet där massorna 

uppstod.126 Avsättning för dessa massor kan dock finnas inom andra projekt. 

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delflöde 1 

vara: 

- Byggherren för aktuellt projekt (ansvarig för att visa att det finns behov av 

ett material, vilket och hur mycket, som används i anläggningen, till 

exempel i en bullerskyddsvall). 

- Projektets upphandlade entreprenör (om aktuell entreprenadform medger 

att denne har rådighet över ”fall-A”-massorna). 

 

3.1.8 Delflöde 2 – användning av externa massor för 
byggnation  

Massor kan uppstå utanför den egna verksamheten (externa massor). Normalt sker 

behandlingen av de externa massor som används i byggverksamhet, på annan plats, 

det vill säga inte där de slutligen används. Dessa platser kan exempelvis vara täkter 

och materialterminaler, som samtidigt utvinner ballast och/eller tar emot och 

behandlar bland annat entreprenadberg.  

 

 

 

125 Se exempelvis AMA anläggning 20. Svensk byggtjänst ISBN 97891791170172: AMA Anläggning 20 

för tekniska beskrivningar | byggtjanst.se, besökt 2022-02-21. 

126 Överskottsmassor vid arbeten med väg och järnväg – betydande kostnader utan miljönytta, 

Trafikverket, (2020). 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

58 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

Naturvårdsverket har efterfrågat uppgifter om mängder och kvalitet av de massor 

som köps in eller på något sätt tas emot för att användas inom bygg- och 

anläggningsprojekt. Som tidigare beskrivits utgör ofta en stor andel av alla massor 

som uppstår ett överskott för det aktuella projektet. Hur stor andel av dessa massor 

(avfall eller icke-avfall) som kan användas i andra projekt, antingen direkt eller 

efter förberedande behandling, samt hur stor andel som utgörs av ballast från täkter 

eller andra, alternativa material, går inte att uppskatta då uppgifter om detta saknas. 

De svar Naturvårdsverket fått från samrådsaktörerna bekräftar denna osäkerhet.  

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delflöde 2 

vara: 

- Byggherren för aktuellt projektet (ansvarig för vilket material som köps in 

och som används i anläggningen, till exempel en väg). 

- Projektets upphandlade entreprenör (om denne ansvarar för att köpa in 

material). 

- Materialleverantören (till exempel en täktägare eller annan 

verksamhetsutövare, som sätter en produkt på marknaden). 

 

3.1.9 Delflöde 3 – förädling och försäljning av 
produkter  

Massor som tas omhand och genomgår behandling (främst krossning och siktning), 

till exempel i en täkt eller på en så kallad materialterminal, hanteras i normalfallet 

vid försäljning som produkter. Dessa massor består framförallt av entreprenadberg, 

men kan också utgöras av andra material. Om massor som idag hanteras inom detta 

flöde i vissa fall egentligen borde hanteras som avfall, är inte klarlagt.  

För att minimera riskerna och för att hålla nere kostnaderna i hanteringen av 

massor är det vanligt att de större offentliga byggherrarna överlåter 

omhändertagandet för uppkomna överskottsmassor till en entreprenör genom 

civilrättsliga avtal. Det blir då entreprenörens uppdrag att tillhandahålla både 

transportlösningar, ytor för hantering och behandling samt att säkerställa och 

bedöma lämplig, fortsatt användning för massorna. Den entreprenör som i anbudet 

presenterar den mest kostnadseffektiva lösningen (med minst risker för fördyringar, 

till exempel kortast transportavstånd), vinner i regel anbudet eftersom hanteringen 

av massor i normalfallet är en avgörande kostnadspost i prissättningen. Det finns 

framtagna hållbarhetskriterier för schaktning och masshantering vid upphandling 

(se avsnitt 5.4.3). Dessa är dock frivilliga, varför det är svårt att få en uppfattning 

om i vilken omfattning de används. 

Etablerade och tillståndsgivna verksamheter som ligger nära platserna där massor 

uppkommer har stora konkurrensfördelar på marknaden. Eftersom det i expansiva 
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regioner ofta rör sig om ett konstant flöde och omhändertagande av totalt sett stora 

volymer, främst av entreprenadberg men även andra typer av material, finns det för 

hanteringen ett stort behov av ytor med kapacitet att lagra stora mängder massor. 

Det är inte alltid det finns en samtidig efterfrågan av så stora mängder, varför 

massorna kan komma att behöva lagras förhållandevis länge. En anledning till att 

långa lagringstider behövs kan exempelvis vara att entreprenadberg som 

uppkommer konkurrerar med ballastmaterial från närliggande täkter, och på grund 

av en tillfälligt mättad marknad behöver entreprenadberget därmed lagras längre.  

Både entreprenörer och tillsynsmyndigheter har framfört att denna hantering skapar 

osäkerheter. Entreprenörerna som tar omhand massorna menar att osäkerheten om 

vad massorna innehåller är stor. Detta eftersom de undersökningar som genomförts 

i normalfallet enbart är av översiktlig karaktär, om det över huvud taget gjorts 

några undersökningar. Tillsynsmyndigheterna framför att det uppstår problem vid 

tillsynen av de anläggningar som tar emot och behandlar dessa massor, till exempel 

då det i vissa fall visat sig att massorna innehåller föroreningar, efter att de tagits 

emot. Byggherren för projektet där massorna uppkommer är den som vanligtvis 

bedömer att massorna inte ska komma att utgöra avfall. Därför innehåller normalt 

dessa anläggningars tillstånd och villkor inte krav på sådana skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som kan komma att behövas för att skydda omgivningen från 

massornas föroreningsinnehåll.  

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

SGU sammanställer på årsbasis statistik över ballastproduktionen från 

tillståndsgivna täkter. Inrapporterad produktion år 2019 uppgick till 100,2 miljoner 

ton ballast, varav uppskattningsvis cirka 10 miljoner ton entreprenadberg.127 Denna 

statistik baseras på de produktionsuppgifter som enskilda verksamhetsutövare 

årligen rapporterar in via den obligatoriska miljörapporteringen.128 Att mottagning 

och behandling av entreprenadberg, vid anmälningspliktiga verksamheter, inte 

ingår i de uppgifter som är obligatoriska att rapportera är något som SGU pekat på 

som en särskild svårighet för insamling av data i syfte att öka 

resurseffektiviseringen av entreprenadberg på regional nivå.129 

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delflöde 3 

vara: 

 

127 Grus, sand och krossberg 2019, SGU-rapport 2020:2, (2020). 

128 Vilka verksamheter som är skyldiga att lämna miljörapport framgår av miljöprövningsförordningen 

och av bilagan till FMH.  

129 Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter 
från entreprenadberg kan utformas, SGU-rapport 2015:39, (2015). 
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- Byggherren för projektet där massorna uppkommer (ansvarig för 

bedömningen av hur massorna bör hanteras vidare, utifrån till exempel 

användbarhet och tillämplig lagstiftning). 

- Projektets upphandlade entreprenör och transportör (om denne har rådighet 

över ”fall-B”-massorna). 

- Mottagaren av materialet, till exempel en täktägare eller annan 

verksamhetsutövare som omhändertar uppkomna massor mot en 

överenskommen kostnad. Denne är ansvarig för att säkerställa att 

erforderliga tillstånd för omhändertagande finns, det vill säga att fortsatt 

behandling är tillåtlig utifrån gällande lagstiftning i till exempel 

miljöbalken. Mottagaren av materialet, tillika tillverkaren av förädlat 

material, är också ansvarig för att bedöma lämpliga och möjliga 

användningsområden för det material som produceras. 

 

3.1.10 Delflöde 4 – återvinning av avfall i 
anläggningsändamål (ej prövningspliktigt) 

Massor som är avfall kan återvinnas som konstruktionsmaterial till vägar, järnvägar 

eller bullerskyddsvallar, eller som grundläggning för exempelvis byggnader eller 

parkeringsplatser, under förutsättning att de ersätter ett annat material och bedöms 

lämpliga. Massor som utgör avfall och som kan återvinnas i ett anläggnings-

ändamål där föroreningsrisken är mindre än ringa omfattas idag inte av 

prövningsplikt (så kallad U-verksamhet). Massor inom detta flöde omfattas av det 

förslag till allmänna regler som Naturvårdsverket lämnade till regeringen i januari 

2020. 

Även om verksamheten inte omfattas av anmälan eller tillståndsplikt, kan åtgärden 

omfattas av andra bestämmelser, bland annat krav på samråd enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken om åtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. 

I praktiken kommer det avfall som återvinns i ett anläggningsändamål att upphöra 

att vara avfall i samband med att anläggningen färdigställs (i annat fall skulle 

anläggningen gå över till att utgöra en plats för deponering av avfall). Hanteringen 

innebär här alltså att avfall upphör att vara avfall, utan att någon bedömning görs 

mot bestämmelserna i 15 kap. 9 a § miljöbalken. Den bedömning som görs här, 

med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken, utgår enbart från att avfallsmassorna kommer 

till nytta som ersättning för något annat material och är lämpliga för avsedd 

användning. 

Det kan inte alltid visas att massor som används, exempelvis för utfyllnad av 

jordbruksmark faktiskt kommer till nytta som ersättning för något annat material.130 

Det är därför svårt att göra gränsdragningen mot när uppförande av en anläggning 

med avfall utgör bortskaffning. I och med att det ankommer på 

 

130 Se exempelvis MÖD 11887-19. 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

61 

verksamhetsutövaren att bedöma om man omfattas av prövningsplikt, är det inte 

alltid tillsynsmyndigheten ges möjlighet att granska de bedömningar som görs. 

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

Naturvårdsverket har tagit fram en konsekvensutredning i samband med 

framtagandet av förslaget till allmänna regler. Sammanfattningsvis uppskattade 

Naturvårdsverket utifrån den information som inkom att tusentals verksamheter 

som per år återvinner avfall för anläggningsändamål idag hanteras som U-

verksamheter. Detta skulle kunna innebära att en förhållandevis stor andel av de 

massor som används till anläggningsändamål idag har ett innehåll av ämnen och 

egenskaper som motsvarar ”mindre än ringa risk”. Eftersom andelen icke 

förorenade massor, med en föroreningsnivå motsvarande MRR, sägs utgöra en 

väldigt liten del av alla massor som uppkommer (se tabell 3 med tillhörande 

beskrivning), omfattas de verksamheter som idag hanteras som U-verksamhet dock 

sannolikt minst av anmälningsplikt. En stor del av alla massor som hanteras inom 

delflöde 4, hanteras därför med stor sannolikhet på ett sätt som inte är förenligt 

med gällande bestämmelser. 

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delflöde 4 

vara: 

- Byggherren för projektet där massorna uppkommer (ansvarig för 

bedömningen av hur massorna bör hanteras vidare, till exempel utifrån 

användbarhet och tillämplig lagstiftning).  

- Projektets upphandlade entreprenör och transportör (om denne har rådighet 

över ”fall-B”-massorna). 

- Mottagaren av materialet (till exempel en privat fastighetsägare eller annan 

verksamhetsutövare, som omhändertar uppkomna massor, mot en 

överenskommen ersättning.)  

 

3.1.11 Delflöde 5 – återvinning av avfall i 
anläggningsändamål (prövningspliktigt)  

Massor som utgör avfall och som kan återvinnas i ett anläggningsändamål där 

föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa omfattas idag av prövningsplikt (så 

kallade C- och B-verksamhet). Frågorna om vad som utgör ett återvinnings-

förfarande och vilka massor som är lämpliga tas i detta fall omhand i en anmälan 

eller tillståndsansökan. Detta ger tillsynsmyndigheten helt andra förutsättningar att 

kontrollera genomförda undersökningar och bedömningar, jämfört med massor 

som hanteras inom delflöde 4. 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

62 

Många tillsynsmyndigheter vittnar om att vissa verksamheter, allt från större 

aktörer till privata markägare och mindre åkeriföretag, använder stora volymer 

massor för tveksamma ändamål. I de samtal som Naturvårdsverket haft med 

berörda aktörer framkommer att användning av massor till exempel för utfyllnad i 

bullervallar och pulkabackar också betraktas som likvärdigt med kvittblivning 

(deponering). Exempel på detta är de stora mängder lermassor som uppstår inom 

olika projekt i Göteborgsområdet och som sedan flyttas och används i andra 

kommuner för diverse utfyllnader, av jordbruksmark, hästhagar, efterbehandling av 

täkter etc. 

Det har framkommit uppgifter om att det i denna typ av ärenden är vanligt att 

fastighetsägaren eller entreprenören söker och får bygglov hos ansvarig nämnd på 

kommunen. Detta lovbeslut används senare för att motivera behovet av 

anläggningen när anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål skickas 

in till miljökontoret. Verksamhetsutövaren ges senare tillstånd eller meddelas 

beslut för återvinning av avfall i anläggningsändamål om att få anlägga tänkt yta 

med angiven mängd massor, men tar därefter inte alltid ytan i anspråk till det man 

sökte bygglov för. 

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

Enligt avfallsstatistiken från år 2018131 användes 2 978 000 miljoner ton 

jordmassor (som utgjordes av icke-farligt avfall) som konstruktionsmaterial i 

Sverige. 155 000 ton utgjordes av farligt avfall. Motsvarande mängd mineralavfall 

från bygg- och rivningsverksamhet var 701 000 ton (icke-farligt avfall) och 18 000 

ton (farligt avfall). Med ”användning som konstruktionsmaterial” avses att avfall 

används som funktions- eller konstruktionsmaterial på eller utanför deponier. Det 

är bara tillståndspliktiga B-verksamheter som ingår i denna statistik. C-

verksamheter bedöms dock utgöra majoriteten av de verksamheter som genom 

anmälan eller tillstånd används för återvinning avfall i anläggningsändamål. 

Under 2018 användes 797 000 ton jordmassor för återfyllnad, varav 35 200 ton var 

farligt avfall. Motsvarande mängd mineralavfall från bygg- och 

rivningsverksamhet var 239 000 ton (icke-farligt avfall) och noll ton (farligt avfall). 

Med återfyllnad avses enligt 1 kap. 6 § avfallsförordningen att återvinna lämpligt 

icke-farligt avfall genom att använda det för att återställa urschaktade områden 

eller vid landskapsmodellering, om avfallet som används ersätter material som inte 

utgör avfall och begränsas till den mängd som är nödvändig. Då det är svårt att i 

avfallsstatistiken skilja på användning som konstruktionsmaterial respektive 

återfyllnad, bör skillnaderna i mängder behandlat avfall för respektive typ läsas i 

relation till varandra.132
  

 

 

131 Se Avfall i Sverige 2018, Uppkomst och behandling, Rapport 6932, Naturvårdsverket juni 

2020, (2020). 

132 Ibid. 
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Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delflöde 5 

vara: 

- Byggherren för projektet där massorna uppkommer (ansvarig för 

bedömningen av hur massorna bör hanteras vidare, till exempel utifrån 

användbarhet och tillämplig lagstiftning).  

- Projektets upphandlade entreprenör och transportör (om denne har rådighet 

över ”fall-B”-massorna). 

- Mottagaren av materialet (till exempel en privat fastighetsägare eller 

verksamhetsutövare som omhändertar uppkomna massor mot en 

överenskommen kostnad).  

 

3.1.12 Delflöde 6 – behandling av avfall  

Massor som utgör avfall och som behöver genomgå behandling innan de återvinns 

eller bortskaffas kan tas emot på en avfallsbehandlingsanläggning. I vissa fall är en 

sådan verksamhet samlokaliserad med en deponi, varför kopplingar till delflöde 7 

och 8 finns. Massor i detta delflöde kan genom behandling 

(återvinningsförfarande) upphöra att vara avfall enligt 15 kap. 9 a § miljöbalken. 

Vid behandling kan det ibland uppstå en rest som i sin tur behöver deponeras. Är 

avfallsbehandlingsanläggningen samlokaliserad med en deponi, utgör detta en 

mindre kostnad, jämfört med om massorna behöver tas omhand och transporteras 

för att deponeras på en annan plats. 

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

År 2018 behandlades 687 000 ton jordmassor i Sverige (icke-farligt avfall). 

Mängden farligt avfall uppgick till 497 000 ton. Motsvarande mängd mineralavfall 

från bygg- och rivningsverksamhet var 1 184 000 ton (icke-farligt avfall) och 

2 220 ton (farligt avfall). Exempel på metoder för behandling av avfall är 

fragmentering, krossning och sortering av avfall samt biologisk behandling av 

förorenad jord. 

De avfallsslag som under år 2018 i störst utsträckning materialåtervanns på annat 

sätt än genom konventionell materialåtervinning (till exempel när metallavfall 

används för produktion av nya metallprodukter) var avfall från förbränning, 

jordmassor och vanligt slam. Mängden jordmassor som materialåtervanns på annat 

sätt uppgick till totalt 23 000 ton, medan mineraliskt bygg- och rivningsavfall 

uppgick till 151 000 ton (båda icke-farligt avfall). 

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delflöde 6 

vara: 
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- Byggherren för projektet där massorna uppkommer (ansvarig för 

bedömningen av hur massorna bör hanteras vidare, till exempel utifrån 

användbarhet och tillämplig lagstiftning).  

- Projektets upphandlade entreprenör och transportör (om denne har rådighet 

över ”fall-B”-massorna). 

- Avfallsbehandlingsanläggningen som omhändertar uppkomna massor, mot 

en överenskommen kostnad. 

 

3.1.13 Delflöde 7 – sluttäckning och konstruktion på 
deponi  

Massor kan användas som konstruktionsmaterial på en deponi, till exempel i 

sluttäckningen eller för byggnation av vägar. Om massorna kommer till 

användning inom ett deponiområde, som ersättning för ett annat material, utgör 

användningen ett återvinningsförfarande. 

Det har framkommit uppgifter, både vid samråd inom detta regeringsuppdrag och 

genom uppgifter från enskilda verksamhetsutövare, som vittnar om att sluttäckning 

av deponier idag fungerar som en alternativ metod för bortskaffning. Det som i 

juridisk mening är ett avdragsgillt återvinningsförfarande133, innebär i praktiken att 

massor till en mycket liten kostnad används för sluttäckning av deponier i mängder 

som inte är nödvändiga för att uppnå det skydd som sluttäckningen syftar till. Detta 

rör sig både om deponier som uppfyller kraven i deponeringsförordningen, och om 

äldre deponier som skulle ha avslutats på grund av att de inte klarar dessa krav. 

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

Andelen massor som tas emot för sluttäckning av deponier bedöms idag vara stor, 

jämför uppgifter som presenterades för delflöde 5 ovan.  

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delområde 7 

vara: 

- Byggherren för projektet där massorna uppkommer (ansvarig för 

bedömningen av hur massorna bör hanteras vidare, till exempel utifrån 

användbarhet och tillämplig lagstiftning).  

- Projektets upphandlade entreprenör och transportör (om denne har rådighet 

över ”fall-B”-massorna). 

 

133 ”Avdrag för skatt på avfall”, Skatteverket: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.1/1831.html#h-Avfall-som-ar-avsett-att-

anvandas-for-sluttackning, besökt 2022-01-27. 
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- Verksamhetsutövaren för deponin som omhändertar uppkomna massor, 

mot en överenskommen kostnad, i syfte att använda dessa för sluttäckning. 

 

3.1.14 Delflöde 8 – deponering  

Om massor bortskaffas görs detta vanligen genom att de deponeras. Deponering av 

massor anses idag i många fall vara det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet 

att omhänderta de överskottsmassor som uppstår inom bygg- och 

anläggningsprojekt. Dagens förhållandevis låga avgifter för mottagning på en 

deponi övertrumfar sannolikt ofta andra aspekter såsom transportavstånd. Korta 

ledtider i ett byggprojekt kan också påverka om massorna körs direkt till en deponi, 

istället för att omhändertas för provtagning, bedömning och fortsatt användning. 

Vid deponering av avfall (icke-farligt och farligt avfall) finns tre olika 

deponiklasser: 

- Deponi för inert (icke-farligt) avfall. 

- Deponi för icke-farligt avfall. 

- Deponi för farligt avfall. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och 

förfaranden för mottagning av anläggningar för deponering av avfall finns 

mottagningskriterier för vilka krav avseende halter och utlakningsnivåer som avfall 

ska understiga för att få deponeras på deponiklasserna enligt ovan. 

Lagring av massor kan idag också komma att övergå till tillståndspliktig 

deponering. Om massorna utgör avfall finns enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken en 

tidsbegränsning om att massorna får lagras maximalt ett år, om de ska bortskaffas, 

eller tre år, om de ska återvinnas. 

Deponierna som tar emot massor kan i dessa sammanhang ibland också vara en 

mottagningsanläggning för vidare behandling där en viss andel av den mängd som 

tas emot sannolikt inte deponeras. Den avfallsstatistik som finns bekräftar detta, se 

nedan. En stor mängd massor tas troligen emot för att användas (om anläggningens 

tillstånd tillåter det), exempelvis till sluttäckning eller som konstruktionsmaterial i 

interna driftsvägar. Om deponin är samlokaliserad med en 

avfallsbehandlingsanläggning kan massorna eventuellt, om de anses lämpliga, 

användas som beståndsdel vid framtagande och försäljning av diverse produkter, 

till exempel anläggningsjord. 

 

Uppskattning av volymer och antalet verksamheter 

Massor som deponeras finns upptagna i den avfallsstatistik som Naturvårdsverket 

låter sammanställa. Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån bortskaffades år 

2018, 2 143 000 ton jordmassor (icke-farligt avfall) och 313 000 ton jord (farligt 
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avfall).134 Motsvarande mängd mineralavfall från bygg- och rivningsverksamhet 

var 74 600 ton (icke-farligt avfall) och 22 000 ton (farligt avfall). 

Eftersom det i statistiken inte sammanställs uppgifter om avfallets ursprung är det 

inte klarlagt hur stor andel av dessa inrapporterade mängder som utgörs av massor 

som uppstår i samband med bygg- och anläggningsprojekt, vid exploatering eller 

vid exempelvis efterbehandling av förorenade områden.  

I avfallsstatistiken finns det inte heller några specifika uppgifter om deponeringen 

av entreprenadberg. Mängden entreprenadberg som deponeras bedöms idag vara 

förhållandevis liten och då enbart omfatta sådant berg som innehåller höga halter 

av sulfidförande (och försurande) mineral. Sannolikt utgörs de inrapporterade 

mängderna som deponerats till stor del av förorenade jordmassor från 

efterbehandlingsprojekt, eftersom åtgärderna i dessa fall genomförs för att avhjälpa 

en konstaterad miljöskada. 

 

Aktörer 

Ansvariga aktörer med rådighet över massorna i någon del bedöms för delområde 8 

vara: 

- Byggherren för projektet där massorna uppkommer (ansvarig för 

bedömningen av hur massorna bör hanteras vidare, till exempel utifrån 

användbarhet och tillämplig lagstiftning).  

- Projektets upphandlade entreprenör och transportör (om denne har rådighet 

över ”fall-B”-massorna). 

- Verksamhetsutövaren för deponin som omhändertar uppkomna massor, 

mot en överenskommen kostnad, i syfte att deponera dessa massor. 

 

3.2 Beskrivning av marknaden och dess 

aktörer 
Enligt regeringsuppdraget ska Naturvårdsverket göra en bred översyn av dagens 

hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material och föreslå 

hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en 

mer ändamålsenlig hantering, som bidrar till en mer cirkulär ekonomi. 

Naturvårdsverket ska vidare analysera om nuvarande hantering av massor innebär 

kostnader för aktörer och samhälle som inte är miljömässigt motiverade. 

Styrmedel handlar i grunden om att införa drivkrafter för marknadens aktörer så att 

de tar hänsyn till miljön i sina affärsmässiga val och beslut. Styrmedel ska i teorin 

spegla exakt den miljökostnad som till exempel ett visst utsläpp innebär. Om vi 

underimplementerar ett styrmedel kommer aktörerna inte att få tillräckliga 

 

134 Se Avfall i Sverige 2018, Uppkomst och behandling.  
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drivkrafter att ta hänsyn till miljön och då kommer en miljökostnad uppstå för 

samhället. Om vi däremot överimplementerar ett styrmedel kommer aktörerna att 

ta större hänsyn till miljön än vad som är motiverat ur samhällsekonomisk 

synvinkel. Då kan man tala om en kostnad för aktörer (och samhälle) som inte är 

miljömässigt motiverad. 

Denna styrmedelsanalys innehåller: 

- en beskrivning av marknaden för massor, 

- en beskrivning av berörda aktörer, 

- samhällsekonomiska motiv för styrmedel, 

- en genomgång av dagens styrmedel och en analys av om de skapar rätt 

incitamentsstruktur för säker återvinning av massor, samt 

- en översiktlig analys av behovet av justeringar av dagens styrmedel och 

eventuella behov av kompletterande styrmedel. 

 

3.2.1 Marknaden för massor 

Den marknad som vi studerar är marknaden för massor där infrastrukturprojekt 

söker avsättning för massor som det inte finns behov av inom projektet. Det sker 

vanligtvis genom upphandling där den entreprenör som kan uppfylla aktuella krav 

och omhänderta massorna till lägsta pris vinner anbudet (det vill säga det 

ekonomiskt mest fördelaktiga). Om entreprenören tror sig kunna använda eller 

sälja massorna vidare är det möjligt att erbjuda ett lägre pris för omhändertagandet. 

Om entreprenören däremot vet att till exempel förorenad jord ingår i massorna 

behöver det avspeglas i det pris som entreprenören erbjuder, vilket då blir högre. 

Om entreprenören är osäker på innehållet behöver denne ta ut ett högre pris för att 

ta höjd för detta. Information om materialet blir därmed avgörande för både 

infrastrukturprojektens kostnader för att bli av med massorna och för att 

entreprenörerna ska kunna ge ett riktigt pris på omhändertagandet, men också för 

att rätt massor ska kunna användas på rätt plats. 

 

Utbud av massor 

Marknaden för massor är lokal eller regional, då transporten är en relativt stor 

kostnad i relation till materialets värde och det därför sällan är värt att transportera 

massorna någon längre sträcka. Många täkter kan endast transportera ballast upp 

till 50 km.135 Utbudet av massor beror därför på vilka projekt som för tillfället 

pågår i en viss region och vilken typ av massor de genererar. 

De största volymerna av entreprenadbergmassor tas ut i storstadsområdena, till 

exempel från projekt som Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg. Ofta är 

dessa materialtillgångar efterfrågade inom det lokala storstadsområdet där mycket 

 

135 Grus, sand och krossberg 2019, SGU, periodiska publikationer 2020:2.  
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byggnation av bostäder eller infrastrukturanläggningar pågår. Stockholms län är det 

område i Sverige där det byggs allra mest. Uppskattningsvis mellan 5 000 och 

10 000 byggentreprenader genomförs varje år i Stockholm. Cirka 50 procent av 

den årliga totala ballastkonsumtionen i Stockholm kommer från entreprenadberg. 

Stora mängder entreprenadberg kommer också från de större infrastrukturprojekten 

mellan städerna där syftet är att länka samman tätorterna i samhället, exempelvis 

frigörs stora mängder entreprenadberg från Ostlänken och Norrbotniabanan. 

Sådana massor är vanligen svårare att upparbeta i den lokala regionen och de kan 

därför behöva skickas längre sträckor för avsättning.136 

 

Efterfrågan på massor 

Även efterfrågan beror på vilka projekt som för tillfället pågår i en viss region och 

som är i behov av massor. Efterfrågan på dessa massor beror också på utbudet av 

primärt material från täkter i en region. Generellt sett har vi en god tillgång till 

primärt material från täkter i större delen av landet. Det stora utbudet i kombination 

med relativt låga priser för dessa material gör att de återvunna massorna riskerar att 

bli ett mindre attraktivt alternativ, särskilt om dess tekniska eller miljömässiga 

egenskaper anses osäkra eller inte är kända. 

En betydande del av efterfrågan på schaktmassor som inte utgörs av 

entreprenadberg verkar idag komma från deponier, för att användas som 

konstruktionsmaterial på deponin eller som material till sluttäckning av deponin, 

vilket innebär att deponiskatten blir avdragsgill. Kostnaden för inlämning av 

material till deponin blir därmed lägre och det kan vara mer rationellt att göra sig 

av med massorna på detta sätt än att försöka hitta en användning högre upp i 

avfallshierarkin, i synnerhet om det råder osäkerhet kring massornas innehåll och 

egenskaper. Huvuddelen av de deponier som avslutades som en följd av de 

strängare bestämmelserna för deponering som infördes år 2008 kommer att 

sluttäckas fram till år 2030.137 Därefter förväntas inte samma efterfrågan finnas för 

schaktmassor till deponiverksamheter. 

 

Matchning av utbud och efterfrågan 

Som nämnts är marknaden för massor lokal eller regional. En utmaning är att 

matcha utbudet och efterfrågan av massor i en region. Det krävs regional planering 

för att få ett effektivt materialflöde utan onödigt långa transporter. För detta krävs 

en överblick över alla olika infrastrukturprojekt, information om uppkomna 

mängder och behov av massor av olika egenskaper. Ytterligare en utmaning är att 

det krävs stora ytor för behandling och lagring av massorna, vilket innebär en 

utmaning framför allt i tätorter, där markytan både är begränsad och värdefull. 

 

 

136 Ibid.  
137 ”Deponering”, Avfall Sverige: 

https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/deponering/, besökt 2022-05-16. 
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Aktörer 

De aktörer och verksamheter som är centrala för att uppkomna massor ska hanteras 

på ett resurseffektivt och miljö- och hälsomässigt säkert sätt är förenklat följande: 

- infrastrukturprojekt, som ger upphov till massor, 

- entreprenörer, som tar hand om massorna, 

- täktverksamheter, som bearbetar och säljer massorna, samt 

- deponier, som tar hand om massorna. 

Aktörskedjorna kan vara långa med flera aktörer i varje aktörsled, men det kan 

även vara en och samma aktör som har hand om hela kedjan. Nedan beskrivs dessa 

aktörer. 

 

Infrastrukturprojekt ger upphov till massor 

Mer än 20 000 markområden i Sverige är varje år föremål för berg- och 

jordschaktning, allt ifrån stora regionala infrastrukturprojekt, med mer än 

10 miljoner ton entreprenadbergsmassor, till små förändringar av terrängen, där 

man på varje plats endast tar ut något enstaka ton berg eller jord. Den största 

mängden projekt utgörs av underhåll och förbättringar medan ett fåtal projekt 

utgörs av de stora infrastrukturprojekten, som genererar enorma mängder 

massor.138 

De aktörer som står för dessa infrastrukturprojekt är till stor del offentliga aktörer. 

Trafikverket är den i särklass största aktören. Regionerna står också för en stor del 

av uppkomna massor, framför allt i storstadsregionernas stora projekt, till exempel 

tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. Även kommuner och kommunala bolag samt 

privata byggherrar ger upphov till massor. 

De beteenden, val och beslut som kan leda till att uppkomna massor inte hanteras 

på ett resurseffektivt och säkert sätt, är bland annat att aktörerna ofta upphandlar 

bortforsling eller omhändertagande av massorna och därmed överlåter ansvaret för 

massorna till entreprenörer och transportörer. Ett annat beteende som leder till 

problemet är att aktörerna provtar och utvärderar massorna i låg utsträckning och 

därmed inte alltid har tillräcklig kunskap om massornas innehåll. 

Drivkrafterna är främst ekonomiska. Massor som uppstår och som inte kan 

användas inom projektet innebär en kostnad för omhändertagande. Därför finns det 

rimligen naturliga incitament att minimera uppkomsten av massor, att använda så 

mycket material som möjligt i det egna projektet och att hitta det billigaste sättet att 

omhänderta de massor som utgör ett överskott. Att transporten är en betydande del 

av kostnaden, innebär att det finns drivkrafter att hitta avsättning så nära projektet 

som möjligt. Då den största andelen av projekten är offentliga kan det också finnas 

drivkrafter i form av politiska krav på en hållbar hantering av massorna. En viktig 

faktor i infrastrukturprojekt är tidshållningen. Den kan försvåra en hållbar 

 

138 Grus, sand och krossberg 2019, SGU, periodiska publikationer 2020:2. 
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hantering av massor då det tar tid att provta och utvärdera för att hitta lämplig 

avsättning av massorna, varför bortforsling kan vara ett mer rationellt alternativ. 

 

Entreprenörer tar hand om massorna 

Infrastrukturprojekten upphandlar ofta entreprenörer för omhändertagande av de 

massor som utgör överskott. Entreprenörerna deltar i upphandlingen och den som 

kan uppfylla upphandlingens krav till lägsta kostnad tilldelas anbudet. 

Entreprenören kan vara någon av de stora rikstäckande företagen eller något av de 

tusentals lokala mindre företagen, till exempel ett åkeri. Det kan även handla om en 

lång kedja av olika aktörer med underleverantörer. 

De beteenden, val och beslut som kan leda till att uppkomna massor inte hanteras 

på ett resurseffektivt och säkert sätt är att entreprenörerna tar över ansvaret för 

massorna och transporterar dem till närliggande täkter, kross- och 

återvinningsstationer, temporära upplagsplatser eller deponi. I vissa fall sker detta 

utan att ha tillräcklig kunskap om massornas innehåll finns för att kunna använda 

rätt massa för rätt ändamål. Aktörerna provtar inte alltid massorna i tillräcklig 

utsträckning. Resultatet av provtagningen leder inte heller alltid till att en korrekt 

bedömning av massornas lämplighet kan göras. 

Drivkrafterna är främst ekonomiska. Genom att hålla nere kostnader för transporter 

till och mottagning vid täkt eller deponi kan entreprenören öka sin vinstmarginal. 

Om entreprenören kan få en ersättning för materialet vid mottagandet eller betala 

lägre mottagningsavgift blir lönsamheten högre. 

 

Täktverksamheter tar emot, bearbetar och säljer massorna 

Entreprenörerna transporterar användbara massor till täkter eller materialterminaler 

där de sorteras, bearbetas och säljs som återvunnet material. År 2020 fanns det 

1178 täkter.139 

De beteenden, val och beslut som kan leda till att uppkomna massor inte hanteras 

på ett resurseffektivt och säkert sätt består i att täktverksamheterna tar emot och 

behandlar massor samt säljer massorna vidare utan att bedöma dem lämpliga för 

avsedd användning. De har därmed inte tillräcklig kunskap om massornas innehåll 

för att kunna använda rätt massa till rätt syfte. 

Drivkrafterna är främst ekonomiska. Täkterna tar emot entreprenadberg och andra 

schaktmassor mot en mottagningsavgift beroende på materialtyp. Vanligtvis görs 

ingen miljömässig provtagning eller bedömning av materialet utan det krossas, 

siktas och märks om, och säljs sedan som återvunnen råvara till ett lägre pris än 

jungfrulig råvara. 

Vissa aktörer har börjat ta fram certifierade återvunna produkter, eftersom de 

uppfattar att det finns en viss efterfrågan på sådana. De uppger att det är betydligt 

 

139 Grus, sand och krossberg 2019, SGU, periodiska publikationer 2020:2. 
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dyrare att ta fram en godkänd återvunnen produkt jämfört med motsvarande 

jungfrulig produkt. Att det blir dyrare med certifierade återvunna produkter beror 

på att jungfruliga produkter vanligtvis inte riskbedöms, provtas och utvärderas. 

 

Deponier tar om hand om massorna 

Deponering är den behandlingsmetod som ska användas för avfall som inte kan 

behandlas på annat sätt. Vid deponierna används även avfall för konstruktion inom 

deponin samt för sluttäckning. Vid deponin kan även massor bearbetas, så som sker 

vid täkter, för vidare transport till återanvändning och återvinning. Som framgår av 

vår kartläggning, delflöde 8, är det troligtvis endast en liten del av den totala 

mängden massor som mottas på en deponi som faktiskt deponeras.  

Det finns för närvarande ca 350 aktiva deponier registrerade i Svenska miljö-

rapporteringsportalen. I de flesta fall är det kommuner, kommunförbund eller 

kommunala bolag som är verksamhetsutövare. Det finns dock även deponier som 

hanteras av privata aktörer. Deponierna är indelade i deponi för farligt avfall, 

deponi för icke-farligt avfall samt deponi för inert avfall.  

De beteenden, val och beslut som kan leda till att uppkomna massor inte hanteras 

på ett resurseffektivt sätt består främst i att deponiverksamheterna i vissa fall 

använder onödigt stora mängder massor för konstruktion och sluttäckning. Avfall 

som deponeras genomgår dock alltid en grundläggande karakterisering enligt 

lagstadgade krav och ska klara kraven som ställs för respektive deponiklass. 140 

Vilka massor som är lämpliga att använda för konstruktionsändamål och 

sluttäckning preciseras vanligtvis i tillståndet för deponin141. Deponering och 

användning inom en deponi är därmed att betrakta som ett förhållandevis säkert 

omhändertagande med möjlighet till god kontroll och uppföljning över tid. 

Däremot är sådan hantering inte resurseffektiv då vissa massor sannolikt kunde 

nyttiggjorts på andra sätt istället. 

Drivkrafterna är främst ekonomiska. Aktörerna tar ut deponiavgifter som ska täcka 

verksamhetens kostnader för drift, sluttäckning och efterbehandling. När deponier 

stängs ska de täckas, så att så lite vatten som möjligt tränger ner i avfallet och 

förorenar omgivande miljö. Vanligen krävs det ett 2–3 meter tjockt lager av olika 

material för att klara de krav deponilagstiftningen ställer. Det är inte troligt att en 

deponi alltid vill betala för att köpa in dessa massor, de erbjuder istället sannolikt 

lägre mottagningsavgift för att ta hand om massor de har användning för.  

 

 

140 Se 4 § och 37 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om m deponering, kriterier och 

förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 

141 Se bl.a. MÖD 2007:29, MÖD 2008:7 och MÖD M 5829-14. 
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3.2.2 Motiv för styrmedel 

En fråga är om det finns motiv för staten att ingripa på marknaden för massor. Om 

staten bör ingripa med miljöpolitiska styrmedel beror på om det förekommer så 

kallade marknadsmisslyckanden som gör att aktörerna inte inkluderar relevanta 

miljöaspekter i sina val och beslut. Det är då motiverat för staten att ingripa och 

skapa drivkrafter så att aktörernas beteende ändras, genom styrmedel såsom 

regleringar eller skatter. 

En orsak till att användbara massor deponeras eller bortskaffas tycks vara att 

kostnaderna för att matcha och transportera massorna till avsättningsmarknaden är 

höga, främst på grund av höga transaktionskostnader, vilket kan göra det mer 

rationellt att köra massorna till deponi eller annat bortskaffande. Om problemet 

orsakas av höga transaktionskostnader kan det finnas motiv för staten att påverka 

relativpriset mellan transport till avsättningsmarknaden och deponi av massor, 

genom att antingen sänka kostnaden för återvinning eller höja kostnaden för 

deponi.  

Ett annat marknadsmisslyckande som tycks föreligga när det gäller massor är att 

aktörer deponerar eller bortskaffar användbara resurser på grund av att de saknar 

information om massornas innehåll och om de är säkra att använda. Det kan därför 

finnas motiv för staten att ingripa och försöka öka informationen bland aktörerna 

på marknaden, så att mer av de användbara massorna kan användas istället för att 

deponeras.  

Andra marknadsmisslyckanden när det gäller hanteringen av massor är externa 

effekter i form av miljö- och hälsoproblem från felaktig användning av återvunna 

massor samt externa effekter av transporter och deponering, till exempel 

växthusgasutsläpp. De sistnämnda är dock, åtminstone till stor del, redan 

internaliserade genom befintliga styrmedel för transporter respektive deponier. 

En aspekt som marknaden inte själv kan lösa är den regionala planeringen. 

Bearbetning och lagring av massor kräver stora ytor, vilket i sin tur kräver att 

regionen eller kommunen planerar för detta. 

 

3.2.3 Dagens styrmedel 

Här redovisas kort de styrmedel som idag finns på plats och som adresserar de 

marknadsmisslyckanden som identifierats ovan. 

 

Styrmedel för hantering och användning av massor 

De styrmedel som finns idag, och som beskrivits i kapitel 2.2 och 2.3, är främst 

juridiska och fokuserar på att undvika hälso- och miljöskada vid användning av 

massor. Hantering av massor regleras övergripande i 9 kap. miljöbalken, FMH och 

miljöprövningsförordningen. 

En avgörande aspekt för möjligheterna till återvinning som lyfts fram av berörda 

aktörer är huruvida de uppkomna massorna klassas som avfall eller inte. Om 
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massorna inte klassas som avfall omfattas vidare användning i normalfallet av de 

allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Klassas massorna som avfall kan fortsatt 

användning vara anmälnings- eller tillståndspliktig, beroende på 

föroreningsrisk. Det råder osäkerheter bland aktörerna när massorna ska klassas 

som avfall eller inte, samt hur föroreningsrisken ska bedömas och värderas. Om 

massorna klassas som avfall blir den vidare hanteringen oftast dyrare och uppfattas 

ofta som krångligare. Då vissa massor inte håller en hög teknisk prestanda, till 

exempel lera, blir det därmed enklare och mer lönsamt att bortskaffa dem. 

 

Styrmedel för deponering av massor 

Avfallshantering och deponiverksamhet är reglerat i författning, främst i 

miljöbalken, deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om 

deponering av avfall. 

Samhället försöker styra bort från onödig deponering, dels genom deponiförbud för 

vissa material, dels med en deponiskatt enligt lagen om skatt på avfall, som är 

avsedd att göra det till ett dyrare alternativ att deponera än att återvinna. 

Avfallsskatt betalas för avfall som förs in till en avfallsanläggning där avfall till en 

mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras eller förvaras mer än tre år. Det är 

en platt skatt, vilket innebär att det är samma skattesats för alla material som är 

skattepliktiga, för närvarande 573 kr/ton. En stor del av det som deponeras idag är 

dock skattebefriat genom undantag eller avdragsmöjligheter för många 

materialslag. 

Schaktmassor (förutom förorenad jord) som deponeras träffas av deponiskatten. 

Som nämnts ovan är det dock inte troligt att det betalas någon deponiskatt för alla 

de massor som tas emot på deponier idag, detta eftersom massor som ska användas 

för konstruktionsmaterial på deponiområdet eller till sluttäckning är avdragsgill 

och då det finns en betydande efterfrågan från deponierna av sådant material. 

Enligt statistik från Skatteverket gjordes år 2020 avdrag för sammanlagt 

6 884 917 ton avfall fördelat på: 

1. avfall som förts ut: 3 278 095 ton, 

2. avfall för drift: 91 072 ton, 

3. avfall för konstruktionsarbeten: 2 248 011 ton, 

4. avfall för sluttäckning: 1 267 739 ton. 

 

Relativpriset för återvunnet material 

Intresset från marknadens aktörer att återvinna massor beror delvis på relativpriset 

för deponi och relativpriset för jungfruliga massor. När det gäller deponi medför 

möjlighet till avdrag från deponiskatten att det riskerar att bli ett attraktivt 

alternativ att köra massorna till deponier istället för att hitta avsättning för dem hos 

andra aktörer på marknaden. En annan aspekt av relativpriset för deponi är att det 
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kan bli mer attraktivt att göra sig av med massor för onödiga ändamål än att 

deponera. 

Ytterligare en aspekt som gör att marknaden för återvunna massor inte fungerar 

optimalt är relativpriset mellan jungfruligt material från täkt och återvunnet 

material. När det gäller jungfruliga material anser aktörerna att det inte föreligger 

samma risk som med återvunnet material, varför hanteringen av jungfruligt 

material blir relativt sett billigare. 

 

3.2.4 Vilken styrning behövs? 

Frågan är vilket som är det effektivaste sättet att styra för att mer av massorna som 

uppstår ska komma till användning istället för att deponeras eller bortskaffas, 

samtidigt som hälso- och miljörisker blir hanterbara. Styrningen bör sätta generella 

spelregler och låta marknadens aktörer välja hur de ska agera, då det är aktörerna 

som har mest information och kan göra de mest kostnadseffektiva valen i de 

enskilda fallen. Att vi har en begränsad kunskap om problemet vad gäller volymer, 

hantering och materialens beskaffenhet, gör det svårare att styra och utforma 

träffsäkra styrmedel. 

Naturvårdsverket har ovan identifierat några huvudsakliga problem som kan 

behöva korrigeras för att marknaden för massor ska fungera bättre, nämligen höga 

transaktionskostnader, bristande eller ojämnt fördelad information, 

implementeringen av dagens styrmedel samt problematiska relativpriser gentemot 

deponi och jungfruligt material. Dessutom verkar det finnas brister i den interna 

styrningen och planeringen i offentlig sektor. 

 

Korrigera den bristande informationen om massorna 

- Skapa incitament för dem som genererar massor att ta fram, utvärdera och 

delge information om massorna till marknadens aktörer och myndigheter. 

 

Korrigera incitamentsstrukturen i befintliga styrmedel så att relativpriserna 

ändras 

- Förtydliga reglerna eller vägledningen kring när massorna blir avfall/icke-

avfall för att minska osäkerheten bland aktörerna. 

- Se över avdragsmöjligheterna för massor som används för drift, 

konstruktion och sluttäckning på deponier så att inte onödigt mycket 

massor används (öka relativpriset för deponering). 

- Se över lagstiftningen (eller tillämpningen) för jungfruliga täktprodukter så 

att de har samma krav på kontroll ur hälso- och miljöhänsyn som återvunna 

massor (öka relativpriset för jungfruliga massor). 

 

 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

75 

Bättre planering och intern styrning 

Som nämnts ovan är merparten av de projekt som ger upphov till massor offentliga 

verksamheter, där Trafikverket är den i särklass största aktören. Det innebär att det 

finns andra möjligheter att styra verksamheterna än med traditionella styrmedel 

som lagar och skatter. 

- Säkerställ att regioner och kommuner gör massanalyser och 

masshanteringsplaner för sina egna projekt samt planerar ytor för 

masshantering.  

- Säkerställ att offentliga aktörer ställer upphandlingskrav i enlighet med de 

kriterier Upphandlingsmyndigheten har tagit fram samt efterfrågar 

certifierade återvunna produkter. 

 

Mot denna bakgrund har vi utvecklat vår problemanalys i kapitel 5 och våra 

åtgärdsförslag i kapitel 6.  
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4. Utblick till andra länder 

4.1 Urval 
Inom ramen för uppdraget ska Naturvårdsverket undersöka hur massor hanteras 

och regleras i andra länder inom Norden och EU för att se om det finns relevanta 

erfarenheter att ta del av. För att genomföra denna utredning har vi studerat ett 

urval av internationella publikationer som också innehåller beskrivningar av olika 

länders lagstiftningar. 

Naturvårdsverket har i första hand prioriterat de nordiska länderna på grund av att 

förutsättningarna i många sammanhang kan anses jämförbara i dessa länder, till 

exempel när det gäller liknande geologiska förutsättningar, tillgången till 

jungfruligt material, och exploateringstryck. 

Kartläggningen utgår ifrån en översiktlig genomgång av relevant reglering och 

fokuserar på hur naturligt förekommande material från infrastruktur- eller 

byggverksamhet hanteras, inklusive nationell reglering avseende avfall som upphör 

att vara avfall. 

 

4.2 Norge 

4.2.1 Relevant lagstiftning och vägledningar 

Norge har implementerat avfallsdirektivet i de delar som är av intresse utifrån vårt 

uppdrag. Reglering om bland annat föroreningar i den yttre miljön, avfall samt 

avfallshantering finns i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (LOV-1981-

03-13-6), forureningsloven, Forskrift om begrensning av forurensning (FOR-2004-

06-01-931), forurensningsforskriften, Forskrift om gjenvinning og behandling av 

avfall (FOR-2004-06-01-930), avfallsforskriften, samt vägledningar från 

Miljødirektoratet. 

Kapitel 9 i avfallsforskriften handlar om deponering av avfall och gäller alla 

deponier. I kapitlet finns även undantagen i artikel 3 i deponidirektivet 

implementerade, bland annat undantaget om utvinningsavfall.142 Från kapitlets 

tillämpningsområde har deponering av icke förorenad jord (§ 9–2.b) undantagits, 

vilket också medfört att deponering av icke förorenad jord även undantagits från 

krav på tillstånd enligt kapitlets § 9–7. Ett genomförande av undantaget om 

utvinningsavfall genom denna formulering har medfört att det nu utreds huruvida 

 

142 Undantaget enligt 9 kap. art 3.3. 

Hanteringen av avfall från landbaserad utvinningsindustri – det vill säga avfall från prospektering, 

utvinning, inklusive utvecklingsfasen innan produktion inleds, bearbetning och lagring av 

mineraltillgångar samt från drift av stenbrott – ska undantas från detta direktivs tillämpningsområde om 

den omfattas av tillämpningsområdet för andra unionslagstiftningsakter. 
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undantaget anses ha fått en bredare tillämpning än vad deponidirektivet ger stöd 

för. Ytterligare konsekvens är att deponering av all icke förorenad jord har ansetts 

kunna ske utan tillstånd. Detta trots att det finns krav på tillstånd för 

avfallshantering i överordnad lagstiftning, det vill säga i forureningsloven. 

Därutöver har branschen generellt inte betraktat icke förorenad jord (som ej 

återanvänds på samma plats) som avfall, och hanteringen av sådant material har 

därför kunnat ske utan tillstånd.143 En annan följd är förekomsten av så kallade 

”massetipper”, det vill säga anläggningar som saknar tillstånd att hantera avfall 

men som hanterar överskottsmassor från exempelvis bygg- och anläggningsprojekt, 

vilket är massor som enligt lagstiftning är avfall. 

Miljødirektoratets vägledning (Fact-sheet M 1234) från år 2018 avser hantering av 

icke förorenad jord och har kommit till för att förklara och förtydliga gällande 

regler. Vägledningen har lett till att icke förorenade massor har börjat betraktas 

som verksamhetsavfall (trade waste) och att alla ”massetipper” har behövt 

godkännas av myndigheterna som deponier för industriavfall.144 Vägledningen 

reviderades år 2019. 

 

4.2.2 Naturligt förekommande material 

Allt överskottsmaterial från bygg- och rivningsaktivitet, sprängning och 

tunneldrivning och som inte återanvänds direkt på plats är avfall.145 Att föra bort 

massor från utgrävningsplatsen innebär i vissa fall att massorna automatiskt klassas 

som avfall.146 Naturligt förekommande, utgrävda icke förorenade massor (jord 

blandad med sten) ses inte som avfall så länge de återanvänds på platsen och inte 

bortskaffas på platsen.147 Inte heller förorenade, naturligt förekommande utgrävda 

massor (jord blandad med sten) ses som avfall om de kan återanvändas på platsen 

och om koncentrationen av vissa ämnen är under angivna gränsvärden i relevant 

nationell vägledning.148 Icke förorenat bergmaterial från borrning eller sprängning 

som återanvänds på platsen ses inte som avfall. Förorenat bergmaterial som 

återanvänds på plats hanteras inte heller som avfall. Detta förutsatt att 

koncentrationen av vissa ämnen är under angivna gränsvärden i relevant nationell 

vägledning. Vid bergmaterial ska även innehåll av sulfid samt plast- och 

sprängämnesrester utredas.149 Icke förorenat entreprenadberg från tunneldrivning 

som återanvänds på plats är inte avfall. Inte heller förorenat entreprenadberg från 

 

143 Ibid.  

144 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, final rapport 2020, Reference 

2020/15505, Danish Technological Institute, m.fl., (2021), s. 121. 
 
145 Hale 2021, s. 5 och Survey och emergence, final rapport 2020, se Table 17 och 18.  

146 Hale 2021, s. 3. 

147 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, (2021), se Table 17.  

148 Ibid. 

149 Ibid. 
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tunneldrivning betraktas som avfall om det återanvänds på plats, förutsatt att 

koncentrationen av vissa ämnen är under angivna gränsvärden i relevant nationell 

vägledning. 

Miljødirektoratets vägledning om mellanlagring och bortskaffande av icke 

förorenad jord och sten är från år 2021.150 Återanvändning av rena jord- och 

stenmassor kräver undantag från forureningsloven, vilket bara kan ges av 

Miljødirektoratet. Följande kriterier ska enligt vägledningen vara uppfyllda för att 

kunna återanvända icke-förorenade, utgrävda sten- och jordmassor: 

1. platsens utformning ska inte vara beroende av tillgång till icke förorenade 

jord- och stenmassor,  

2. det finns tillräckligt med material som ska återanvändas, och  

3. de utgrävda materialens egenskaper gör dem lämpliga för återanvändning. 

Förorenat material är definierat i § 2–3a forurensningsforskriften som jord som 

innehåller ämnen som kan utgöra en risk för hälsa eller miljön och koncentrationer 

av gifter som överskrider gränsvärdena för förorenad mark i bilaga I.151 Det 

förorenade materialet klassificeras vidare enligt Miljødirektoratets vägledning TA-

2553/2009 innehållande riktlinjer för hälsoriskbaserad klassificering av förorenad 

mark i fem klasser.152 Klass 3-material kan exempelvis läggas i övre jordlager i 

stadskärna eller vid kontors- eller affärsbyggnader, medan klass 4-material kan 

vändas i vägar och industriområde. Jord- och stenmassor med syrabildande 

egenskaper, till exempel alunskiffer, anses alltid vara förorenade om inte annat 

dokumenteras.153 Det finns ingen vägledning avseende återanvändning av 

förorenad utgrävd jord. Det är dock möjligt att ansöka om tillstånd för att 

återanvända sådan jord förutsatt att kriterierna uppfylls och att riskanalys visar att 

ingen påverkan sker på den omgivande miljön.154 

 

4.2.3 Betraktas massor som biprodukter? 

Enligt Miljødirektoratets bedömning kan överskottsmassor av jord och sten som 

uppstår i bygg- och anläggningsarbeten generellt inte utgöra biprodukter eftersom 

denna typ av projekt inte bör kunna falla in under begreppet produktionsprocess. 

Som produktionsprocess tolkas exempelvis en produktionslinje. 

 

 

150 Hale 2021, s. 5. 

151 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, (2021), s. 120. 

152 Ibid. 

153 Ibid., s. 121. 

154 Hale 2021, s. 6. 
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4.2.4 När avfall upphör att vara avfall 

Norge har inga nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Att ett 

material har klassats som avfall förhindrar dock inte att materialet används eller 

återanvänds om följande krav är uppfyllda: 

- materialet eller dess egenskaper har en viss eftertraktad funktion,  

- materialet uppfyller vissa på förhand bestämda kriterier, 

- materialet har marknadsvärde, och  

- materialet är inte förorenat så mycket att det kan leda till miljö- eller 

hälsoproblem.155 

För att förbättra nyttjandet av avfall från bygg- och rivningsprojekt krävs att alla 

projekt ska ha en avfallshanteringsplan som säkerställer att cirka 60 procent av 

avfallet sorteras på plats, vilket även ska dokumenteras.156 Användningen av avfall 

från bygg- och rivningsprojekt är inte reglerad genom krav eller kriterier utan 

genom vägledningar och standarder som är kopplade till vägbyggnation. Betong 

och tegel (tiles) krossas ofta på plats för att sedan användas som utfyllnad. Innan 

rivnings- eller återuppbyggnads- (rehabilitation) projekt sätts igång finns det krav 

på att undersöka förekomsten av vissa miljöfarliga ämnen i olika slags 

byggavfall.157 

 

4.3 Finland 

4.3.1 Relevant lagstiftning 

Finland har, som medlemsstat i EU, införlivat avfallsdirektivet. Lagstiftning som 

här är av intresse är avfallslagen (646/2011) och avfallsförordningen (179/2012), 

miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen (713/2014), 

förordningen om markförorening och efterbehandling (PIMA-förordningen 

214/2007) samt förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 

(843/2017). 

3 § avfallslagen innehåller vissa av undantagen som motsvarar artikel 2 i 

avfallsdirektivet. Det gäller dock inte undantaget avseende icke förorenad jord och 

annat naturligt förekommande material som grävts ut i samband med 

byggverksamhet, när det är säkerställt att materialet kommer att användas för 

byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes (artikel 

2.1.c.). Av förarbeten till avfallslagen framgår att det avsedda material som med 

säkerhet och någorlunda omedelbart kommer att användas för byggnation, i sitt 

naturliga tillstånd eller efter att ha förbehandlats genom sållning eller på något 

 

155 Hjelmar 2016, s. 40.   

156 Ibid., s. 133. 

157 Ibid., s. 135. 
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annat motsvarande sätt, på den plats där grävningen utfördes eller någon 

annanstans, sällan motsvarar de allmänna kännetecknen för avfall. Det är därför 

inte nödvändigt att föreskriva om ett sådant undantag från avfallslagens 

tillämpningsområde.158 Avfallslagen gäller alltså inte jord som inte anses vara 

avfall, varför behandling eller användning av sådan jord inte heller kräver 

miljötillstånd.159 Finlands tolkning av undantaget i artikel 2.1.c har således 

inneburit att sådant material, inklusive när materialet används någon annanstans än 

på den plats som grävningen utfördes, inte har setts som avfall och inte heller 

reglerats i avfallslagen. Relevant finsk lagstiftning ska ses mot denna bakgrund.  

Icke förorenad jord från byggnation bör i första hand användas på samma plats, till 

exempel i miljökonstruktioner som bullervallar, vägkonstruktioner, på åkrar och i 

landskapsarkitektur.160 Jordmaterial som kan användas säkert och systematiskt 

anses vanligtvis inte vara avfall. Generellt sett kan bortskaffande av jord 

rättfärdigas bara om jordmaterialet inte kan användas på grund av att det innehåller 

skadliga ämnen/föroreningar. PIMA-förordningen innehåller tröskelvärden och 

riktvärden för vanliga skadliga ämnen i marken. Enligt avsnitt 2 är 

markförorenings- och efterbehandlingsbehovet baserat på en bedömning av hälso- 

eller miljöfaran.161 Bedömningen är riskbaserad och ska genomföras om 

koncentrationen av skadliga ämnen överstiger de värden som föreskrivs i bilagan, 

eller om platsen antas vara förorenad, det vill säga om den har använts som ett 

industri- eller lagringsområde. Föroreningar mäts genom provtagning, baserad på 

standardiserade metoder.162  

Enligt förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad får avfall 

återvinnas utan miljötillstånd, om kvalitetskontrollen och återvinningen av avfallet 

säkerställs samt om verksamheten anmäls för registrering i datasystemet för 

miljövårdsinformation i enlighet med förordningen och 116 § i 

miljöskyddslagen.163  Utöver vad som föreskrivs i miljöskyddslagen och 

avfallslagen finns det krav som gäller för återvinning av avfall enligt 4 § i 

förordningen. Dessa innefattar bland annat avfallsskiktets tjocklek i 

markbyggnationer, gränsvärden för lakkriterier och koncentration av farliga ämnen 

samt avstånd till vattenförekomst och grundvattennivå.  

Det finns ett förslag om ett förnyat kapitel i miljöskyddslagen, 14 a, som ska 

innehålla bestämmelser om behandling av jordmaterial som uppkommer i samband 

med byggande eller motsvarande verksamhet och om det administrativa förfarandet 

 

158 Finlands regerings proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har 

samband med den, RP 199/2010 rd, s. 68. 

159 Miljöministeriet i Finland, Miljövårdsavdelningen, Uppgrävd jord – avfallets art och behandling, 

promemoria 7/3/2015, s. 11. 

160 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, (2021), s. 124.  

161 Ibid., s. 128. 

162 Ibid.  

163 Se mer i Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall, Naturvårdsverket, 

2020. 
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i samband med det.164 Det förnyade kapitlet ska innefatta definition av icke 

förorenat jordmaterial och skyldigheten att undersöka jordmaterial som orsakar 

eventuell olägenhet samt anmälningsförfarandet för grävning, återvinning och 

tillfällig lagring av jordmaterial. De allmänna bestämmelserna i miljöskyddslagen 

preciseras genom en ny förordning, där det föreskrivs närmare om 

anmälningsförfarandet och krav på innehåll i anmälan samt krav för att förebygga 

eller minska eventuella olägenheter till följd av verksamheten.  

Vid sidan om reglering finns det i vissa regioner en digital marknadsplattform, 

maapörssi, som har etablerats för fördelning av återanvändbar mark och 

rivningsmaterial.165 Maapörssi-användare kan till en lägre kostnad ta emot 

överflödig jord som uppkommer på andra byggplatser, vilket resulterar i en 

effektivare resursanvändning, minimerar transportsträckorna och därmed minskade 

utsläpp från transporter. 

 

4.3.2 Naturligt förekommande material 

Icke förorenad jord, icke förorenade utgrävda massor (blandade) och icke förorenat 

berg från borrning och sprängning ses inte som avfall om jordens, massornas eller 

bergets framtida användning är säker, systematisk och om materialet kan användas 

direkt, det vill säga utan någon vidare behandling.166 Detta gäller oavsett om jorden 

eller de utgrävda massorna eller berget från borrning eller sprängning används på 

plats eller på något annat ställe än där massorna har uppkommit. Icke förorenat 

berg från tunneldrivning, även inklusive överskottsberg, ses inte som avfall oaktat 

om berget används på platsen där det har uppkommit eller på annat ställe.167  

Förorenad jord och förorenade utgrävda massor (blandade) är att betrakta som 

avfall om koncentrationen av föroreningar överstiger gränsvärden eller om 

bakgrundshalterna överstiger gränsvärdena.168 Detta oavsett om förorenad jord och 

massor (blandade), inklusive överskottsmassor och överskottsjord, återanvänds på 

platsen eller på annan plats.169 

För förorenat berg från borrning och sprängning eller tunneldrivning, inklusive 

överskottsberg, gäller, oavsett om det används på platsen eller på annat ställe än 

där det har uppkommit, att föroreningsinnehållet i normalfallet inte fastställs i 

 

164 Finska miljöministeriets webbplats om återvinning av jordmaterial som uppkommer i samband med 

byggande: https://ym.fi/sv/atervinning-av-jordmaterial-som-uppkommer-i-samband-med-byggande, 

besökt 2022-02-07. Lagförslaget är under behandling under våren 2022. 

165 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, (2021), s. 133. 

166 Ibid., se Table 17 och 18. 

167 Ibid. 

168 Ibid.  

169 Ibid. 
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sådant material.170 Myndigheter kan dock ställa krav på att sulfidinnehåll eller 

sprängämnesrester bedöms. 

4.3.3 Betraktas massor som biprodukter? 

Överskottsmassor av jord och sten som uppstår i bygg- och anläggningsarbeten kan 

generellt inte anses utgöra biprodukter, eftersom den typen av projekt inte kan falla 

in under begreppet ”produktionsprocess”.  

 

4.3.4 När avfall upphör att vara avfall 

Finland har inga nationella kriterier för när jord- eller bergmassor som utgör avfall 

upphör att vara avfall. Man har dock genomfört en pilotstudie om huruvida 

jordmaterial som uppstår under byggnation lämpligen ska kunna vara föremål för 

regler om när avfall upphör att vara avfall.171  

 

4.4 Danmark 

4.4.1 Relevant lagstiftning 

Inledningsvis kan nämnas att det i Danmark enbart är utgrävd jord som avses med 

naturligt förekommande material, vilket beror på landets geologiska 

förutsättningar. 

Lagen om förorenad mark (Jordforureningsloven) anger hur ansvar för förorenade 

områden delas mellan regionerna och kommunerna och reglerar bland annat 

anmälningsförfarandet vid utgrävning och borttagande av jord. Med stöd av lagen 

meddelas bland annat regler om återvinning och användning av mark för särskilda 

ändamål, inklusive regler om kriterier och gränsvärden.172 Förordningen om 

anmälan och dokumentering vid borttagande av jord 

(Jordflytningsbekendtgørelsen) reglerar utgrävning och omflyttning av förorenad 

eller möjligen förorenad jord. All utgrävning och borttagande av mer än en 

kubikmeter jord måste anmälas till kommunen.173 Förordningen innehåller 

minimikrav för provtagning, analys och klassificering av jord i 

föroreningskategorier (två nivåer) utifrån kemiska analyser.174 Förordningen om 

definitionen av lätt förorenad jord (Bekendtgørelse om definition af lettere 

forurenet jord) anger, förutom definitionen, gränsvärden för ett flertal ämnen för 

 

170 Ibid. 

171 Hjelmar, 2016, s. 39.  

172 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, (2021), s. 101. 

173 Ibid., s. 28. 

174 Ibid., s. 104. 
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bedömningen av vad som anses vara lätt förorenad.175 Jord som är förorenad av 

tungmetaller omfattas av förordning nr 1672 av den 15 december 2016 om 

användning av restavfall, jord och sorterat bygg- och rivningsavfall, 

Restproduktbekendtgørelse176, som reglerar anmälan av användning (för 

byggnadsarbeten), provtagning, analys och klassificering i tre kategorier av 

restavfall och jord baserat på gränsvärden för innehåll och lakbarhet för flera 

oorganiska ämnen.177 Vid varje projekt som använder jord ska en bedömning göras 

om det omfattas av 5 kap. miljöskyddslagen (Miljøbeskyttelsesloven), som reglerar 

förorenande verksamheter. 

JordWeb är ett digitalt system i Danmark som har till syfte att underlätta anmälan 

av jord genom att skapa en webbaserad lösning för samarbete mellan beställare, 

kommun, markägare, konsult, entreprenör och transportföretag.178 Det säkerställer 

en korrekt hantering av jorden från utgrävning till deponering. Alla som har 

tillgång till systemet kan ta del av relevant information i varje enskilt ärende, bland 

annat om typ av jord, föroreningshalt och hur jorden avses att hanteras. 

 

4.4.2 Naturligt förekommande material 

Icke förorenad jord betraktas huvudsakligen inte som avfall om den återanvänds på 

platsen, medan icke förorenad överskottsjord som återanvänds på annan plats i 

huvudsak utgör avfall.179 Förorenad jord betraktas i princip som avfall. Under vissa 

förhållanden ses förorenad jord inte som avfall.180 I sådana situationer är det 

föroreningsnivån som avgör möjlig användning.181 Utgrävda förorenade massor 

(blandade) ses huvudsakligen som avfall. 

 

4.4.3 När avfall upphör att vara avfall 

Danmark har för närvarande inte nationella kriterier om när avfall upphör att vara 

avfall. Vissa utsorterade fraktioner av icke-farligt och icke förorenat avfall från 

bygg- och rivningsverksamhet och ballast kan användas som ersättning för 

råmaterial utan tillstånd enligt miljöskyddslagen, förutsatt att kriterier i 

förordningen 1662 av den 21 december 2010 om användning av restprodukter och 

jord i byggnation samt av icke-farligt utsorterat bygg- och rivningsavfall är 

 

175 Ibid., s. 103. 

176 Se mer i Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall, Naturvårdsverket, 

2020. 

177 Survey of the emergence and use of naturally occurring materials, (2021), s. 105. 

178 Ibid., s. 28 f. 

179 Ibid., se Table 17 och 18. 

180 Ibid. 

181 Ibid., se Table 17 och 18. 
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uppfyllda.182 Likaledes kan asfaltavfall användas för vägbyggnation utan tillstånd 

enligt miljöskyddslagen om kraven i Asphalt Circular av den 15 juli 1985 är 

uppfyllda.183 Bygg- och rivningsavfall bestående av naturlig sten och blandat 

stenmaterial kan utan tillstånd, efter behandling användas som ersättningsmaterial 

efter anmälan till kommunen.184 

 

4.5 Storbritannien 

4.5.1 Relevant regelverk och vägledningar 

Waste Duty of Care Code of Practice är en lagstadgad vägledning utfärdat med 

stöd av 34.7 § 1990 års miljöskyddslag (Environmental Protection Act, EPA), som 

innehåller uppförandekod om avfallshanteringsplikt (34.1 § EPA). Uppförande-

koden utgår till viss del från avfallsdirektivets bestämmelser. Generellt kan 

avfallshantering kräva tillstånd av olika slag eller dispenser.  

 

4.5.2 Betraktas massor som biprodukter? 

I Storbritannien regleras biprodukter på samma sätt som i avfallsdirektivet. I den 

generella vägledningen om avfall från Department for Environment, Food and 

Rural Affairs ges som exempel på biprodukt icke förorenad naturligt 

förekommande jord som är lämplig för användning och som inte behöver genomgå 

någon behandling förutsatt att användning är säkerställd.185 Detta anses innebära att 

byggnation ses som produktionsprocess och att sådant material kan klassas som 

biprodukter, om kriterierna är uppfyllda. 

 

4.5.3 Naturligt förekommande material 

Naturligt förekommande överskottsjord som uppkommer i byggnation eller 

infrastruktur och som anses vara lämplig för återanvändning, men som återanvänds 

på annan plats än där den uppkom, utgör sannolikt avfall, såvida den inte uppfyller 

biproduktskriterierna och därmed kan betraktas som biprodukt. 

Byggnationsrester kan dock också utgöra och användas som icke-avfall på samma 

plats eller på annan plats än där de uppkommit, oavsett om de kräver ytterligare 

 

182 Hjelmar, 2016, s. 104. 

183 Ibid. 

184 Ibid., s. 105. 

185 Decide if a material is waste or not: general guide, updated 31 august 2021, 

https://www.gov.uk/government/publications/legal-definition-of-waste-guidance/decide-if-a-material-is-

waste-or-not, besökt 2022-04-26, se avsnitt 1.1 och 6.2. 
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behandling. Detta förutsatt att materialet hanteras enligt The Definition of Waste: 

Development Industry Code of Practice, Main Document.186 

Uppförandekoden ger ett hanteringssätt för att på platsspecifik basis kunna bedöma 

om urschaktat material ska klassificeras som avfall eller inte och när behandlat 

schaktavfall kan upphöra att vara avfall för en viss användning. Uppförandekoden 

innebär en högkvalitativ och professionell projekthantering där ansvar för bland 

annat kontroll, dokumentation och att koden följs läggs på en så kallad qualified 

person som övervakar processen. Bedömningar och spårbarhet är också 

förutsättningar för huruvida Environmental Agency (härefter EA) kommer att 

kräva att tillstånd söks för det aktuella projektet. Om ett material hanteras på ett 

sådant sätt att alla krav i uppförandekoden uppfylls är det inte att betrakta som 

avfall.187 Att uppfökodenrandekoden används påverkar inte EA:s tillsynsfunktion. 

Uppförandekoden anger fyra faktorer av betydelse för att ett urschaktat material 

ska betraktas som icke-avfall: 

1. Skydd av miljön och människors hälsa 

Avfallsdirektivets syfte är styrande här. Behovet av skyddsåtgärder måste 

bedömas och vara lämpliga för den föreslagna användningen av materialet. 

2. Lämplighet för ändamålet, utan behandling 

Materialet måste vara lämpligt för sitt ändamål i alla avseenden, inklusive 

kemisk och geoteknisk lämplighet samt användningsspecifika krav. 

3. Säkerställd avsättning 

Innehavaren av materialet ska kunna visa att materialet faktiskt kommer att 

användas.  

4. Mängd 

Endast nödvändig mängd material ska användas. 

 

Att dessa faktorer beaktas och att korrekt bedömning görs i förhållande till 

materialet säkerställs genom framtagandet av en materialhanteringsplan (MMP). 

Det är verksamhetsutövarens ansvar att erforderliga bedömningar är gjorda och att 

en MMP är framtagen. MMP ska tas fram före urschaktningen och i den ska man 

dokumentera hur allt material tas om hand.188 En qualified person, som anlitas av 

 

186 The Definition of Waste: Development Industry Code of Practice: https://www.claire.co.uk/projects-

and-initiatives/dow-cop/28-framework-and-guidance/111-dow-cop-main-document, 

besökt 2022-04-26. 

187 Contaminated Land: Applications In Real Environments (CL:AIRE) CoP Main Document s. 5. 

Kan laddas ned på https://www.claire.co.uk/projects-and-initiatives/dow-cop/28-framework-and-

guidance/111-dow-cop-main-document, besökt 2022-04-26. 

188 MMP ska bland annat innehålla:  

- en beskrivning och kategorisering av material avseende potentiell användning och relativa 

mängder, 
- specificerad materialanvändning till vilka föreslagna material ska matchas, vilket sker genom 

en lämplig riskbedömning relaterad till användningsplatsen, 

- uppgifter om var och om det är lämpligt med visst material samt hur materialet kommer att 
lagras; om den avsedda platsen och användningen av dessa material och om hur detta 
material ska spåras, 
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verksamhetsutövaren, har till uppgift att granska bevisen/dokumentation om den 

föreslagna platsspecifika användningen av allt material, godkänna dessa och 

underteckna ett intyg som skickas till EA. Intyget fungerar som en anmälan om att 

projektet genomförs i enlighet med uppförandekoden.  

Det finns en version av uppförandekoden som gäller vid direkt överföring och 

användning av icke förorenat naturligt förekommande material på annan plats än 

där det uppkom, där mottagarplatsen inte behöver ha miljötillstånd eller dispens 

från avfallslagstiftningen.189 

 

4.5.4 När avfall upphör att vara avfall 

Quality Protocol, Aggregates from Inert Waste (härefter QP) innehåller nationella  

end of waste-kriterier för ballast från inert avfall och gäller i England, Wales och 

Nordirland.190 QP innehåller kriterier för framställning och användning av 

granulerat material som tillverkas av inert avfall och används inom byggnation.191 

För att uppfylla kriterierna i QP ska tillverkaren av ett byggaggregat uppfylla alla 

krav i den engelska aggregat standard som materialet efter tillverkning utifrån 

tänkt ändamål ska uppfylla.192 Materialet ska tillverkas i ett system som omfattas 

av den relevanta standardens Factory Production Control. 

Den färdiga ballasten ska inte behöva genomgå någon ytterligare behandling för att 

kunna användas. Tillverkaren ska kunna visa att alla kriterier i QP är uppfyllda. Av 

detta skäl ska varje lass av återvunnet ballast ha en fraktsedel (delivery 

documentation) som ska innehålla information om bland annat leveransdag, 

produktbeskrivning utifrån relevant standard, mängd/volym och intyg att produkten 

uppfyller kriterierna i QP.193 Dokumentationen ska behållas minst två år och kunna 

visas upp vid behov. Materialet som har upphört att vara avfall kan sedan lagras 

som icke-avfall. Om det visar sig att materialet har lagrats tillsvidare utan 

säkerställd avsättning (certanity of use) ska materialet betraktas som avfall igen. 

 

- färdig beredskapsplan innan flytt av material och en verifieringsplan.  

(se CL:AIRE CoP Main Document s. 13). 

189 Se Bilaga 2 till CL:AIRE CoP Main Document, s. 26. 

190 Quality Protocol, Aggregates from Inert Waste, End of waste criteria for the production of aggregates 

from inert waste: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296

499/LIT_8709_c60600.pdf, besökt 2022-04-26. 

191 Bilaga C till Quality Protocol listar de material ballast kan framställas från, där ingår bland annat 

betong (17 01 01), tegel (17 01 02), blandningar av betong, tegel, klinker etc. (17 01 07), annan jord 

och sten än som anges i 17 05 03 (17 05 04), muddermassor som innehåller farliga ämnen och som 

enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall (17 05 06), annat blandat bygg- och rivningsavfall än det 

som anges i 17 09 01-17 09 03 (17 09 04) och jord och sten (20 02 02). Ingående material får inte 

vara förorenade eller innehålla föroreningar av farliga ämnen som anges i nationella listor. Eventuella 

föroreningar ska tas bort under framställningsprocessen så att produkterna uppfyller krav i de 

standarder som anges i Table B3 i protokollet.  

192 Relevanta standarder anges i Bilaga B till QP. 

193 Se avsnitt 3.3.2 i QP. 
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Byggaggregatet ska ha en avsedd användning i byggnation och ska ha lämplig 

produktbeskrivning i fraktsedeln när det levereras. 

 

4.6 Frankrike 

4.6.1 Relevant lagstiftning 

Frankrike har implementerat avfallsdirektivet. Avfallsreglerna finns i miljölagen 

(Code de l'environnement 28.02.2002). Miljölagen innehåller definition av farligt 

och icke-farligt avfall samt delar in avfall i tre kategorier (disposal class) utifrån 

gränsvärden för föroreningar. Fransk lagstiftning skiljer mellan återanvändning och 

nyttiggörande. Avfall (déchets) ska nyttiggöras (det innefattar en presumtion att 

avfallet har upphört att vara avfall) eller bortskaffas, medan material (matériaux), 

exempelvis urschaktad sten och jord, ska återanvändas som ersättningsmaterial.194 

För att säkerställa spårbarhet av och kontroll över användning av utgrävd jord på 

annan plats har man tagit fram TERRASS195, en gratis webplattform för företag 

och organisationer som återvinner utgrävd jord för användning off-site.196 

TERRASS säkerställer spårbarhet från utgrävnings- till användningsplats, 

registrerar information om bland annat kvalitet, underlättar för matchning av utbud 

och efterfrågan med mera genom att samla in och lagra information i en gemensam 

databas. 

4.6.2 Naturligt förekommande material 

Juridiskt sett betraktas utgrävd sten och jord inte som avfall om sådant material 

återanvänds på platsen.197 Där innefattas även andra lokaliseringar om dessa 

avtalsmässigt är kopplade till samma verksamhetsutövare (project owner). Däremot 

betraktas materialet som avfall om det transporteras till andra platser. 

Återanvändning på plats kräver dock tillstånd (authorization).198 Behandling 

(krossning, sortering) på den plats materialet är avsett att användas är möjlig. Om 

materialet inte återanvänds blir det avfall och projektägaren ansvarar för att det 

lagenligt bortskaffas eller återvinns. Detta gäller inte om materialet har kommit 

från en miljöklassad anläggning eller från en anläggning klassad i enlighet med end 

of waste-regler (art. L.541–2 och L.541–4.3 miljölagen).199 

 

194 Haas 2020, s. 6. 

195 Se https://www.brgm.fr/en/website/terrass, besökt 2022-05-05.  

196 Blanc m.fl., Excavated soil reuse tools developed as part of the French soil management framework, 

ResearchGate, oktober 2012, s. 11 f. 

197 Ibid. 

198 Projektägaren behöver fylla i en s.k. installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) 

för att få tillståndet. 

199 Haas 2020, s. 6. 
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Som ovan framgår är det tillåtet att återanvända urschaktat material även på annan 

plats än där dessa uppkom. Det ställs dock krav på kunskap om huruvida 

utgrävningsplatsen är förorenad och omfattas av den nationella policyn för 

förorenade områden.200 Om utgrävningsplatsen inte är förorenad, kan den utgrävda 

jorden, som då ses som naturligt material, flyttas till andra platser om de 

geotekniska förutsättningarna är lämpliga. Om utgrävningsplatsen är förorenad 

finns det möjlighet att behandla materialet på platsen. Urschaktad jord som är 

transporterad till en annan plats, och därmed avfall enligt miljölagen, kan 

återvinnas om följande kriterier är uppfyllda: 

1. om jordkvaliteten på mottagarplatsen inte påverkas, det vill säga att 

kemiska egenskaper hos den utgrävda jorden överensstämmer med 

mottagningsplatsens geokemiska egenskaper,  

2. om vattenkvaliteten och ekosystemet på mottagarplatsen inte påverkas, och 

3. om jordens kemiska egenskaper gör den lämplig för avsedd användning på 

mottagarplatsen (utifrån tre bedömningsnivåer med gränsvärden för olika 

kemiska ämnen alternativt användningsspecifika gränsvärden för industri, 

kontor, vägar etc., eller vid behov platsspecifika gränsvärden).201 

 

4.6.3 När avfall upphör att vara avfall 

I november 2020 anmälde Frankrike ett förslag om nationella kriterier för när 

avfall upphör att vara avfall avseende urschaktad jord och sediment för 

anläggnings- och utvecklingsarbeten.202 Avfall av urschaktad jord och sediment 

upphör att vara avfall efter nödvändiga berednings- och kontrollåtgärder om det 

uppfyller angivna kvalitetskriterier samt om det finns ett överföringsavtal med en 

entreprenör, vilket ska innehålla bland annat identifierad mottagningsplats, 

entreprenörsåtaganden, eventuella användningsbegränsningar och 

kvalitetsutvärdering i enlighet med vissa av miljöministeriet godkända förfaranden 

i riktlinjer för återvinning.  

Vid beredningen ska för varje parti utgrävd jord/sediment finnas ett intyg om 

överensstämmelse som ska innehålla vissa uppgifter och som ska sändas till varje 

berörd part. Varje parti utgrävd jord/sediment ska ges ett särskilt nummer och 

knytas till utgrävningsplatsen, i syfte att säkerställa spårbarhet. I förslaget regleras 

även vem som ska genomföra nödvändiga kontroller eller analyser av avfallet och 

att avfallet som har förberetts för att användas i anläggnings- eller 

utvecklingsarbeten ska lagras separat från annat material. De handlingar som visar 

att kraven ovan är uppfyllda ska bevaras i tio år.  

 

200 Hale 2021, s. 5. 

201 Ibid. 

202 “Draft Order of setting out the criteria for end-of-waste status for excavated soil and sediments that 

have been prepared for use in civil engineering or development”, French republic, Ministry of 

Ecological Transition, NOR: TREP2026542A, 2020-11-10. 
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4.7 Slutsatser 
Inledningsvis kan konstateras att det finns vissa skillnader mellan hur de länder vi 

undersökt har införlivat eller tolkat avfallsdirektivet och dess bestämmelser. Detta 

har sedan påverkat utformningen av det nationella regelverket, vilket i sin tur har 

lett till att det finns nationella skillnader mellan hur urschaktad naturligt 

förekommande jord och sten betraktas och i vilken mån sådant material får 

användas även på andra platser än där det uppkom, liksom om det krävs tillstånd 

för dess hantering. 

Finland har exempelvis en bredare tolkning av undantaget i artikel 2.1.c i 

avfallsdirektivet och ser inte urschaktad naturligt förekommande sten och jord som 

avfall oavsett var materialet sedan används för byggnation. Detta synsätt kan anses 

ha styrt hur Finland avser att nu revidera sin reglering av masshantering. Enligt 

förslagen, som nu är under beredning, kommer fokus att ligga på att ta fram 

gränsvärden för olika användningsområden istället för att definiera vad som utgör 

förorenat eller icke förorenat material/avfall.  

Skillnader har kunnat konstateras även vid tolkningen av begreppet 

produktionsprocess, som finns med i ett av kriterierna för att kunna bedöma om 

restprodukter kan betraktas som biprodukter.203 I Sverige finns det praxis på att 

infrastrukturarbeten inte kan anses utgöra en produktionsprocess, varför massor 

från sådana projekt inte kan bli biprodukter.204 Detta synsätt delas i vart fall av 

Finland och Norge. Storbritannien verkar dock inte göra samma avgränsning. 

Massor eller produktionsrester från infrastrukturarbeten kan där utgöra biprodukter 

om kriterierna är uppfyllda.   

Det kan även konstateras att urschaktad naturligt förekommande jord och sten som 

inte återanvänds på plats generellt betraktas som avfall i de flesta av de analyserade 

länderna. Även här finns dock vissa skillnader. Enligt det franska regelverket 

tolkas användning ”on-site” bredare på så sätt att även andra geografiska platser 

som har avtalsmässig koppling till samma projektansvarig innefattas. Som framgått 

ovan görs det i det finska regelverket ingen skillnad avseende var sådant material 

återanvänds, eftersom det inte ses som avfall. I Storbritannien finns däremot 

möjlighet att klassa urschaktad naturligt förekommande jord och sten som 

biprodukter. 

Alla de analyserade länderna har tagit fram någon form av reglering eller 

uppförandekod för att möjliggöra eller underlätta att urschaktad naturligt 

förekommande jord och sten som är avfall ska kunna återvinnas/nyttjas i 

byggnations- eller anläggningsarbeten. Sådana regler ställer oftast höga krav på 

verksamheter när det gäller kartläggning och analys av material utifrån fastställda 

gränsvärden eller riskbedömning utifrån geokemiska förutsättningar på den 

avsedda användningsplatsen. Kraven kan omfatta olika intyg/dokumentation, krav 

på spårbarhet och registrering på nationell eller regional nivå, eller till och med 

 

203 Se art. 5 i avfallsdirektivet. 

204 Se MÖD M 1832-17. 
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krav på tillstånd. Vissa länder har tagit fram verktyg/digitala marknadsplatser för 

att underlätta omfördelning och matchning av massor. 

Nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall har tagits fram i 

Storbritannien avseende ballast från inert avfall och i Frankrike för urschaktad jord 

och sediment för anläggnings- och utvecklingsarbeten. Kriterierna reglerar 

framställningsprocessen och är knutna till standarder. Det finns krav på bland annat 

kontrollåtgärder avseende avfallet och intyg av överensstämmelse. Framställaren 

av materialet ska vidare säkerställa spårbarhet genom fraktsedel eller 

registreringssystem. Det finns också krav på säkerställd avsättning för materialet 

eller kontrakt med entreprenör som kommer att använda materialet. 

Sammantaget kan konstateras att det har funnits behov i de analyserade länderna att 

inom ramen för både EU- och nationellt regelverk hitta framkomliga vägar för att 

kunna nyttja urschaktad naturligt förekommande jord och sten när det klassas som 

avfall. Detta för att uppnå cirkulär hantering i större omfattning. Oavsett form av 

reglering är det uppenbart att kartläggning och analys av sådana massor utifrån 

olika fastställda gränsvärden har varit en viktig utgångspunkt. Likaså framstår det 

som grundläggande att användningsplats och användningsändamål för massorna är 

utrett och att det är säkerställt att en användning faktiskt kommer att ske. Att det 

finns spårbarhetssystem kopplat till reglering främjar också syftet att rätt massor 

hamnar på rätt plats. 
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5. Problemanalys 
 

Målsättningen med detta regeringsuppdrag är att den resurs som massor utgör och 

som idag finns tillgänglig, som en följd av samhällsbyggande, ska kunna nyttjas på 

bästa sätt. Inom ramen för detta uppdrag har Naturvårdsverket inledningsvis 

formulerat en beskrivning av målsättningen på följande sätt: 

I en hållbar masshantering cirkuleras miljö- och hälsomässigt lämpliga massor på 

ett ändamålsenligt sätt. Bedömning av lämplighet utgår från vilka risker massorna 

medför för människors hälsa och miljön på kort och lång sikt, utifrån massornas 
innehåll och platsen där massorna ska användas. 

 

Därigenom bedöms cirkulär och resurseffektiv masshantering uppnås med minskad 

utvinning av geologiska naturtillgångar, minskade transporter och utsläpp av 

växthusgaser, samt goda förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö och 

fungerande ekosystem som inte hotas av förekomsten av farliga ämnen i miljön.  

Naturvårdsverket har identifierat flera olika brister som medför att dagens 

hantering är en ineffektiv resursanvändning av de massor som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet. Dessa brister beskrivs närmare i detta avsnitt enligt 

följande huvudområden: 

- avfallsbegreppet (kapitel 5.1), 

- matchning mellan tillgång och efterfrågan (kapitel 5.2), 

- planering och samordning (kapitel 5.3), och 

- tillsynens förutsättningar (kapitel 5.4). 

 

5.1 Avfallsbegreppet 

5.1.1 Inledning 

Bedömningen av om massor ska ses som avfall eller inte är en återkommande fråga 

som i vissa fall är svår att avgöra. Samtidigt är det en viktig del i den bedömning 

som behöver göras för den fortsatta hanteringen, eftersom det spelar en avgörande 

roll för vilka bestämmelser som blir tillämpliga. Om massorna ses som avfall gäller 

avfallslagstiftningen. Det kan innebära att verksamheten behöver tillstånd för 

transporter, krav på anteckningsskyldighet, krav på att anmäla eller söka tillstånd 

för lagring av avfallet eller för att återvinna det och så vidare. Om massorna istället 

ses som icke-avfall, det vill säga ett material eller en produkt, gäller istället det som 

brukar benämnas produkt- och kemikalielagstiftningen, till exempel 

byggproduktförordningen. Hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken är tillämpliga, 

oavsett om det handlar om avfall eller icke-avfall.  
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Inom regeringsuppdraget har frågeställningen om när något ska bedömas som 

avfall eller inte varit central och grundläggande för det vidare arbetet. Det finns 

ingen avgränsning för uppdragets omfattning till att enbart analysera avfall, utan 

Naturvårdsverkets uppdrag är att se över massors hantering, vilket inkluderar både 

de massor som ses som avfall och de som inte gör det. 

Nedan går vi igenom de olika begrepp och frågeställningar som är relevanta inom 

uppdraget, kopplat till avfallsdefinitionen och hanteringen av massor. 

 

5.1.2 Avfallsdefinitionen  

Avfallsdefinitionen är central i de bedömningar som behöver göras. Definitionen 

följer av avfallsdirektivet och har genomförts i svensk rätt i 15 kap. 1 § 

miljöbalken, i princip ordagrant som dess formulering i avfallsdirektivet: 

Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av 

med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Avfallsdefinitionen ligger till grund för vad som ska anses vara ett avfall. Den som 

är innehavare av materialet måste bedöma om det finns ett så kallat 

kvittblivningsintresse eller inte. Det finns en subjektiv bedömning i definitionen, 

som bidrar till att det kan vara svårt i vissa fall att fastställa om något är avfall eller 

inte. När det gäller massor är en viktig utgångspunkt i bedömningen att massornas 

innehåll och eventuella risker för miljön och människors hälsa inte ensamt ligger 

till grund för om massor utgör avfall eller inte. Däremot är det möjligt att innehåll 

av farliga ämnen leder till att ett kvittblivningsintresse och en skyldighet att göra 

sig av med avfallet uppstår.  

Massor som uppkommer inom ett projekt och som inte innehåller ämnen eller 

uppvisar egenskaper som gör att de är olämpliga att använda ses i många fall inte 

som avfall och ingår ofta i den så kallade massbalansen, det vill säga massor som 

det finns avsättning för om de har rätt kvalitet. Om massorna skulle visa sig 

innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen som gör dem olämpliga att använda på 

platsen uppstår ett kvittblivningsintresse (det vill säga en skyldighet att bli 

kvitt/göra sig av med dem). I de fall då en avsättning finns och massorna är 

lämpliga utifrån en miljö- och hälsomässig aspekt, bedöms det inte föreligga ett 

kvittblivningsintresse. Samtidigt kan ett ämne eller ett material som inte tycks vara 

skadlig för miljön och människors hälsa ändå vara avfall. Icke förorenade massor 

kan exempelvis bedömas som avfall om det saknas en direkt avsättning för dem 

eller om det är oklart om de kan komma till användning. 

Det är viktigt att den som gör bedömningen av om något är avfall eller inte, genom 

dokumentation kan visa hur bedömningar av dess egenskaper och 

kvittblivningsintresse görs. Fastställd användning samt genomförda kontroller, 

provtagningar och bedömningar kring kvalitet med mera, där innehavaren 

säkerställer att det tänkta materialet inte leder till risker för människors hälsa och 

miljön, behöver ligga till grund för den bedömning innehavaren av massorna har 

gjort, och behöver kunna visas för en tillsynsmyndighet. 
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5.1.3 Översyn av avfallsdefinitionen 

Från olika håll lyfts ibland frågan om att Naturvårdsverket borde verka för en 

förändring av avfallsdefinitionen. Grunden till det har bland annat varit att 

avfallsdefinitionen kan vara svårtolkad, då den utgår från en subjektiv bedömning. 

Det kan också vara svår att bedriva tillsyn utifrån definitionen.  

Naturvårdsverket delar uppfattningen att avfallsdefinitionen kan vara svår att 

tillämpa. Det är dock svårt att genom en definition få en sådan tydlighet som 

minimerar risken att olika tolkningar görs, och att det inte finns utrymme för några 

som helst tveksamheter. En eventuell justering av definitionen riskerar också att 

leda till nya tolkningsproblem. Att påverka definitionens utformning är dock inte 

en omöjlighet. Ett eventuellt framtida arbete med att driva på en utveckling av 

avfallsdefinitionen behöver inte uteslutas, men det är ett arbete som behöver ske på 

EU-nivå och som tar lång tid. Det kan därför inte lösas inom ramen för detta 

uppdrag. Naturvårdsverkets bedömning är att avfallsdefinitionen inte 

nödvändigtvis hindrar en utveckling av tolkningen av vad som är avfall och vad 

som inte är det.  

 

5.1.4 Analys av avfallsbegreppet 

Inom det aktuella regeringsuppdraget har Naturvårdsverket undersökt vilka 

möjligheter vi som tillsynsvägledande myndighet har att utveckla vägledning på 

området. En del i det arbetet har varit att gå igenom den vägledning som finns från 

kommissionen samt den praxis som finns på området. Vi har också undersökt hur 

avfallsdefinitionen har tillämpats av tillsynsmyndigheter och andra myndigheter. I 

det arbetet har det framkommit att definitionen tillämpas olika strikt i olika 

situationer, framförallt beroende på vilken typ av avfall eller restprodukt det 

handlar om. I vissa fall har den potentiella risken vid slutanvändningen påverkat 

bedömningen av om något ska ses som avfall eller inte. Vid osäkerhet, högre risk 

eller svårighet att bedöma risken, ter sig sannolikheten större att något bedöms som 

avfall i enlighet med försiktighetsprincipen. Å ena sidan framkommer 

uppfattningen från verksamhetsutövare att tillsynsmyndigheter i vissa fall klassar 

massor som avfall även i de fall då verksamhetsutövaren anser sig ha visat att det 

är ett material eller en produkt. De menar att tillsynsmyndigheterna i vissa fall gör 

en för strikt bedömning, vilket leder till fördyrande åtgärder, begränsningar i 

lagringsmöjligheter, tidskrävande tillståndsprövningar etc. Tillsynsmyndigheten å 

andra sidan upplever att det i många fall saknas tillräckligt underlag från 

verksamhetsutövaren för att tillsynsmyndigheten ska kunna godta en bedömning att 

massorna är en produkt.  

Resultatet av ovanstående analys ledde till att Naturvårdsverket påbörjade en 

översyn av avfallsdefinitionen och dess tillämpning. Den hypotes vi arbetat utifrån 

har varit att om det är möjligt att tydliggöra tillämpningen så skulle vissa massor 

kunna ses som produkt istället för som avfall. Det skulle kräva en utveckling av vår 
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vägledning på området, i första hand till tillsynsmyndigheterna. Det krävs också att 

det är tydligt vad en verksamhetsutövare behöver säkerställa för att massor i ett 

visst fall inte ska bedömas som avfall. En sådan tillämpning behöver dock 

säkerställa att tillräckliga krav ställs för att skydda människors hälsa och miljön. 

Massor som inte är avfall kan vara både sådana som utvinns från täkt och massor 

som uppstår i olika infrastrukturarbeten, där en verksamhetsutövare bedömer att 

det inte är avfall. Det behöver också säkerställas att de krav som finns idag 

efterlevs. Tillräckligt stöd behöver finnas för att tillsynen ska fungera optimalt 

oavsett om det handlar om avfall eller produkt. En övergripande målsättning 

behöver vara att relevanta krav ställs för att skydda människors hälsa och miljön 

oavsett om det handlar om avfall eller om produkter. 

 

5.1.5 Naturvårdsverkets arbete med att tydliggöra 
avfallsbegreppet 

Under år 2021 påbörjades ett arbete inom Naturvårdsverket där avfallsdefinitionen 

i relation till masshantering sågs över. Bakgrunden var inte enbart 

regeringsuppdraget utan också en följd av arbetet med Naturvårdsverkets handbok 

för återvinning av avfall i anläggningsarbeten (2010:1). Dock såg vi tidigt 

synergier och en möjlighet att denna del i handboksarbetet skulle kunna lägga en 

grund för att arbeta vidare med en utveckling och ett tydliggörande av 

avfallsdefinitionen inom regeringsuppdraget. 

Syftet med att se över tolkningen av avfallsdefinitionen har varit att om möjligt 

förenkla och underlätta hanteringen av vissa massor för att på så sätt bidra till ett 

mer resurseffektivt kretslopp som i sin tur bidrar till en mer cirkulär ekonomi. 

Genom att tydliggöra hur avfallsdefinitionen ska tillämpas i olika typer av 

scenarier kan förutsättningar skapas för att likartade bedömningar ska kunna göras 

över landet. Detta skapar i sin tur en förutsägbarhet för de verksamhetsutövare som 

är berörda. 

En viktig aspekt har varit att se på frågan ur tillsynsperspektivet. Målsättningen har 

varit att uppnå en mer resurseffektiv hantering av naturligt förekommande massor, 

inte att sänka kraven och genom det ta större risker för människors hälsa och 

miljön. Därför har vi undersökt närmare hur tillsynsmyndigheterna ser på frågan, 

vilket underlag de får in idag, hur bedömningarna görs och vilket resultat det ger. 

En bedömning som icke-avfall leder till att massorna istället faller in under 

produkt- och kemikalielagstiftningen. Oavsett om det handlar om avfall eller inte är 

hänsynsreglerna, 2 kap. miljöbalken, tillämpliga. Hur tillsynen fungerar och vilka 

utmaningar som där identifierats framgår av kapitel 5.4. 

Arbetet med att se över tolkningen av avfallsdefinitionen kommer att resultera i 

Tolkning av centrala begrepp – Naturvårdsverkets vägledning om masshantering 

och återvinning av avfall för anläggningsändamål. Det centrala i detta dokument är 

att Naturvårdsverket nu har gått igenom de förutsättningar som krävs för att ett 

material som uppstår inte bör bedömas som avfall, det vill säga i vilka fall kan 

bedömningen göras att massor omfattas av avfallsdefinitionen (när bedöms en 
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innehavare göra sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av med något), och 

när kan bedömningen göras att massor inte omfattas, samt vad som krävs i 

respektive fall. Vägledning om avfallsdefinitionen har under våren 2022 

publicerats på Naturvårdsverkets webbsida. Naturvårdsverket arbetar nu med att 

färdigställa ett samlat vägledningsdokument med stöd för tolkning om 

avfallsdefinitionen och de andra centrala begrepp som berör detta område. 205 

 

Naturvårdsverkets bedömning 

Sammantaget är Naturvårdsverkets bedömning att det är möjligt att se vissa massor 

som uppstår i samband med bland annat infrastrukturarbeten som icke-avfall. Vår 

analys av avfallsdefinitionen visar dock att det ställs vissa krav för att kunna göra 

en sådan bedömning. Det finns flera domar från EU-domstolen206 på området där 

domstolen har analyserat gränsdragningen för när ett material eller en restprodukt 

även fortsatt kan ses som ett material, det vill säga icke-avfall. Det är framförallt 

två grundläggande förutsättningar som återkommer i bedömningarna: man behöver 

kunna visa att det finns avsättning för materialet och att materialet är miljö- och 

hälsomässigt lämpligt för den avsedda användningen. Om verksamhetsutövaren 

kan visa att dessa två förutsättningar är uppfyllda saknas kvittblivningsintresse. 

I en situation där en verksamhetsutövare kan påvisa ovanstående, och en produkt 

sätts på marknaden, kan den ändå ha begränsningar, det vill säga att produkten kan 

vara lämplig att använda, men bara inom ett visst givet användningsområde. Sådan 

information behöver följa med produkten till den slutliga användaren. I ett fall en 

slutlig användare sedan använder produkten på ett felaktigt sätt, eller på en 

olämplig plats, innebär det att denne står som ansvarig för den olämpliga eller 

olagliga användningen. Det skulle till exempel kunna handla om att man använder 

massor i ett känsligt område där särskilda krav ställts, och på så sätt skapar ett nytt 

förorenat område som kommer att kräva åtgärder i framtiden. 

Ovanstående bedömning leder naturligt in på frågan kring vad det är som ska visas, 

hur tydlig eller säker en avsättning behöver vara. Detsamma gäller hur man 

säkerställer att användningen är miljö- och hälsomässigt lämplig. Dessa 

frågeställningar har vi undersökt genom den rättsliga analysen. 

Den bedömning som Naturvårdsverket gör när det kommer till säkerställd 

avsättning är att det kan handla om att avtal, överenskommelser eller andra 

förpliktelser finns mellan den part där materialet uppstår och den som ska använda 

det. Det kan också handla om att det finns regionala masshanteringsplaner 

 

205 Naturvårdsverkets vägledning, Masshantering och användning av massor i anläggningsarbete: 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-

anlaggningsarbeten/, besökt 2022-05-20. 

206 Sammanställning av rättspraxis, Naturvårdsverkets vägledning om återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten och masshantering. Version 1, 2022-03-01, 
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/cb9a502dc806470ea6f8f240153cc2e4/slutlig-

sammanstallning-rattspraxis-2022-03-01.pdf. 
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framtagna av myndigheter där ett underskott av massor redovisas, eller annan 

jämförbar information som påvisar ett reellt behov. En viss flexibilitet kan behöva 

finnas eftersom bedömningen av när en avsättning är säkerställd kan variera från 

fall till fall och från material till material. 

Detsamma gäller bedömningen av om materialet är miljö- och hälsomässigt 

lämpligt för ett visst ändamål. Detta kan påvisas genom att uppvisa det underlag 

och de bedömningar som har gjorts för det aktuella materialet avseende lämplighet 

för det tänkta användningsområdet. Även här bedömer vi att det finns stor variation 

avseende hur omfattande ett sådant underlag behöver vara. Det skulle kunna handla 

om att uppvisa den undersökning som har genomförts för att utesluta att till 

exempel ett bergmaterial innehåller sulfidförande mineral eller andra geogena 

föroreningar. Av underlaget bör dock i alla enskilda fall tydligt framgå att det 

aktuella materialets innehåll och egenskaper motsvarar den önskvärda kvaliteten, 

utifrån en lämplighet på den plats där materialet avses användas. 

Eftersom det i praktiken kan se helt olika ut, vilka typer av material som bedöms 

som produkter respektive icke-avfall, och hur komplexa dessa bedömningar är 

(beroende på att man i vissa fall har kännedom om innehåll redan innan material 

uppkommer) kommer Naturvårdsverket att behöva ta fram ytterligare vägledning 

kring hur dessa bedömningar bör göras för olika materialkategorier. Detta arbete 

fortsätter även efter att regeringsuppdraget har färdigställts. För att kunna ta fram 

en mer riktad vägledning för enskilda material, till exempel bergmaterial, behöver 

dock en rad olika kunskapshöjande insatser genomföras för att Naturvårdsverket, i 

samverkan med bland andra SGU, ska kunna åstadkomma detta. Behovet av 

kunskapshöjande insatser beskrivs i kapitel 5.2.1.  

I nuläget ser Naturvårdsverket att möjligheten att klassa massor som icke-avfall 

(om avsättningen är säkerställd och användningen är miljö- och hälsomässigt 

lämplig) ger en god grund att arbeta vidare utifrån. Vår bedömning är att det blir 

möjligt att få till en mer resurseffektiv masshantering genom utvecklad vägledning, 

utan att äventyra målet om en giftfri miljö. Vi bedömer inte att denna del kräver 

någon lag- eller förordningsändring. Vi ser också att en sådan utvecklad vägledning 

kan bidra till en mer enhetlig prövning och tillsyn över landet. 

Med ovanstående som grund har Naturvårdsverket vidare undersökt om och i så 

fall hur arbetet med att bedöma den miljö- och hälsomässiga lämpligheten 

säkerställs idag. I den delen har vi velat titta på vilken metodik som används av 

verksamhetsutövare, vilka standarder som används vid undersökning av materialet, 

samt hur bedömningar görs om ett visst bergmaterial är lämpligt respektive 

olämpligt. Vi har här identifierat brister som gör att vi behöver tydliggöra vilket 

ansvar man har som verksamhetsutövare enligt dagens regelverk. Lämpligheten 

behöver utgå från massornas innehåll av biogena, geogena och antropogena 

påverkansgrad (se förklaring i kapitel 3.1.3). En bedömning av lämpligheten 

behöver emellertid också ta hänsyn till vilken plats som massorna avses att 

användas på. Lämpligheten är alltså en funktion av massornas innehåll, och den 

plats där de är tänkta att användas. Detta kommer att vara en del i det kommande 

vägledningsarbetet. 
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En utgångspunkt inför arbetet med att se över masshanteringen har varit att de krav 

och regelverk som redan idag finns för material (icke-avfall) kan vara tillräckliga 

för att reglera området. Med regelverk avses i första hand 2 kap. miljöbalken och 

viss produktlagstiftning som kan vara relevant. Den analys Naturvårdsverket 

genomfört inom uppdraget visar att verksamhetsutövare i många fall brister i 

egenkontroll (bland annat gällande kraven på dokumentation) och inte alltid 

uppfyller kraven i hänsynsreglerna, 2 kap. miljöbalken. Det kan handla om att 

brista i att skaffa den kunskap som behövs, eller att brista i att utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I många fall 

handlar det om bristfällig kontroll och uppföljning, brister i rutiner och metodik för 

att avgöra vad som ska provtas och hur dessa bedömningar ska användas. Det 

handlar också om brister i provtagningar, laktester och andra sätt att säkerställa 

materialens innehåll och eventuella risker. Det saknas på många håll anteckningar 

om hur arbetet utförs, vilket i sin tur leder till att möjligheten för en 

tillsynsmyndighet att följa upp och kontrollera eventuella brister är mycket liten. 

Naturvårdsverkets uppfattning är att regler som är tillämpliga på massor som inte 

är avfall i praktiken redan finns, till exempel i 2 kap. miljöbalken. Det har dock 

framkommit att många uppfattar att dessa regler inte är tillämpliga för massor som 

är produkter, eller i varje fall inte är tillräckligt konkreta och tydliga. Vår 

bedömning är därför att samtidigt som Naturvårdsverket tar fram vägledning som 

tydliggör när massor kan ses som en produkt, behöver även regelverket tydliggöras 

för massor som utgörs av produkter. En ökad tydlighet kring vilka krav som gäller 

för massor som är produkter kan säkerställa miljö- och hälsoskyddet samtidigt som 

det ger tillsynsmyndigheterna en förbättrad möjlighet till kontroll. Det ger också 

verksamhetsutövare en tydlighet i vilka krav som ställs. I de fall där illegala 

verksamheter är inblandade kan det ge tillsynen bättre verktyg för att komma till 

rätta med dessa.   

 

5.1.6 Massor och biproduktsbegreppet  

Under utredningen har det framkommit synpunkter om att massor borde kunna ses 

som biprodukt. Genom ovan nämnda vägledning om avfallsdefinitionen har 

Naturvårdsverket även närmare analyserat möjligheten att kunna bedöma massor 

som biprodukt. 

När en restprodukt uppstår i en produktionsprocess, där huvudsyftet inte är att 

producera ämnet eller föremålet, kan en bedömning göras om den ska ses som 

biprodukt eller som avfall. För att komma fram till bedömningen att en restprodukt 

utgör biprodukt krävs att samtliga fyra kriterier är uppfyllda207: 

1. Det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas. 

 

207 Se 15 kap. 1 § andra stycket miljöbalken. 
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2. Ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning 

än den bearbetning som är normal i industriell praxis. 

3. Ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av 

produktionsprocessen. 

4. Den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning 

och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors 

hälsa. 

Vi har gått igenom de domar som finns på området idag, både från EU-domstolen 

och från Mark- och miljööverdomstolen. Vi har också analyserat vägledningar och 

annat underlag från kommissionen. Naturvårdsverket har sammanställt detta arbete 

i dokumentet Sammanställning av rättspraxis, där en genomgång av samtliga 

domar vi bedömt som aktuella finns.208 

Naturvårdsverket har genom ovanstående arbete kunnat konstatera att det finns 

flera domar där bedömningen görs att massor som uppstår i infrastrukturarbeten, 

underhållsarbeten etc., inte uppfyller samtliga kriterier för att ses som en biprodukt. 

Det är framförallt kriteriet att ämnet eller föremålet har producerats som en 

integrerad del av en produktionsprocess som varit avgörande.209 Vår bedömning är 

därmed att det inte finns utrymme att vägleda om en tillämpning av 

biproduktbegreppet som innebär att massor som uppstår i infrastrukturarbeten, 

underhållsarbeten etc. är en biprodukt. Det kan dock finnas fall där det är oklart om 

en viss process eller verksamhet faller in under begreppet produktionsprocess eller 

inte, liksom om samtliga övriga kriterier är uppfyllda. Naturvårdsverkets 

vägledning gällande biproduktbegreppet hindrar inte att en verksamhetsutövare 

genom prövning driver frågan om hur bestämmelsen ska tolkas. Flera av våra 

grannländer gör dock samma tolkning av bestämmelsen som Sverige, bland annat 

Finland och Norge vilket beskrivs i kapitel 4. 

Den bedömning en verksamhetsutövare gör för att klassa en restprodukt som 

biprodukt, jämfört med en bedömning av att det inte är avfall (genom att påvisa att 

avsättning finns och att användningen är miljö- och hälsomässigt lämplig), bör inte 

skilja sig nämnvärt åt i omfattning. Biproduktbestämmelsen ställer dessutom upp 

ytterligare två kriterier som behöver uppfyllas. En verksamhetsutövare som 

bedömer att en restprodukt kan uppfylla kriterierna för biprodukt, ska alltså redan 

ha gjort bedömningarna att avsättning finns och att den avsedda användningen är 

miljö- och hälsomässigt lämplig. 

När man talar om bedömningen av om något är avfall eller inte, finns flera andra 

begrepp från avfallsdirektivet som man behöver känna till och förstå för att få hela 

sammanhanget klart för sig. Begrepp som huvudprodukt, restprodukt, biprodukt, 

hänger samman och följer en given logik. Kommissionen beskriver förhållandet 

 

208 Sammanställning av rättspraxis, Naturvårdsverkets vägledning om återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten och masshantering. Version 1, 2022-03-01, 
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/cb9a502dc806470ea6f8f240153cc2e4/slutlig-

sammanstallning-rattspraxis-2022-03-01.pdf. 

209 Se Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 18 januari 2018 i mål nr M 1832-17. 
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mellan dessa i ett vägledningsdokument.210 Vi har här valt att inte gå in ytterligare 

på dessa begrepp utan enbart fokusera på dem som är relevanta för 

masshanteringen och de förslag vi bedömt som lämpliga. 

 

5.1.7 När avfall upphör att vara avfall  

Avfall upphör att vara avfall när det har genomgått en återvinningsprocess och 

därmed går från avfall till produkt (föremål eller ämne). Frågan om när avfall 

upphör att vara avfall är viktig eftersom det avgör om det är avfalls- eller produkt- 

och kemikalielagstiftningen som ska tillämpas. Det är alltid den ansvariga 

verksamhetsutövaren som gör bedömningen och som har ansvaret att säkerställa att 

föremålet eller ämnet som sätts på marknaden uppfyller alla lagkrav och att 

användningen inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa eller 

miljön utifrån tillgänglig kunskap. Återvinnaren blir i det här avseendet likställd 

med en producent av en ny produkt eller ett nytt material. I bedömningen behöver 

man beakta att förutsättningarna över tid kan förändras på ett sätt så att en 

oacceptabel risk kan uppstå i framtiden, även om det vid tillfället för återvinningen 

inte bedöms finnas en sådan. I bedömningen av om föremålet eller ämnet innebär 

miljö- och hälsorisker behöver man beakta på vilka platser det återvunna materialet 

är avsett att användas. Den som tar emot ett återvunnet material har också ett 

ansvar att säkerställa att användningen utgår från de uppgifter som följer med 

materialet. Det är på så sätt ingen skillnad mellan att använda jungfruligt material 

och material som genomgått en återvinningsprocess och bedömts ha upphört att 

vara avfall. 

 

Kommissionens arbete med kriterier 

Kommissionen har tillsammans med medlemsländerna tagit fram EU-förordningar 

med kriterier för när olika avfallsslag upphör att vara avfall, så kallade end of 

waste-förordningar. Sådana förordningar finns i dagsläget för järn-, stål- och 

aluminiumskrot, glaskross och kopparskrot. Det är möjligt för Sverige att ta fram 

egna kriterier för specifika avfallsslag som sedan notifieras till kommissionen. Om 

kommissionen inte har några anmärkningar finns inga hinder för Sverige att införa 

en nationell förordning för det specifika avfallsslaget. Sådana kriterier gäller enbart 

i den medlemsstat där de beslutas. Vid till exempel utförsel eller export av det 

återvunna materialet kan en annan medlemsstat bedöma att avfallet inte upphört att 

vara avfall, och därmed fortsatt klassa det som avfall. Kriterier för när avfall 

upphör att vara avfall har tagits fram av andra länder, bland annat Storbritannien. 

Kommissionen har också nyligen påbörjat arbetet med att ta fram flera EU-

gemensamma kriterier för end of waste. Naturvårdsverket kommer med intresse att 

följa det arbetet.  

 

210 European Commissions Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on 

waste, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/framework/guidance_doc.pdf 
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Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Avfall som resurs 

Naturvårdsverket har under hösten 2021 redovisat ett regeringsuppdrag som 

hanterar dessa frågeställningar, Avfall som resurs.211. I uppdraget ingick att 

analysera kvotplikt för användning av återvunnen råvara och nationella kriterier för 

när avfall upphör att vara avfall. Den del av uppdraget som hanterat kriterier för 

när avfall upphör att vara avfall bestod bland annat i att analysera förutsättningar, 

inklusive för- och nackdelar, med nationella kriterier för när avfall upphör att vara 

avfall och göra en bedömning av om det skulle kunna vara aktuellt att ta fram 

nationella kriterier för detta. Naturvårdsverket bedömer att det finns juridiska 

förutsättningar och att det kan vara aktuellt att införa nationella kriterier för när 

avfall upphör att vara avfall i Sverige för vissa avfallsslag. Det finns ett antal 

aspekter som påverkar bedömningen av lämpligheten att införa nationella kriterier 

för en enskild avfallsström och det krävs ett omfattande underlag för varje enskild 

avfallsström som kan vara aktuell för att kunna göra sådana bedömningar. En 

ytterligare slutsats från regeringsuppdraget avfall som resurs är att det saknas en 

gemensam bild av hur kriterier för när avfall upphör att vara avfall är tänkta att 

fungera och vilka syften sådana kriterier bör fylla i Sverige. Detta påverkar i sin tur 

hur kriterierna bör utformas och vilka verksamhetsutövare som skulle träffas av 

sådana kriterier. Den rekommendation som Naturvårdsverket lämnade är 

sammanfattningsvis att regeringen bör avvakta med att införa nationella kriterier 

för när avfall upphör att vara avfall. För att kunna fatta ett välgrundat beslut om 

lämpligheten med nationella kriterier för utvalda avfallsströmmar bedömer vi att ett 

antal aktiviteter först bör genomförs. Exempelvis är återvinning av avfall så att det 

upphör att vara avfall ett fokusområde i den nationella strategin för 

miljöbalkstillsynen, och Naturvårdsverket kommer som en del av det arbetet att 

uppdatera vägledningen om när avfall upphör att vara avfall. En målsättning är att 

underlätta såväl bedömningar som tillsyn över bestämmelserna om när avfall 

upphör att vara avfall. Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget avfall som 

resurs ger utgångspunkter för fortsatt arbete med sådana frågor i Sverige. 

 

Särskilt om massor och avfall upphör att vara avfall  

När det gäller massor har frågan om kriterier för när avfall upphör att vara avfall 

lyfts vid flera tillfällen. Naturvårdsverket har därför inom det aktuella 

regeringsuppdraget undersökt frågan vidare mer specifikt kopplat till massor, och 

möjligheten att föreslå att Sverige tar fram sådana kriterier.  

För att ta fram nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall för massor 

behöver man bedöma om så är lämpligt, om tillräckligt många verksamheter 

komma att kunna nyttja dessa, och om de leder till en förenkling jämfört med idag, 

och i slutändan därmed leder till en mer resurseffektiv hantering. En förutsättning 

 

211 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Avfall som resurs, NV-00196-21, (2021): 

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a72237b83b314efc97485022fcbd2420/skrivelse-avfall-

som-resurs.pdf. 
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för att kriterier för när avfall upphör att vara avfall ska kunna tillämpas är att 

massorna är avfall. 

Hanteringen av massor som sker idag kan i huvudsak delas in i tre huvudområden 

(utöver deponi) vilket också beskrevs närmare i kapitel 3.1: 

- Massor används som produkt, antingen genom att massorna används 

internt inom projekt, eller genom att en bedömning görs att avsättning 

finns och massorna är miljö- och hälsomässigt lämpliga för den avsedda 

användningen och därmed kan ses som en produkt (som beskrivs ovan, det 

vill säga att kvittblivningsintresse inte uppstår). 

- Avfallsmassor används i anläggningsarbeten. Massorna är avfall när de 

används, och bedöms upphöra att vara avfall genom användningen. 

Anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 29 kap. 34–35 §§ 

miljöprövningsförordningen (återvinning för anläggningsändamål) kan 

vara tillämplig.   

- Avfallsmassor återvinns så att de upphör att vara avfall. Massorna används 

därefter som en produkt. Detta kan ske genom en bedömning i det enskilda 

fallet genom att tillämpa 15 kap. 9 a § miljöbalken eller genom att tillämpa 

kriterier för när avfall upphör att vara avfall, i de fall sådana finns 

(nationella eller EU-gemensamma). 

När det gäller massor är de mest förekommande tillvägagångssätten de som 

beskrivs i de två första punkterna ovan, det vill säga antingen att massorna redan 

från början bedöms vara en produkt, eller att avfallsmassor används som avfall i 

anläggningsarbeten. Den tredje punkten är det enda fall där kriterier för när avfall 

upphör att vara avfall kan vara relevant. Då återvinning av avfall så att det upphör 

att vara avfall idag endast sker i mindre omfattning, behöver det noga övervägas 

om tillräckligt underlag finns för att kriterier för när avfall upphör att vara avfall är 

det verktyg som bäst kan möta de behov som finns. Den avfallsström där det 

möjligen kan fylla ett syfte är återvinning av jordmassor som används som matjord.  

Utan tillgång till lagstadgade kriterier för när ett visst avfall upphör att vara avfall, 

sker sådan återvinning genom tillämpning av 15 kap. 9 a § miljöbalken. Det görs 

genom en bedömning från fall till fall, genom att en verksamhetsutövare ansvarar 

för bedömningen som sedan kan granskas av en tillsynsmyndighet. Det är alltså 

idag fullt möjligt för en verksamhet att återvinna avfallsmassor så att de upphör att 

vara avfall, genom att använda sig av 15 kap. 9 a § miljöbalken.  

Eftersom huvudansvaret för bedömningen av när avfall upphör att vara avfall 

ligger på verksamhetsutövaren, kan branschorganisationer och verksamhetsutövare 

arbeta för att ta fram underlag för bedömningen enligt de generella kriterierna i 15 

kap. 9 a § miljöbalken. Sådant underlag skulle i förlängningen kunna användas för 

att ta fram nationella kriterier för utvalda avfallsströmmar. 
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Naturvårdsverkets bedömning 

Det finns både fördelar och nackdelar med att ta fram nationella kriterier för när 

avfall upphör att vara avfall för ett visst avfallsslag, jämfört med att som idag göra 

en bedömning utifrån det enskilda fallet. En fördel med kriterier är att de ger en 

förutsägbarhet och tydlighet, samt underlättar tillsynen. Om verksamhetsutövaren 

följer de krav som framgår av förordning eller föreskrifter, vet denne på förhand 

om avfallet kan upphöra att vara avfall eller inte. 

En nackdel kan vara att kriterier blir obligatoriska att följa för samtliga 

verksamhetsutövare som återvinner det aktuella avfallsslaget. Det kan innebära att 

även en mindre verksamhet som idag återvinner avfall genom en enkel process 

behöver tillämpa kriterier som reglerar återvinningen av det aktuella avfallsslaget.  

Inom ramen för detta regeringsuppdrag har vi tittat närmare på hur sådana kriterier 

skulle kunna se ut specifikt för massor, till exempel jord och bergmaterial. Vår 

bedömning är att det när det gäller massor finns två huvudspår för hur hanteringen 

idag går till, vilket beskrivs ovan. Antingen finns en avsättning direkt vid 

uppkomsten där en verksamhetsutövare gör bedömningen att det inte är avfall. I de 

fallen finns nu Naturvårdsverkets vägledning att ta stöd i, där detta är möjligt i de 

fall då avsättning kan påvisas och då en miljö- och hälsomässigt lämplig 

användning finns. I det andra fallet har massorna klassats som avfall, men kan 

användas i anläggningsändamål. I dessa fall kan en anmälan eller tillstånd krävas 

som återvinning av avfall i anläggningsändamål. I inget av dessa två fall kan 

nationella kriterier tillämpas. Kriterier kan bara fylla en funktion när man innehar 

avfallsmassor som man vill återvinna genom olika typer av processer, för att sedan 

använda som en produkt. Från branschaktörer har det framhållits att det är av stor 

vikt att möjliggöra en bedömning av massor som produkt redan när de uppstår. 

Detta har särskilt framhållits vad gäller bergmaterial. Det innebär dock inte att det 

är uteslutet att ta fram kriterier för vissa specifika strömmar där de kan fylla ett 

behov. Jordmassor avsedda att användas som matjord skulle kunna vara en sådan 

avfallsström där kriterier kan fylla en funktion.  

Naturvårdsverket tog fram förslag till allmänna regler genom ett regeringsuppdrag 

som slutrapporterades i januari 2020, Förslag till allmänna regler för vissa 

verksamheter som behandlar avfall.212 Detta förslag mottog dock en hel del kritik 

från framförallt branschorganisationer. I det arbetet gavs de deltagande aktörerna 

också möjligheten att ta fram lämpliga haltgränser för innehåll i det material som 

då skulle kunna ses som återvunnet. Syftet var att Naturvårdsverket i samarbete 

med berörda aktörer skulle ta fram sådant underlag som hade kunnat ligga till 

grund för lämpliga haltgränser för olika typer av massor. Regeringen har valt att 

inte gå vidare med Naturvårdsverkets förslag. Allmänna regler och eventuella 

kriterier för när avfall upphör att vara avfall är till sin form relativt lika uppbyggda.  

 

212 Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall: Komplettering av redovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa 

avfallsslag för anläggningsändamål, NV-07431-17, Naturvårdsverket, (2020). 
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Mot bakgrund av ovanstående förordar Naturvårdsverket, i detta skede, inte att 

nationella kriterier tas fram när det gäller massor.  

 

5.1.8 Undantaget för icke förorenad jord och annat 
naturligt material   

Avfallsdirektivet ger möjlighet till undantag från direktivets tillämpningsområde. 

Ett av dessa undantag är: icke förorenad jord och annat naturligt förekommande 

material som grävts ut i samband med byggverksamhet, när det är säkerställt att 

materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den 

plats där grävningen utfördes. 

Utifrån perspektivet resurseffektivitet bör icke förorenade massor eller massor med 

lågt föroreningsinnehåll, i så stor utsträckning som möjligt, återanvändas eller 

återvinnas och då helst så nära som möjligt den plats där massorna har sitt 

ursprung. I vissa fall uppstår stora mängder massor på platser där avsättning 

saknas. Avståndet till platser där avsättning finns kan innebära långa transporter 

och därmed stora kostnader. I en del fall kan det också handla om att den tekniska 

kvaliteten inte är den önskvärda, vilket leder till att avsättning saknas. I sådana fall 

kan den miljö- och hälsomässigt mest lämpliga hanteringen vara att massorna 

hanteras på den plats där de uppstår, eller i anslutning till den platsen. Med icke 

förorenade massor avses sådana massor som inte har antropogen påverkan. 

Massorna kan ändå innehålla till exempel förhöjda halter av arsenik naturligt. Även 

sådana massor ska ses som icke förorenade. Dock kan hanteringen av sådana 

massor leda till att risker uppstår, vilket kan kräva att särskilda krav kan ställas 

eller att en särskild hantering kan komma att vara nödvändig. Se vidare i kapitel 3 

(tabell 3). 

 

Verksamheter undantagna från avfallsdirektivets tillämpningsområde 

I artikel 2 i avfallsdirektivet finns dels sex undantag från direktivets 

tillämpningsområde oavsett annan gemenskapslagstiftning, dels fyra undantag i 

den utsträckning de omfattas av annan gemenskapslagstiftning. Undantagen har i 

huvudsak genomförts i svensk rätt genom 1 kap. 15 § 3 avfallsförordningen. Ett av 

direktivets undantag omfattar icke förorenad jord och annat naturligt 

förekommande material som grävts ut i samband med byggverksamhet, när det är 

säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga 

tillstånd på den plats där grävningen utfördes. Detta undantag har genomförts i 

1 kap. 15 § 3 avfallsförordningen. Så som undantaget har genomförts i svensk rätt 

innebär det endast en möjlighet att undantas från avfallsförordningens 

tillämpningsområde. Annan avfallslagstiftning är dock fortfarande tillämplig, 

eftersom materialet alltjämt omfattas av avfallsdefinitionen i 15 kap. 1 § 

miljöbalken, till exempel miljöprövningsförordningen och 

deponeringsförordningen. Naturvårdsverkets bedömning är att undantaget som ges 

i avfallsdirektivet inte har nyttjats till fullo. 
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Naturvårdsverkets hemställan till regeringen 2018 

Naturvårdsverket lämnade år 2018 in en hemställan till regeringen gällande 

behovet av en översyn av det svenska genomförandet av undantagen i artikel 2 i 

avfallsdirektivet. Hemställan togs fram i samarbete med Trafikverket. Bakgrunden 

till hemställan var att Naturvårdsverket bedömde att det behövdes åtgärder för att 

bidra till en mer resurseffektiv masshantering. En av de åtgärder som 

Naturvårdsverket bedömde som lämplig var att nyttja den undantagsmöjlighet som 

ges i avfallsdirektivet, genom att i svensk rätt genomföra ett bredare undantag från 

avfallsregelverket gällande icke förorenad jord och annat naturligt förekommande 

material som grävts ut i samband med byggverksamhet när det är säkerställt att 

materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den 

plats där grävningen utfördes. 

 

Bakgrund 

Skälen till varför kommissionen sett behov av ett undantag för icke förorenad jord 

och annat naturligt förekommande material framgår av vägledningen till 

avfallsdirektivet.213 Där beskrivs att bakgrunden till det aktuella undantaget är att 

systemet för avfallshantering allmänt anses som olämplig för den här typen av 

material, även om definitionen av bortskaffande är uppfylld. 

Att Sverige inte nyttjar undantaget så som avsikten har varit, tydliggjordes 

ytterligare genom en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom 2017.214 

Målet hanterade just massor som omfattas av det aktuella undantaget i 

avfallsdirektivet respektive avfallsförordningen och handlar om Trafikverkets 

uppläggning av massor i anslutning till byggandet av en vägsträcka (E18 utanför 

Karlstad). Trafikverket hade anmält verksamheten för samråd till 

tillsynsmyndigheten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen, som var 

tillsynsmyndighet, avvisade anmälan eftersom verksamheten var tillståndspliktig 

enligt miljöprövningsförordningen. Trafikverket överklagade beslutet. Frågan 

avgjordes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen. 

Av domen framgår bland annat att massorna i det aktuella fallet är att anse som 

avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken och att uppläggningen är ett bortskaffande av 

avfall. Det framgår också av domen att undantaget i 11 § 3 avfallsförordningen 

(2011:927), tidigare motsvarande lydelse till 1 kap. 15 § 3 avfallsförordningen, var 

tillämpligt i det aktuella fallet. Oaktat att massorna omfattades av undantaget var 

de fortfarande att se som avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken, och omfattades 

därmed av miljöprövningsförordningens bestämmelser. Detta ledde till att 

 

213 European Commissions Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on 

waste, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/framework/guidance_doc.pdf 

214 Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 12 september 2017 i mål nr M 7806-16. 
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uppläggningen utgjorde deponering av avfall och därmed var en tillståndspliktig 

verksamhet enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen. 

Mark- och miljööverdomstolen är tydlig med att den uppläggning som avses i det 

aktuella fallet visserligen är ett bortskaffande, då det saknas syfte, men att 

uppläggningen omfattas av undantag som avses i avfallsdirektivet. Avslutningsvis 

menar Mark- och miljööverdomstolen att det kan finnas skäl för lagstiftaren att 

överväga om det finns behov av att förändra bestämmelserna i något avseende. 

Om undantagen i avfallsförordningen istället varit genomförda i 15 kap. 

miljöbalken, hade den aktuella verksamheten inte bara varit undantagen från 

avfallsförordningens tillämpningsområde, utan även från andra förordningar under 

miljöbalken som reglerar avfall, till exempel miljöprövningsförordningen och 

deponeringsförordningen. 

 

Naturvårdsverkets bedömning 

Undantagen i avfallsdirektivet är i svensk rätt införda i avfallsförordningen. Detta 

medför att andra förordningar meddelade med stöd av miljöbalken kan vara 

tillämpliga, framförallt miljöprövningsförordningen och förordningen om 

deponering av avfall. I Sverige klassas därmed förfarandet som återvinning eller 

deponering med därtill hörande anmälningsplikt eller tillståndsprövning. 

Naturvårdsverket bedömer att ovanstående problematik leder till att uppläggning 

av icke förorenade massor, som i vissa fall lämpligast hanteras i anslutning till den 

plats där de grävts ut, istället tillståndsprövas som deponier. Detta trots att de 

omfattas av avfallsdirektivets undantag. I och med den dom från Mark- och 

miljööverdomstolen som nämnts ovan, kan dessa ärenden heller inte hanteras som 

ett så kallat 12:6-samråd. Bedömningen att uppläggningen ska ses som en deponi 

innebär betydligt större kostnader för verksamhetsutövaren och också en 

tidsmässigt mer omfattande hantering. 

Naturvårdsverket anser att det inte är ändamålsenligt ur miljösynpunkt att hantera 

de icke förorenade massorna som en tillståndspliktig deponi. I många fall skulle 

dessa ärenden kunna hanteras genom ett enklare förfarande i de fall då det rör sig 

om icke förorenad jord och annat naturligt förekommande material som grävts ut i 

samband med byggverksamhet. Det behöver dock säkerställas att det görs en 

bedömning och att de eventuella krav som är nödvändiga ställs på hanteringen av 

massorna. 

Som beskrivits ovan ser vi ett behov av en översyn av det svenska genomförandet 

av samtliga undantag i artikel 2 i avfallsdirektivet. I den mån det bedöms som 

lämpligt, bör vissa eller samtliga undantag flyttas till miljöbalken. En placering i 

miljöbalken skulle innebära ett mer direktivskonformt genomförande. En 

bestämmelse i 15 kap. miljöbalken med innebörden att vissa utpekade avfallsslag 

ska undantas från tillämpningsområdet för 15 kap. innebär att det aktuella 

materialet eller ämnet inte kommer att omfattas av definitionen av avfall enligt 

15 kap. 1 § miljöbalken. Det innebär i sin tur att föreskrifter som är meddelade med 

stöd av miljöbalken och som reglerar avfall inte ska tillämpas på dessa ämnen eller 
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föremål. Bestämmelser om tillstånd eller anmälan för verksamheter som hanterar 

avfall enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen skulle därmed inte vara 

tillämpliga. 

Naturvårdsverkets bedömning nu är densamma som den var år 2018, det vill säga 

att en översyn är nödvändig för ett genomförande av avfallsdirektivet som bättre 

överensstämmer med direktivets intentioner. Det gäller samtliga undantag, men 

Naturvårdsverket har inom det här aktuella regeringsuppdraget sett över den mer 

avgränsade frågan kring undantaget som gäller icke förorenad jord och annat 

naturligt material. Vi bedömer att det är lämpligt att nyttja möjligheten till 

undantag fullt ut. 

En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, och 

som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 

miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Vi har 

analyserat möjligheten att låta denna typ av verksamhet, det vill säga uppläggning 

av icke förorenade massor i anslutning till den plats där de grävts upp, falla in 

under så kallat 12:6-samråd. Samrådet innebär närmast en diskussion med 

verksamhetsutövaren för att klargöra hur de planerade åtgärderna kan antas inverka 

på miljön och hur de ska anpassas till miljöbalkens krav, bland annat 

hänsynsreglerna i 2 kap. Meningen är att samrådsreglerna ska fungera som ett 

förebyggande och lättillgängligt medel för tillsynsmyndigheten att kontrollera, 

styra och eventuellt hindra miljöstörande verksamheter, särskilt när dessa har en 

mera begränsad omfattning och effekt än de som avses med stoppregeln i 2 kap. 9 

§ men ändå kan bli ingripande i den lokala miljön. Ärenden som utgörs av 12:6-

samråd som inkommer till tillsynsmyndigheten hanteras oftast av dem som 

hanterar landskapsskydd och/eller naturmiljö, vilket gör att de inte alltid bedöms av 

de handläggare som arbetar med avfallsfrågor, efterbehandling med mera. I vissa 

fall sker dock en bredare granskning där olika kompetenser samverkar för att en så 

god bedömning som möjligt ska kunna göras. 

Vid en bedömning att massorna i ett aktuellt fall är olämpliga att använda bör 

tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren om att massorna ska hanteras 

som avfall och därmed inte falla in under undantaget (till exempel vid en 

bedömning att det inte handlar om icke förorenad jord). I sådana fall bör istället en 

bedömning göras utifrån avfallslagstiftningen. Här ser Naturvårdsverket en stor 

fördel med att denna typ av ärenden i första hand hanteras av handläggare som har 

god kännedom om avfallslagstiftningen. Vår bedömning är därför att det kan vara 

mer fördelaktigt att verksamheterna hanteras under en ny bestämmelse i 

miljöprövningsförordningen än genom ett 12:6-samråd.  

Resultatet av att icke förorenad jord och annat naturligt material undantas från 

avfallsdefinitionen kan leda till att mindre resurser behöver tas i anspråk, både hos 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Det ger också en tydlighet kring hur 

denna typ av massor ska hanteras. I många fall kan det finnas tveksamheter ifall 

massor är avfall eller inte. Genom att det tydliggörs att de massor som omfattas av 

undantaget kan läggas upp, med eller utan syfte, blir det inte avgörande om de 

klassas som avfall eller inte. Fokus hamnar istället på dess lämplighet på den 
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aktuella platsen. Genom att möjliggöra en uppläggning av massor som anpassas till 

platsens förutsättning görs stora besparingar. Besparingarna är såväl ekonomiska, 

administrativa och tidsmässiga, som miljömässiga i form av minskade transporter 

och i vissa fall också en mindre belastning av befintliga deponier.  

 

5.2 Matchning mellan tillgång och 

efterfrågan 
Vid genomgången av dagens hantering har vi identifierat att det generellt finns en 

utmaning att matcha uppkomna massor med ett behov och en verklig efterfrågan på 

material, samtidigt som massorna uppstår. Vår bedömning är att det finns två delar 

i detta som gör att matchningen är svår att optimera i dagsläget. Dessa två delar är 

för det första bristen på kunskap och information om massornas innehåll och 

egenskaper, samt för det andra att relativpriset för deponering och viss typ av 

onödig användning (dvs. alternativa metoder för bortskaffande) av massor i vissa 

fall medför att det är ekonomiskt fördelaktigt att istället göra sig av med massorna. 

 

5.2.1 Massornas innehåll och egenskaper 

I detta avsnitt beskrivs rådande brist på kunskap om massors innehåll och 

egenskaper, samt bristen på spårbarhet (bevarande och överföring av information 

om massornas innehåll och egenskaper). Som framgår av Naturvårdsverkets analys 

av hur regleringen ser ut i andra länder (se slutsatser i kapitel 4.7) har vi kunnat 

konstatera att oavsett form av reglering är det uppenbart att kartläggning och analys 

av sådana massor utifrån olika fastställda riktlinjer och krav har varit en viktig 

utgångspunkt i de länder vi studerat. Det har också framkommit att det i dessa 

länder är en förutsättning att användningsplats och användningsändamål för 

massorna är utrett och att det är säkerställt att en användning faktiskt kommer att 

ske för att massorna ska kunna hanteras vidare. Att det finns spårbarhetssystem 

kopplat till regleringen främjar också syftet att rätt massor hamnar på rätt plats.  

I Sverige saknas gemensamma riktlinjer för hur massor, såväl avfall som 

produkter, kan användas på ett säkert sätt. Sverige saknar också ett system för hur 

information om massornas innehåll och egenskaper bevaras och förs över till nästa 

led. För att inom Sverige kunna nyttja de massor som uppkommer, mer hållbart 

och ändamålsenligt, bedömer vi att dessa delar behöver utvecklas. 

 

Bristande kunskap 

Naturvårdsverket har av både tillsynsmyndigheter och branschaktörer blivit 

uppmärksammat på att det idag finns stora osäkerheter i bedömningen av om 

naturligt förekommande massor (såväl avfall som produkter) är miljö- och 

hälsomässigt lämpliga för avsedda ändamål. Verksamhetsutövare vet å ena sidan 
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idag inte vad de förväntas ta fram för underlag, det vill säga vilken kunskap om 

massorna de behöver ha för att fortsatt hantering och användning ska anses vara 

säker. Tillsynsmyndigheterna har å andra sidan svårigheter i att bedöma vilka krav 

som bör och kan ställas på de verksamheter som idag hanterar och använder 

massor, oavsett om de är avfall eller icke-avfall (produkter). Naturvårdsverket 

bedömer att bristen på kunskap om massornas innehåll och egenskaper, samt 

kunskapen om massornas lämplighet för avsedda ändamål, finns för samtliga 

materialkategorier, men i olika omfattning. 

Vad dessa osäkerheter beror på är inte helt klarlagt. Både branschaktörer och 

tillsynsmyndigheter anser att en orsak till rådande kunskapsbrist för bedömning av 

produkter är att det saknas nationella riktlinjer och vägledning från centrala 

myndigheter om vad produkter av till exempel berg och jord får innehålla, 

beroende på dess olika användningsområden. Avsaknaden av sådana riktlinjer 

medför också att efterfrågan på så kallade end of waste-kriterier är stor. En annan 

orsak kan vara att den vägledning som finns på området (bland annat 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1215) har ansetts vara för generell och inte ta 

omhand alla de frågor som det behövs vägledning kring för alla typer av massor 

och användningsområden. 

Under de samråd och bilaterala samtal som genomförts inom uppdraget har 

omständigheten att massor ofta klassas som avfall lyfts som ett problem. Detta 

eftersom avfallslagstiftningen jämfört med produktlagstiftningen ställer mycket 

tydligare krav gällande vilken kunskap som krävs avseende till exempel massornas 

innehåll och miljöpåverkan, samt att hanteringen av avfall idag innebär att 

verksamheterna i många fall behöver söka tillstånd. Naturvårdsverket delar 

uppfattningen att det i praktiken är skillnad på hur användningen av massor 

kontrolleras beroende på om de klassas som avfall eller produkter. Vi vill dock 

understryka att avfallslagstiftningens specifika krav på kunskap i sig inte behöver 

vara problemet. De problem som upplevs har enligt vår bedömning sin grund i att 

det idag finns stora osäkerheter gällande hur massornas innehåll, egenskaper och 

risker för omgivningen ska bedömas (bland annat med stöd av gällande 

vägledning).  

 

Brist på information 

Idag saknas enhetliga system för att överföra och bevara information om massors 

miljömässiga innehåll och egenskaper. Behovet av att förenkla informationsutbytet 

och förbättra spårbarheten gäller dels överföring av information när massor byter 

ägare, dels bevarande av information för framtiden om vilka massor som har 

använts i olika anläggningar. 

Medan det sedan länge utvecklats standarder för tekniska kvalitetskrav för massor 

(till exempel genom AMA Anläggning216), saknas motsvarande standardisering när 

 

215 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1. 

216 AMA anläggning, 2020. 
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det gäller miljömässiga egenskaper hos massor. I brist på annat används begrepp 

som ”KM-massor” (se förklaring i kapitel 3.1.5) och liknande av både 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. 

För att underlätta kommunikation mellan olika aktörer finns behov av att utveckla 

ett mer standardiserat informationsutbyte om massors miljömässiga egenskaper på 

ett enkelt sätt, till exempel i form av certifikat, som kan följa med när massor byter 

ägare. Information om innehåll i massor som används för anläggningsändamål bör 

även i vissa fall bevaras för framtiden. Massor som bedömts lämpliga att användas 

i till exempel en bullervall, utan särskilda krav på skyddsåtgärder (till exempel 

hårdgjorda ytor), kan ändå vara olämpliga att gräva upp och använda för utfyllnad 

av andra markområden, till exempel åkermark. För att möjliggöra att relevant 

information finns tillgänglig för den som i framtiden vidtar åtgärder inom en 

anläggning där sådana massor använts, kan man behöva utveckla ett system för att 

bevara informationen över tid. Detta gäller framförallt massor som hanteras som 

produkter eftersom gällande produkt- och kemikalielagstiftning inte reglerar att all 

nödvändig information ska tas fram och göras tillgänglig. Anläggningar som har 

byggts med massor som är avfall och som hanteras genom minst en anmälan kan, 

om tillsynsmyndigheten bedömer det lämpligt, skrivas in i fastighetsregistret. 

 

Produktlagstiftningen saknar specifika regler som gäller massor 

Bristen på kunskap om massornas innehåll och egenskaper bedöms vara ett 

problem som också förekommer inom de flöden där massor hanteras som 

produkter. Detta eftersom specifika krav på bland annat undersökning och 

utvärdering av innehåll inte ställs med stöd av gällande kemikalie- och 

produktlagstiftning.  

Inom ramen för detta uppdrag har framkommit att det i dagsläget inte genomförs 

några rutinmässiga provtagningar eller miljöriskbedömningar av till exempel 

bergmaterialprodukter, varken i prövning eller i tillsyn. Detta eftersom det inte 

finns lagstadgade krav på att så ska ske. Sådana specifika krav finns inte enligt 

gällande produkt- och kemikalielagstiftning. Utgångspunkten är att jord och berg 

som naturligt förekommande ämnen är undantagna registreringsplikten i Reach och 

att grundläggande miljökrav för byggnadsverk i byggproduktförordningen 

(bilaga I) inte har preciserat hur dessa ska kunna översättas till de väsentliga 

egenskaper som byggprodukttillverkarna förväntas deklarera. Några nationella 

tvingande regler på innehåll av hälsofarliga ämnen i byggprodukter har inte heller 

tagits fram. 

Detta har tolkats som att det generellt inte ställs några krav alls på riskbedömning 

av produkter som består av naturliga ämnen och material. 2 kap. miljöbalken 

innehåller dock generella regler om hänsynstagande från miljö- och 

hälsoperspektiv, vilka gäller för alla åtgärder och verksamheter som kan innebära 

risker för miljön och människors hälsa. Dessutom behöver försiktighetsprincipen i 

2 kap. 3 § genomsyra tillämpningen av samtliga hänsynsregler. Eftersom 

miljöbalken gäller parallellt med annan lagstiftning utgör 2 kap. miljöbalken därför 

den viktigaste utgångspunkten för de bedömningar en verksamhetsutövare ska göra 
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också för produkter, till exempel av bergmaterial. Det är också 2 kap. som blir 

aktuellt vid tillsynen av de verksamheter som sätter dessa produkter på marknaden. 

Som mest grundläggande kan också nämnas kunskapskravet i 2 kap. 2 § 

miljöbalken. Det är Naturvårdsverkets bedömning att kunskapskravet vid 

tillverkning och försäljning av produkter av jord och berg, där annan lagstiftning 

inte ställer specifika krav på miljö- och hälsoskydd, ger stöd för att tillverkaren ska 

ha tillräckliga kunskaper om sin produkts innehåll, det vill säga kunskap om att 

användningen av produkten inte innebär skador på människors hälsa och miljön. På 

samma sätt bör tillverkaren med utgångspunkt i denna kunskap kunna ange 

lämpliga användningsområden för produkten utifrån ett hälso- och miljöperspektiv, 

till exempel att produkten lämpligen kan användas i vägkonstruktion eller vid 

byggande av bostäder. En sådan tolkning av kunskapskravet kan inte heller anses 

stå i strid med produkt- och kemikalielagstiftningen. Den ligger dessutom i linje 

med försiktighetsprincipen, men kan inte anses vara oproportionerlig. 

 

5.2.2 Deponering och onödig användning av massor 

Deponering eller onödig användning av massor, företrädelsevis jord- och 

schaktmassor, är idag ett attraktivt alternativ att göra sig av med massorna istället 

för att hitta avsättning för dem hos andra aktörer på marknaden.  

Flertalet aktörer har framfört att det för ett enskilt projekt ofta är enklare och mer 

kostnadseffektivt, men inte nödvändigtvis billigare, att köra bort massor till en 

mottagningsanläggning som redan har tillstånd, till exempel en deponi, än att inom 

ramen för projektet genomgå ett anmälnings- eller tillståndsförfarande för 

återvinning enligt miljöbalken. Om massorna körs till en deponi ställs höga krav på 

provtagning och utvärdering genom att avfall som ska deponeras ska ha genomgått 

en grundläggande karakterisering och uppfylla de krav som ställs för att få 

deponeras i respektive deponiklass. Om massorna ska återvinnas finns däremot 

stora osäkerheter i bedömningen av massorna. Prövningsmyndigheten accepterar 

sällan halter i massor som överstiger naturlig bakgrund, mindre än ringa 

föroreningsrisk (MRR), eller de generella riktvärdena för KM och MKM. 

Såsom beskrivs i kapitel 3.1 har det också framkommit uppgifter i utredningen som 

beskriver en situation där sluttäckning av deponier (vilket räknas som återvinning) 

och återvinning av avfall i anläggningsändamål idag i många fall fungerar som 

alternativ till bortskaffning. Det är inte ovanligt att mer massor används än vad som 

är nödvändigt för att uppnå syftet med till exempel en sluttäckning. Enligt 

Naturvårdsverkets bedömning är detta en kombination av följande: 

- Rådande osäkerheter i dagens bedömning om huruvida naturligt 

förekommande massor är miljö- och hälsomässigt lämpliga för olika 

specifika ändamål. 

- Mängden massor som genereras är i dagsläget större än vad samhället, i ett 

kortsiktigt och lokalt perspektiv, kan nyttiggöra.  
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5.3 Planering och samordning 
En annan utmaning som identifierats vid genomgången av dagens hantering är 

brister i planering och samordning. Vår analys visar att bra och användbara verktyg 

för masshanteringsplanering saknas. I dagsläget finns det i normalfallet inte ett 

direkt behov av alla de massor som uppstår, samtidigt som de uppstår. Detta får till 

följd att behovet av lagringsplatser och att kunna lagra massor över tid är stort och i 

nuläget svårt för samhället att tillgodose. Svårigheten att matcha uppkomst av 

massor med lämpliga användningsområden i tidiga skeden har också identifierats 

leda till osäkerhet i upphandlingsprocessen. 

 

5.3.1 Behovet av lagringsplatser och lagring över tid  

Bristen på plats att lagra massor inom projektet eller i anslutande projekt medför att 

massor ofta måste transporteras bort för att lagras och bearbetas på andra platser 

innan de kan användas på sin slutliga plats. I brist på närliggande platser behöver 

massor i många fall köras långa sträckor för att hanteras vidare, vilket inte är 

optimalt, vare sig ur ett miljö-, resurs- eller klimatperspektiv. 

Massorna måste därefter lagras i väntan på att de kan komma till nytta som 

ersättning för andra massor i samma projekt eller i andra projekt. Denna tid varierar 

beroende på projektens olika förutsättningar, till exempel typ och storlek på 

projektet, mängder och kvalitet på massor som tillåts att användas i projektet. Även 

behovet av kontroller av massornas tekniska och miljömässiga kvalitet kan kräva 

lagring inför utvärdering om huruvida massorna är lämpliga för planerad avsättning 

eller inte. 

Problemen för miljön och närboende som kan uppstå och som måste regleras vid 

dessa lagringsplatser oavsett var de lokaliseras är framförallt damning, buller och 

uppkomst av mer eller mindre förorenat lakvatten. Föroreningarna kan bland annat 

bestå av kväve från sprängmedelsrester, suspenderat material eller partiklar. Stora 

upplagshögar av exempelvis bergmaterial kan också orsaka stora irreversibla 

skador inom ett område, till exempel en åkermark, som följd av den stora 

belastning och markkompression som uppstår i och med materialets vikt. De 

förutsättningar som beskrivs ovan visar sammantaget på vikten av att en 

lokaliseringsutredning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken tar omhand samtliga aspekter i 

bedömningen av var dessa verksamheter bör placeras. Lämpliga material bör 

samtidigt inte heller transporteras för långt bort från de platser där behovet av dem 

sedan uppstår, framförallt inom de expansiva regionerna.  

 

5.3.2 Avsättning kan inte alltid säkerställas 

Sannolikt skulle de långa tidsaspekterna som beskrivs i avsnittet ovan, kunna 

minska om verktyg för en effektivare planering med utpekade 

avsättningsmöjligheter fanns för de massor som uppkommer. För att skapa bättre 
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förutsättningar för ett mer optimalt resursutnyttjande inom kommuner och regioner 

behöver samhällets behov av massor som uppstår definieras tydligare. Hur behovet 

av massorna ser ut beror på massornas beskaffenhet, det vill säga vilken typ av 

materialkategori de tillhör, nivå av förorening, till exempel förutsättningarna för 

möjlig geogen påverkan av uppkommet entreprenadberg etc. Därutöver finns det 

andra hinder som medför att uppkomna massor idag inte kan nyttiggöras på ett 

effektivt sätt, till exempel bristen på tillgängliga platser för hantering av massor, 

och bristande planering och samordning mellan aktörer. 

En planerad hantering av massor uppkomna vid olika infrastruktur- och 

byggprojekt, som gör att så stora mängder lämpliga massor som möjligt kan 

återföras till kretsloppet inom en region, har tydliga kopplingar till frågor som 

regional fysisk planering generellt omfattar. I sammanhanget kan nämnas Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.217 Planen är framtagen med 

stöd av 7 kap. PBL och uttrycker regionens samlade vilja samt fungerar som en 

gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom Stockholms län 

och med länen i östra Mellansverige. Den är giltig till 2026 och är även antagen 

som regional utvecklingsstrategi. Planen har fördjupande avsnitt om olika 

tematiska frågor, bland annat det tekniska försörjningssystemet, som i sin tur finns 

beskrivna i olika planerings- och kunskapsunderlag. Ett av kunskapsunderlagen är 

Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, 2017:7,218 som har 

tagits fram för att öka kunskapen om och bidra till att utveckla hanteringen av 

ballastråvara och massor på regional nivå inom Stockholmsregionen. Vid sidan om 

regionalplanen finns ett projekt för framtagande av en regional plan för cirkulär 

och resurseffektiv hantering av massor för Stockholms län. Projektet har mynnat ut 

i framtagandet av en regional masshanteringsplan för Stockholms län.219  

I PBL finns det inte krav på att masshanteringsplan ska tas fram som en del av den 

lagreglerade fysiska planeringen. Den framtagna masshanteringsplanen anses ha 

koppling till den tematiska frågan avseende det tekniska försörjningssystemet i 

RUFS. Som det anges i planen är den avsedd som ett planeringsunderlag vid 

regional och kommunal planering samt vid samverkan kring masshantering mellan 

olika aktörer. Den syftar bland annat till att skapa regionala förutsättningar och en 

struktur för en resurseffektiv hantering av massor, och grunda en gemensam syn på 

inriktningen för regionens masshantering och fortsatta arbete. Planen beskriver 

aspekterna som anses förhindra en resurseffektiv hantering av uppkomna massor, 

anger identifierade effektmål och beskriver olika åtgärder kopplade till dessa 

 

217 Se Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-

utveckling/rufs-2050/, besökt 2022-03-14. 

218 Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, 2017:7, Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, (2017). 

219 Regional massahanteringsplan för Stockholms län, remiss, Länsstyrelsen Stockholm, (2022). 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-

publikation.html#esc_entry=130&esc_context=39&esc_-org=lss%3Acounty%2FAB, besökt 

2022-05-05. 
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effektmål samt delmål. Bland åtgärderna finns planering av masshanteringsytor i 

översiktsplaner, inrättning av masskoordineringsfunktion, framtagande av ett 

digitalt verktyg för att synliggöra flöden av massor och uppdatering och utveckling 

av tematiskt kartmaterial som underlag till RUFS. 

Masshanteringsplanen berör frågan om kunskap om jord- och bergmaterialets 

sammansättning och om vilka arbetsmetoder man ska använda sig av vid 

byggnation för att kunna undvika negativ miljöpåverkan från naturliga eller 

antropogena föroreningar. Detta beskrivs dock inte i någon större omfattning utan 

kopplas till åtgärd 11 i planen, som avser tillsynsvägledning till kommunerna med 

syfte att tillsynen ska vara likvärdig. 

Enligt Naturvårdsverket är en regionplan framtagen i enlighet med 7 kap. PBL idag 

inte ett användbart verktyg som stöd i bedömningen av om det finns säkerställd 

avsättning för massor som uppstår i regionen, eftersom den handlar om strukturella 

förutsättningar utifrån ett mellankommunalt och regionalt perspektiv med 

regionalomfattande frågor samt med aspekter kopplade till bland annat hållbar 

stadsutveckling.  Den regionala masshanteringsplan som Stockholms län har tagit 

fram, med bland annat masskoordineringsfunktion och digitalt verktyg för 

synliggörande av massflöden, kan vara ett bra alternativ för att kunna visa på 

säkerställd avsättning om den kompletteras med information om vilken 

sammansättning massorna har. En sådan plan behöver dock också ha någon form 

av juridisk förankring i det befintliga, lagreglerade planeringssystemet. Det digitala 

verktyget i planen bör med fördel kunna ha uppgifter om både vad gäller typ av 

material (materialkategori), men även uppgifter om massornas innehåll och 

egenskaper som kan påverka vad materialet är lämpligt att använda till.   

 

5.3.3 Insamling av uppgifter om hanterade mängder 
massor 

Naturvårdsverket har övervägt att föreslå att länsstyrelsen ges en möjlighet att 

begära in uppgifter från dem som hanterar jord, berg, naturgrus eller andra jordarter 

(som inte är avfall) som uppstått i bygg- och anläggningsverksamhet. Vi har valt att 

inte gå vidare med detta förslag eftersom uppgifterna inte bedöms behövas för 

tillsynen, och därmed inte hör hemma i exempelvis förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, FMH, utan snarare bör regleras i exempelvis PBL. Då 

frågan om uppgifter fyller en viktig funktion, föreslår vi istället att frågan utreds 

vidare som en del i det uppdrag som vi föreslår att Boverket bör ges. Se vidare 

kapitel 6.3.2.  

Syftet med att ge länsstyrelsen en sådan möjlighet, i sin planeringsroll, var initialt 

att vi bedömer att uppgifterna skulle kunna ligga till grund för framtagande och 

uppföljning av masshanteringsplaner. Det saknas idag uppgifter, till exempel i form 

av statistik gällande detta område, vilket försvårar för planering och avsättning av 

massor som uppstår i samhället. Vi bedömer att behoven skiftar stort mellan olika 

län, vilket innebär att det skulle vara tillräckligt med en möjlighet för länsstyrelsen 
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att ta in uppgifter, till skillnad mot att införa en mer generell regel där statistik tas 

in från samtliga verksamhetsutövare. Uppgifter som skulle kunna vara relevanta att 

begära in är varifrån materialet kommer, de metoder för behandling som används, 

den mängd material som hanteras årligen samt var materialet lämnas eller hur det 

används vidare.  

Ett alternativ till att reglera detta särskilt i exempelvis PBL skulle kunna vara att 

rapporteringskravet i miljörapporten utökas, något som bland andra SGU särskilt 

har efterfrågat i andra uppdrag. Nackdelen med ett utökat krav i Naturvårdsverkets 

föreskrifter om miljörapport220 är att det sannolikt ändå inte skulle fånga upp 

samtliga verksamheter som idag hanterar massor som icke-avfall, U- eller C-

verksamheter (det vill säga verksamheter som är undantagna från krav på 

miljörapport, som en utövare av tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska 

lämna varje år till tillsynsmyndigheten). Sådana krav skulle också kunna bli alltför 

långtgående i vissa fall, till exempel för mindre verksamheter. 

 

5.3.4 Osäkerheter vid upphandling 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskrav som kan ställas vid 

upphandling avseende hantering av uppkomna massor, för att minska uttaget av 

nya råvaror och transporter av massor. Det uttalade syftet med kraven är att bidra 

till att minska klimatpåverkan från byggsektorn och underlätta omställning till en 

cirkulär ekonomi samt öka återanvändningen av massor. Kraven är frivilliga att 

använda i upphandlingar av projektering, utförandeentreprenad och 

totalentreprenader av masshantering.221 Kraven syftar alltså till att öka 

möjligheterna att uppnå massbalans och bidra till minskad klimat- och 

naturpåverkan tidigt i bygg- och anläggningsprojekt. 

Enligt framtagna kriterier rekommenderas bland annat att en massdispositionsplan 

tas fram för att undvika att schakt- och fyllnadsmassor flyttas, öka kunskapen om 

massbalansering och därmed minska klimat- och naturpåverkan tidigt i projektet 

och aktuellt arbetsområde. Massdispositionsplanen är tänkt att styra mot minskade 

transporter och minskat behov av deponering. Det beskrivs även vad en 

massdispositionsplan minst ska innehålla vid projektering eller totalentreprenad på 

bas- eller avancerad nivå. En massdispositionsplan för minskad klimat- och 

naturpåverkan vid projektering rekommenderas innehålla en översiktlig bedömning 

över hur stora volymer som behövs, vilken miljömässig222 och funktionsmässig 

beskaffenhet massorna har med mera. 

 

220 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. 

221 Se Upphandlingsmyndighetens websida Start/Hitta hållbarhetskriterier/Schaktning och 

masshantering på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/bygg-och-fastighet/schaktning-

och-masshantering/, besökt 2022-05-05. 

222 Här som miljö- och funktionsmässig beskaffenhet anges förekomst av ämnen, föroreningar, risk för 

utlakning till omgivning, förekomst av invasiva arter och liknande.  
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Vid totalentreprenad på basnivå rekommenderas att planen innehåller en 

klassificering av massor där schaktmassor ”typ A” bör beskrivas genom att kemisk 

sammansättning och innehåll av föroreningar, kvalitet och hållfasthet, funktion 

eller möjlig funktion samt mängd anges. Därtill finns en rekommendation om att 

digitala följesedlar och/eller orderkvitton bör finnas, vilket innebär att varje lass 

redovisas på en separat rad med refererande vågkvittonummer, om våg finns 

tillgänglig, eller att total volym av massatypen anges. Digitala följesedlar ger 

möjlighet till tätare uppföljning. 

I den dialog som Naturvårdsverket har haft med Upphandlingsmyndigheten har det 

framkommit att det med stöd av det kunskapsunderlag som myndigheten samlat in 

under utveckling av kraven varit svårt att ta fram krav som leder till att uppdragets 

ursprungliga syfte med kraven uppnås, nämligen att genom kraven främja 

återanvändning av icke förorenade massor på andra platser utanför 

byggarbetsplatserna eller projektet där massorna uppstått. Anledningen till detta är 

att reglerna upplevs som stränga och tolkningarna, exempelvis av vad som får 

återanvändas, strikta. Mot denna bakgrund bedömer Upphandlingsmyndigheten att 

det i dagsläget är svårt för en beställare att ställa längre gående krav i 

upphandlingsförfarandet än de som myndigheten tagit fram. Längre gående 

upphandlingskrav skulle exempelvis kunna vara att entreprenören ska använda 

massor från projekt som har överskott. 

 

5.4 Tillsynens förutsättningar 
Tillsynen har en viktig och ofta svår roll när det gäller masshantering. Mer och 

tydligare vägledning har länge efterfrågats av tillsynsmyndigheterna för att få stöd i 

bedömningar av om hantering av massor sker på ett miljö- och hälsomässigt 

lämpligt sätt. Efterfrågan på sådan vägledning omfattar såväl när massor är avfall 

som när de ses som produkt. En anledning till detta är att många 

tillsynsmyndigheter upplever att det är svårt att ställa specifika krav om 

försiktighetsmått för en verksamhet enbart med stöd av de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det förekommer idag också en utbredd 

illegal hantering av massor där tillsynens förutsättningar för utökad kontroll 

behöver förstärkas. 

 

5.4.1 Tillsynens förutsättningar inom 
masshanteringsområdet 

Hantering av massor är ett tillsynsområde som innehåller många frågeställningar. 

Lagstiftningen upplevs ofta komplicerad och flera olika tillsynsmyndigheter kan 

vara inblandade i ett enskilt projekt. Skillnader i tillsynsresurser och erfarenhet 

finns också mellan stad och landsbygdskommuner. 
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Många av de tillsynsmyndigheter som Naturvårdsverket har kontakt med beskriver 

en situation där tillsynens resurser idag främst används reaktivt, snarare än att 

kunna verka proaktivt för att förhindra att brister och fel uppstår. I många fall 

måste tillsynsmyndigheterna (framförallt kommunerna) prioritera tillsynsärenden 

där massor lagts upp olovligen på olämpliga platser. Många tillsynsmyndigheter 

vittnar också om att vissa verksamheter, allt från större aktörer till privata 

markägare och mindre åkeriföretag, använder stora volymer massor för tveksamma 

ändamål. I de samtal som Naturvårdsverket haft med verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndigheter framkommer att användning av massor för till exempel 

utfyllnad i bullervallar och pulkabackar ofta är att betrakta som bortskaffande 

(deponering). Exempel på detta är de stora mängder lermassor som uppstår inom 

olika projekt i Göteborgsområdet, till exempel Västlänken, och som sedan 

transporteras och används för utfyllnad, exempelvis av jordbruksmark och 

hästhagar och vid efterbehandling av täkter inom andra närliggande kommuner. 

Sådana ärenden är ofta problematiska att hantera inom tillsynsarbetet. 

Naturvårdsverket har identifierat en rad olika frågeställningar inom detta 

tillsynsområde. Några av de svåraste utmaningarna i tillsynsarbetet är framförallt 

följande: 

- För att uppkomna massor ska kunna hanteras vidare på ett effektivt och 

miljömässigt lämpligt sätt behövs en hög grad av samordning mellan olika 

tillsynsmyndigheter, aktörer och verksamheter, både på lokal och regional 

nivå. Att nå en bra nivå på sådan samordning är en utmaning. Bristen på 

samordning beskrivs idag som ett stort problem, både av aktörer och 

tillsynsmyndigheter. 

 

- Det har länge funnits oklarheter om hur avfallsdefinitionen ska tolkas med 

avseende på massor som uppstår i bygg- och anläggningsarbeten. Det råder 

idag stora osäkerheter kring hur man ska bedöma vad som är avfall eller 

inte och därmed blir det osäkert vilken lagstiftning som är tillämplig. 

 

- Enligt bestämmelserna i 29 kap. 34 och 35 §§ miljöprövningsförordningen 

är det risknivån som är styrande för vilken prövningsnivå som är tillämplig 

vid återvinning av massor som är avfall i anläggningsarbeten, istället för 

mängder som är avgörande vid tillämpning av övriga koder i 29 kap. 

 

- Risken styr också användbarhet tillika lämplighet och därmed tillåtlighet. 

Naturvårdsverkets vägledande nivåvärden avseende prövningsnivån U- och 

C-verksamhet223 (mindre än ringa risk) samt riktvärdena för 

efterbehandling av förorenade områden224 (KM och MKM) tillämpas idag i 

brist på annan vägledning felaktigt också som riktvärden för vilka massor 

 

223 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdverkets handbok 2010:1. 

224 Riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976, (2016). 
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(avfall och icke-avfall) som får användas till olika ändamål, på olika 

platser. 

 

Dessa frågeställningar utvecklas närmare i nedanstående avsnitt. 

 

5.4.2 Behov av samordning 

För att tillsynsmyndigheterna ska kunna bedriva ändamålsenlig tillsyn och bistå 

verksamhetsutövarna med information om hur massor som uppstår bör hanteras, 

behöver tillsynen komma in tidigt i olika projekt för att skapa möjlighet till dialog 

mellan tillsynsmyndigheten och byggherren i ett tidigt skede. Det är idag inte 

ovanligt att denna typ av verksamhet bedrivs med kort framförhållning, varför 

verksamhetsutövarna förväntar sig att beslut från tillsynsmyndigheten ska kunna 

tas tidigare än de sex veckor som tillsynsmyndigheten har till sitt förfogande efter 

det att anmälan har lämnats in (enligt 9 kap. 6 c § miljöbalken). 

Samarbetet och samordningen mellan tillsynsmyndigheterna och dem som planerar 

och genomför projekt där massor uppkommer och kan användas, förefaller idag ha 

vissa brister. Vad detta beror på är inte helt klarlagt. Samordningen mellan 

tillsynsmyndigheter i olika kommuner inom en och samma region anses också i en 

del avseenden vara bristfällig. Flera verksamhetsutövare lyfter att bedömningen av 

uppkomna massor många gånger görs olika av olika tillsynsmyndigheter, vilket 

medför att projekt som sträcker sig över kommungränser ofta kan behöva hantera 

massor på olika sätt inom de olika kommunerna. Även inom en och samma 

tillsynsmyndighet kan det finnas utmaningar i samordningen, till exempel mellan 

inspektörer som handlägger ärenden som omfattas av olika delar av miljöbalken, 

till exempel prövning av avfallsverksamheter enligt 9 kap. eller samråd enligt 

12 kap. 6 § miljöbalken. 

 

5.4.3 Bedömning av om massor är avfall eller produkt 

Den grundläggande frågan för hur massorna ska hanteras vidare är om de utgör 

avfall eller inte. Bedömningen behöver göras i ett tidigt skede av den 

verksamhetsutövare som ger upphov till massorna. Detta för att denne ska veta 

vilken lagstiftning som blir tillämplig, vilket har betydelse till exempel när det 

gäller krav på tillstånd för fortsatt hantering. Utgångspunkten för de bedömningar 

verksamhetsutövaren ska göra är kunskapskravet som finns i 2 kap. 2 § 

miljöbalken. Ofta handlar det om svåra tekniska bedömningar, där den myndighet 

som prövar verksamhetens tillåtlighet också måste göra avvägningar mellan olika 

samhällsintressen. Ett starkt miljöskydd behöver sättas i relation till vad samhället i 

stort vill uppnå, till exempel genom exploatering. Det kan även vara svårt att 

bedöma hur avvägningen mellan olika miljöaspekter ska göras, till exempel långa 

transportavstånd å ena sidan och en högre risk för förorening på platsen å andra 

sidan. 
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Samtidigt som bedömningen behöver göras tidigt kan det finnas svårigheter med 

att all information, till exempel uppgifter om vad massorna innehåller och möjliga 

användningsområden, inte är känd i samband med att massorna uppkommer. Detta 

är ett problem både för de verksamheter som ska göra bedömningen om hur 

uppkomna massor ska hanteras vidare, och för de tillsynsmyndigheter som ska 

granska verksamhetsutövarnas bedömningar. Det är därför inte ovanligt att en 

tillsynsmyndighet tillämpar försiktighetsprincipen och förelägger 

verksamhetsutövarna om att fortsatt hantera massorna som avfall. Detta för att 

fortsatt hantering ska kunna ske under tillsynsmyndighetens kontroll. Möjligheten 

för en tillsynsmyndighet att i ett tidigt skede upptäcka och förhindra felaktig 

hantering, till exempel att förorenade massor läggs upp på en olämplig plats, är 

kraftigt begränsade om massorna i ett första skede bedöms utgöra icke-avfall och 

därmed inte omfattas av de särskilda bestämmelser om försiktighetsmått och 

kontroll som gäller för avfall.  

När misstanke om miljöbrott uppstår i tillsynen har tillsynsmyndigheterna idag 

begränsade möjligheter att genom miljöbalkens verktyg, till exempel 

straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken, komma tillrätta med den uppkomna 

situationen. Dessa brister har särskilt uppmärksammats i en rad andra arbeten, till 

exempel i regeringens promemoria Ordning och reda på avfallet225, där vissa 

ändringar föreslås i bestämmelsen i 26 kap. 2 § om skyldighet för en 

tillsynsmyndighet att anmäla misstankar om brott, samt en utvidgning av en 

befintlig straffbestämmelse i 29 kap. 9 § som innebär att straff ska kunna utdömas 

när någon uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar avfall till någon som inte har 

gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen. 

 

5.4.4 Bedömning av miljö- och hälsomässigt lämplig 
användning 

Då massors föroreningsinnehåll och egenskaper ofta skiljer sig åt är bedömningen 

av deras lämplighet på den aktuella platsen för ett tänkt ändamål ofta svår att göra. 

När det gäller undersökning av massors innehåll, egenskaper och riskbedömning är 

det idag ofta svårt för en tillsynsmyndighet att bedöma vilket underlag som är 

tillräckligt. Detta är en anledning till att tydligare vägledning från bland annat 

Naturvårdsverket, till exempel detaljerade checklistor och liknande, ofta efterfrågas 

av tillsynsmyndigheterna för att de ska känna sig trygga i hur mycket som kan 

krävas i det enskilda fallet. Svårigheterna att göra dessa bedömningar förekommer i 

de fall där massor uppkommer, till exempel i ett infrastrukturprojekt, men även i de 

fall där massor bestående av bland annat bergmaterial bryts ut, krossas och säljs 

från en täktverksamhet. 

I brist på specifik vägledning, till exempel vilka halt- och/eller utlakningsnivåer av 

olika ämnen som ska kunna tillåtas i olika typer av massor (materialkategorier) för 

olika användningsområden, används idag ofta andra riktvärden från 

 

225 Miljödepartementets promemoria Ordning och reda på avfallet, M2021/00207. 
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Naturvårdsverket. Även interna råd och riktlinjer från större verksamhetsutövare, 

vilka har tagits fram i enskilda större arbeten och projekt, till exempel när det gäller 

hur massor med sulfidförande mineral ska hanteras, har kommit att få en bredare 

tillämpning än vad som avsetts. De riktlinjer som tas fram av exempelvis 

Trafikverket och Region Stockholm i syfte att säkerställa en korrekt hantering av 

sulfidförande berg längs de områden som berörs av utbyggnaden av viss 

infrastruktur, kan inte direkt användas som riktlinjer utanför dessa områden, 

eftersom till exempel de hydrogeologiska förutsättningarna kan vara helt andra. 

Då tydlig vägledning inte alltid finns och inte heller kan tas fram för varje enskild 

frågeställning, ställs enskilda miljöinspektörer ofta inför svåra beslut och 

avvägningar. Hur man som enskild inspektör kan hantera dessa svårigheter beror 

till stor del på vilken erfarenhet man har av området, till exempel hur många 

ärenden av samma slag som tillsynsmyndigheten i den egna kommunen hanterar i 

det löpande tillsynsarbetet. Det är verksamhetsutövaren som ska uppfylla 

kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken. För att en tillsynsmyndighet ska kunna 

utföra en ändamålsenlig tillsyn måste dock en miljöinspektör vara så pass insatt i 

sakfrågorna att denne kan ställa de rätta frågorna. Miljöbalkstillsyn kräver därför 

ofta en hög grad av specialisering, vilket gör att många miljöinspektörer endast 

verkar inom ett eller ett fåtal tillsynsområden. Samtidigt kan det innebära stora 

utmaningar för en mindre kommun med ett fåtal miljöinspektörer, där en inspektör 

kan behöva hantera ärenden gällande vitt skilda slag av verksamheter. 

 

5.5 Massor som innehåller invasiva 

främmande arter 
 

5.5.1 Bakgrund 

Ett särskilt problem som uppmärksammats under arbetet med uppdraget är massor 

som innehåller invasiva främmande arter. En invasiv främmande art är en art som 

tagit sig över naturliga barriärer med människans hjälp, medvetet eller omedvetet, 

och orsakar skada på biologisk mångfald, ekosystem och infrastruktur på den nya 

platsen genom att konkurrera ut inhemska arter. De kan även växa in i och 

underminera konstruktioner. När väl en invasiv främmande växt etablerat sig på en 

plats kan det vara både dyrt och svårt att avlägsna den. Somliga arter kan lätt 

ryckas upp eller slås med röjsåg eller annat, men flera arter, till exempel parkslide 

och vresros, har djupgående och utbredda rotsystem som gör att de behöver grävas 

bort, ibland ner till flera meters djup, för att permanent avlägsnas. Problemet är att 

dessa arter kan återkolonisera från mycket små rotdelar, även efter längre tid, både 

på ursprungsplatsen och på ny plats om jordmassor med rotdelar flyttats. Andra 

arter har långlivade frön som bildar fröbankar i de översta decimeterna jord. Dessa 

frön kan behålla sin grobarhet under flera år och utgör även de en spridningsrisk 

om man flyttar eller hanterar schaktmassor utan att ha kontroll på innehållet av 
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frön, eller vilka växter som funnits på markytan innan grävning påbörjades. Många 

av de mest svårhanterliga invasiva främmande växterna sprids därför lätt vid 

hantering av massor, vid flytt av massor, eller med anläggningsredskap efter 

hantering eller grävarbeten, exempelvis vid förläggning av fiberkabel. De kan även 

spridas via dåligt städade lastbilsflak eller däck eller personalens skosulor. Vilken 

hanteringsmetod som lämpar sig bäst beror på vilken art det gäller, men även de 

lokala förhållandena.  

Hanteringen av massor som innehåller invasiva främmande arter varierar idag från 

en situation till en annan. Vilken metod som är lämpligast att använda för att 

förhindra spridning beror på omständigheterna på plats, massornas egenskaper, typ 

av invasiv art mm. En vanlig metod är att massorna antingen grävs ner på ett visst 

djup och eventuellt täcks över med en textilduk, eller att massorna enbart täcks 

med en textilduk. Ibland deponeras massorna, eller återvinns i bullervallar eller 

anläggningskonstruktioner. Dessa behandlingsmetoder beskrivs närmare nedan. 

Andra metoder som förekommer är förbränning, som ofta är en kostsam metod, 

eller siktning, vilket är relativt omständligt då det kräver tillgång till ett 

sållningsverk och då det ofta rör sig om stora mängder.  

 

5.5.2 Om regleringen av invasiva främmande arter 

Inom EU regleras invasiva främmande arter genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och 

hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EU-

förordningen). Till denna förordning hör en förteckning över invasiva främmande 

arter av unionsbetydelse.226 

Enligt EU-förordningen får invasiva främmande arter av unionsbetydelse inte 

avsiktligen föras in på unionens territorium. Sådana arter får inte heller till exempel 

tillåtas reproducera sig, växa eller odlas, inte ens i sluten förvaring. De får inte 

transporteras till, från eller inom unionen. Den enda transport som är tillåten är till 

anläggningar i samband med utrotning. Invasiva främmande arter av 

unionsbetydelse får inte heller användas eller utbytas eller släppas ut på marknaden 

eller i miljön. Exempel på EU-listade arter som alltså omfattas av förbuden är 

jätteloka och jättebalsamin. 

Lagstiftningen hindrar inte behandling av jordmassor som innehåller grobara delar 

av invasiva främmande arter, så länge behandlingen innebär att växtdelarna inte 

överlever och sprider sig vidare. Kravet är att arterna ska utrotas. Utrotning 

definieras som fullständigt och permanent avlägsnande av en population av 

 

226 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av 

förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1143/2014. 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den 

förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i 

genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1143/2014. 
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invasiva främmande arter med dödliga eller icke-dödliga metoder. Arterna behöver 

alltså behandlas så att de antingen inte överlever eller inte kan reproducera sig. 

Transporter får ske så länge slutdestinationen är en anläggning och det sker i 

samband med utrotning. Transporten behöver ske på ett spridningssäkert sätt, till 

exempel med övertäckt last och att fordonet rengörs efteråt.  

 

5.5.3 Olistade arter 

Idag finns ett antal EU-listade växtarter, men många andra främmande växter är 

redan invasiva i Sverige. I ett tempererat land som Sverige gynnas många 

främmande växtarter av att klimatet successivt blir varmare. Exempel på andra 

invasiva främmande arter som inte är EU-listade är blomsterlupin, vresros, 

kanadensiskt gullris, snöbär och parkslide, men det finns betydligt fler än dessa. 

Även avfallet från dessa bör hanteras så att spridning av arterna undviks. Det finns 

exempel där tillsynsmyndigheter gjort bedömningen att det är miljömässigt 

motiverat och skäligt enligt hänsynsreglerna att jordmassor med rester av parkslide 

ska hanteras på motsvarande sätt som massor innehållande EU-listade arter. 

 

5.5.4 Hantering i andra länder 

Jordmassor med innehåll av invasiva främmande arter hanteras på lite olika sätt i 

andra länder. De flesta beskrivna metoderna gäller parkslide. I huvudsak används 

två metoder. En metod är att gräva ner massorna med eller utan geotextilbarriär på 

två till fem meters djup. Denna metod beskrivs från Storbritannien och Frankrike, i 

viss mån även Norge. Beroende på vilka arter det gäller, förekommer även att 

massor används för anläggning av till exempel gräsplaner, som ska slås 

regelbundet (Norge). Det andra sättet, som bland annat används i Storbritannien 

och Frankrike, är att mekaniskt rensa massorna från växt- och rotdelar antingen i en 

maskin eller för hand, och att den rensade jorden sedan lagras på marken under ett 

par år, eventuellt med duk över, för att kontrollera för uppslag av växter. Därefter 

kan jorden användas. Även behandling av massor med värme för att avdöda 

växtrester förekommer som metod, till exempel i Norge. I Storbritannien betraktas 

varken lagring eller nedgrävning av massor som avfallshantering, vilket innebär att 

deponidirektivet inte blir tillämpligt. 

 

5.5.5 Användning i anläggningsändamål 

Det är enligt gällande avfallslagstiftning möjligt att använda massor med rester av 

invasiva främmande arter i själva konstruktionen av en anläggning. Det finns inget 

hinder för åtgärden, förutsatt att det finns ett syfte med konstruktionen (ett 

anläggningsändamål), att åtgärden utgör en lämplig utrotningsmetod för de aktuella 

arterna, att materialet i övrigt, ur både tekniska och miljömässiga aspekter, kan 

anses lämpligt som konstruktionsmaterial på den aktuella platsen, samt att det inte 

används mer massor än vad som är nödvändigt för konstruktionens syfte. 
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Förekomsten av invasiva arter påverkar inte lämpligheten av avfallet på så sätt att 

föroreningsrisken (ringa eller inte ringa risk) ändras, men andra aspekter, såsom 

andelen organiskt innehåll, skulle kunna få konsekvenser för de tekniska 

egenskaperna, eftersom det till exempel kan leda till ökad risk för sättningar. 

Försiktighetsmått eller villkor kan behövas med hänsyn till invasiva främmande 

arter, det vill säga att man ska försäkra sig om att dessa utrotas i anläggningen och 

inte sprids i något skede. 

 

5.5.6 Nedgrävning på plats 

Att gräva ner avfall som utgörs av jord som innehåller invasiva främmande 

växtarter på den plats där man utfört bekämpningen, eller i nära anslutning till 

denna, är i många länder ett vanligt sätt att oskadliggöra växtmaterial från invasiva 

främmande växtarter och metoden börjar bli vanligare i Sverige. 

Metoden är lika säker som förbränning om växtmaterialet placeras tillräckligt 

djupt. Metoden används oftast när det är fråga om mycket stora mängder växtavfall 

och/eller när växtmaterialet är blandat med jord. Detta eftersom jordinblandning 

minskar effektiviteten i förbränningsprocessen och kan skada förbränningsugnarna. 

Nedgrävning kan göras på en speciellt avsedd plats eller direkt på platsen där 

växten bekämpas. 

För att metoden ska vara säker måste växtmaterial och jord med fröer och grobara 

rotdelar läggas djupt, i regel på minst fem meters djup, för att sedan täckas av rena 

jordmassor. Alternativt kan massorna omslutas med tjock geotextil och läggas på 

två meters djup. Gäller det massor med frön av enbart jätteloka eller jättebalsamin 

kan djupet minskas till en meter. Denna metod medför dock risken att duken senare 

punkteras, till exempel vid utsättning av vägskyltar, stolpar eller vägbelysning. 

I dagsläget anses nedgrävning av massor med invasiva arter på plats med syftet att 

utrota dessa generellt sett utgöra deponering, vilket är tillståndspliktigt. 

Deponeringslagstiftningen medför dock flera krav, bland annat på deponiernas 

bottenkonstruktion och uppsamling av lakvatten, som oftast inte är befogade när 

det gäller nedgrävning i utrotningssyfte av jordmassor som innehåller invasiva 

främmande arter. I praktiken medför det att dessa massor måste transporteras till en 

befintlig anläggning för deponi.  

 

5.5.7 Uppläggning på behandlingsyta 

En annan möjlighet är uppläggning av massor på en behandlingsyta på sådant sätt 

att invasiva främmande arter utrotas, vilket kan ses som en avfallsbehandling. 

Enligt 29 kap. 70 § miljöprövningsförordningen gäller anmälningsplikt för att 

yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 

500 ton per kalenderår. En förutsättning är att metoden kan godkännas, det vill 

säga att det anses säkerställt att rester av invasiva främmande arter i massorna 

utrotas. Detta förutsätter också att man efter avslutad behandling gör något med 
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massorna. Dessa kan till exempel användas i anläggningsändamål utan att några 

försiktighetsåtgärder med anledning av de invasiva främmande arterna behöver 

vidtas. Problemet är att mängdgränsen snabbt uppnås, och behandlingen övergår då 

till tillståndsplikt enligt 29 kap. 68–69 §§ miljöprövningsförordningen. 

 

5.5.8 Omhändertagande på platsen av jordmassor 
med invasiva främmande arter 

Naturvårdsverkets bedömning är att ett omhändertagande på plats bör eftersträvas, 

antingen nedgrävning eller behandling. Dels minimeras transporter och 

spridningsrisk, dels kan i bästa fall hela eller delar av massorna återanvändas, 

antingen direkt i anläggning eller efter behandling. Tekniker för behandling på 

plats används i dagsläget dock bara i begränsad omfattning i Sverige.  
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6. Naturvårdsverkets 
slutsatser för en mer 
hållbar masshantering 

 

I detta avsnitt beskrivs de fyra övergripande problemområden som 

Naturvårdsverket identifierat tillsammans med en samlad redogörelse av de 

slutsatser och förslag som vi kommit fram till. En sammanställning över problemen 

och våra slutsatser och förslag ges i tabell 4 nedan. En närmare beskrivning av de 

förslag till författningsändringar som vi lämnar ges i kapitel 7. 

 

Tabell 4. Sammanställning identifierade huvudproblem och Naturvårdsverkets slutsatser. 

*För att åstadkomma en förbättrad, kostnadseffektiv hantering samtidigt som miljöbalkens syfte 

och mål tillgodoses på bästa sätt. 

 

Problemområde  Beskrivning av behovet*  
 

Naturvårdsverkets slutsatser och förslag 

Avfallsbegreppet Behov av tydligare lagstiftning.               

Behov av en mer lika bedömning vid 

prövning.   

Behov av stöd vid bedömning av vilken 

lagstiftning som är tillämplig. 

 

Tydligare lagstiftning gällande bestämmelser om 

avfall.  

Nya bestämmelser för massor som inte är avfall.  

Förbättrad vägledning kring avfallsdefinitionen. 

Tillgång och efterfrågan Behov av kunskap och information om 

massors innehåll och egenskaper. 

Behov av att minska deponering och 

tveksam användning av massor. 

Ökad kunskap genom särskilda insatser, 

förbättrad vägledning och informationsutbyte. 

Tydligare lagstiftning, förbättrad vägledning och 

översyn av lagen om skatt på avfall. 

Planering och samordning Behov av att lagra avfallsmassor över 

längre tidsperioder än tre år.                  

Behov av att säkerställa avsättningen.  

Minimering av osäkerheterna i 

upphandling. 

Förtydligande i definitionen av deponi samt 

prövning om särskilda skäl finns. 

Ytterligare utredning till Boverket om utveckling 

av masshanteringsplanering. 

Identifiera lämpliga platser för hantering av 

massor i översiktsplanen. 

Tillsynens förutsättningar Behov av stöd vid prövning och tillsyn. 

Behov av samordning med externa 

aktörer såväl som inom och mellan 

tillsynsmyndigheterna. 

Förbättrad vägledning vid bedömning av risker 

vid hantering och användning.  

Större möjligheter till samordning och delaktighet 

i tidiga skeden. 
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6.1 Avfallsbegreppet 
Naturvårdsverkets bedömning är att det krävs ett antal ändringar i gällande 

lagstiftning för att komma till rätta med flera av de svårigheter som finns idag när 

det gäller att nå en hållbar masshantering.  

Vi bedömer att ändringar behövs vad gäller regelverket för avfall, men att 

ytterligare krav även behöver ställas på sådana massor som bedöms som produkter, 

det vill säga sådana massor där man bedömer att det inte finns ett 

kvittblivningsintresse och som därmed inte är avfall. För att ge 

tillsynsmyndigheterna tillräckligt stöd i deras arbete med att säkerställa att 

användningen av massor sker på ett miljö- och hälsomässigt lämpligt sätt behöver 

lagstiftningen förtydligas och förstärkas. Vi föreslår därför att det införs en 

prövningsplikt för hantering av massor som är produkter.  

Tillsammans med Naturvårdsverkets vägledning, som tydliggör att massor där en 

säkerställd avsättning finns och som är miljö- och hälsomässigt lämpliga för 

avsedd användning inte är avfall, kan detta bidra till en mer resurseffektiv och 

tydlig hantering av massor. 

Vi föreslår också att undantaget för användning av ”icke förorenad jord eller annat 

naturligt material som grävts ut i samband med en byggverksamhet” lyfts från 

avfallsförordningen till 15 kap. miljöbalken för att möjliggöra en mer 

resurseffektiv hantering av de massor där det finns möjlighet till användning på den 

plats där de uppstår. 

 

6.1.1 Tydligare lagstiftning gällande massor som är 
avfall 

Naturvårdsverket föreslår ett antal ändringar i gällande bestämmelser på 

avfallsområdet. Vi föreslår att bestämmelsen gällande återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten kompletteras med en mängdgräns (vid återvinning av mer än 

100 000 ton blir verksamheten tillståndspliktig), samt ett tillägg att avfallet ska 

vara inert. Undantaget för att sortera eller mekaniskt bearbeta avfall för byggnads- 

eller anläggningsändamål föreslås tydliggöras, så att undantaget då större mängder 

hanteras på anmälningsnivå endast gäller då återvinningen sker på den plats där 

avfallet ska användas. När det gäller lagring av icke-farligt avfall föreslår vi att 

möjligheten att lagra större mängder på anmälningsnivå där avfallet är avsett för 

bygg- och anläggningsändamål, även kopplas till att avfallet är inert. Utöver dessa 

ändringar föreslås vissa mindre justeringar av ett antal bestämmelser i syfte att 

tydliggöra vilken prövningsbestämmelse som har företräde.   

 

6.1.2 Nya bestämmelser för massor som inte är avfall   

Naturvårdsverket föreslår ett nytt kapitel i miljöprövningsförordningen för 

hantering av massor som inte är avfall och som uppstår i bygg- och 
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anläggningsverksamhet. Bakgrunden till detta förslag är att det idag finns brister 

även i den hantering som sker av sådana massor som inte är avfall. Vår bedömning 

är att det redan idag delvis finns sådana krav genom miljöbalkens 2 kap. men att 

dessa inte är tillräckligt tydliga. Även tillsynsmyndigheterna upplever att 

regelverket inte alltid är tillräckligt för att ställa de krav som kan behövas. 

Vi föreslår att prövningsbestämmelser införs för lagring, sortering och mekanisk 

bearbetning av jord, berg, naturgrus eller andra jordarter som inte är avfall.   

Naturvårdsverkets bedömning är att det i många fall bör vara tillräckligt med en 

lägre prövningsnivå för massor som inte är avfall (jämfört med avfall), baserat på 

att materialet i de fallen redan har bedömts vara miljö- och hälsomässigt lämpligt 

för den avsedda användningen, genom att massorna bedömts som produkter. Vår 

bedömning är också att även om en prövning innebär en viss börda på 

verksamhetsutövarna, ger det också en tydlig och förutsägbar hantering. Genom att 

vi föreslår nya bestämmelser för sådana massor som inte är avfall, ges denna typ av 

prövning en tydlig plats i miljöprövningsförordningen, vilket ökar förutsägbarheten 

och en mer likartad bedömning och hantering mellan olika tillsynsmyndigheter.  

 

Undantag gällande icke förorenad jord 

Avfallsdirektivets möjlighet till undantag gällande ”icke förorenad jord eller annat 

naturligt material som grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är 

säkerställt att materialet kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för 

byggnation på den plats där grävningen utfördes och användningen inte skadar 

eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön” återfinns idag i 

avfallsförordningen. Naturvårdsverket föreslår att detta lyfts till 15 kap. 

miljöbalken.  

Vår bedömning är att ett sådant genomförande skulle möjliggöra en mer 

resurseffektiv hantering av de massor där det finns möjlighet till användning på den 

plats där de uppstår. Undantaget kan tillämpas i de fall då det finns ett syfte, men 

det skulle även vara tillämpligt i de fall då det saknas syfte med uppläggningen. 

Det innebär att uppläggningar som idag faller in under deponilagstiftningen skulle 

undantas från de reglerna. En hantering som innebär att verksamhetsutövare, där 

det finns möjlighet, lägger upp eller använder massor i anslutning till där de 

uppstår, skulle också leda till ett minskat antal transporter och därmed minska den 

sammanlagda miljöpåverkan.  

I vissa ärenden är det mest miljömässigt lämpliga att använda en större mängd 

massor än vad en viss konstruktion, till exempel en bullervall, kräver. Detta ses 

idag ofta som en deponi då det i de fallen saknas ett syfte och därmed inte kan 

bedömas som återvinning. Även dessa ärenden bedömer vi kan falla in under ovan 

nämnda undantagsmöjlighet, förutsatt att massorna utgörs av icke förorenad jord 

och annat naturligt material. Med icke förorenat menas sådant material som inte 

utsatts för antropogen påverkan. Jord eller annat naturligt material kan oavsett detta 

ha vissa naturligt förhöjda halter av olika ämnen. 
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Naturvårdsverket föreslår att en ny anmälningsplikt för denna typ av ärenden där 

icke förorenad jord eller annat naturligt material som grävts ut, används på platsen. 

Eftersom det i detta fall handlar om avfall som undantas från avfallsregelverket, 

hamnar en sådan bestämmelse naturligt i det förslag till nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen som omhändertar icke-avfall, det vill säga produkter.  

 

6.1.3 En bättre och tydligare vägledning om massor 

Naturvårdsverket bedömer att en tydligare vägledning på området kommer att 

kunna bidra till en mer resurseffektiv hantering av massor. Naturvårdsverket gav i 

början av år 2022 ut ny vägledning om avfallsdefinitionen. Det finns ett stort behov 

av tillsynsvägledning på området, vilket denna vägledning delvis kan avhjälpa. 

Naturvårdsverket kommer också att arbeta vidare med den vägledning som 

påbörjats när det gäller masshantering. Det gäller oavsett om bedömningen är att 

det handlar om avfall eller produkt. Som stöd i arbetet med massor finns också en 

sammanställning med rättspraxis och de prejudicerande domar som finns på 

området.  

 

Genom en utökad och förbättrad vägledning vad gäller massor, och genom de 

förslag Naturvårdsverket lägger gällande nya prövningsbestämmelser för sådana 

massor som inte är avfall, bedömer vi att tydligheten kommer att öka.  

 

Vi bedömer också att det kan komma att leda till en mer enhetlig bedömning 

mellan tillsynsmyndigheter genom att det tydliggörs hur olika typer av massor ska 

prövas, samt att det även omfattar sådant som inte är avfall. 

 

När det gäller utveckling av vägledning kring vilka massor som är lämpliga för 

vilka ändamål tas detta upp särskilt i kapitel 6.2.1. 

 

6.2 Matchning mellan tillgång och 

efterfrågan 
Naturvårdsverket bedömer att det behövs ett antal åtgärder för att underlätta 

matchningen mellan uppkomna massor med behov och verklig efterfrågan på 

material, samtidigt som eller inom en rimlig tidsrymd efter att massorna uppstått. 

Att matchningen i dagsläget är svår att optimera har två huvudsakliga orsaker. Den 

första är bristen på kunskap och information om massornas innehåll och 

egenskaper, den andra att relativpriset för deponering och viss typ av onödig 

användning (alternativa metoder för bortskaffande) av massor i vissa fall innebär 

att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att istället göra sig av med massorna. 

För att komma tillrätta med den rådande situationen föreslår Naturvårdsverket 

därför att ett antal kunskapshöjande åtgärder genomförs gällande kunskap och 

informationsutbyte om massornas innehåll och egenskaper. Naturvårdsverket 
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föreslår också att ytterligare utredning om lagen om skatt på avfall genomförs i 

syfte att genomlysa de styrmedel som finns på området och som idag inte verkar 

fungera helt optimalt. 

 

6.2.1 Ökad kunskap 

Det råder idag ett stort behov av ökad kunskap om massors innehåll och 

egenskaper. Mer stöd och riktlinjer behövs också i de bedömningar som görs, hur 

massor kan användas utan att oacceptabla risker uppstår.  

Naturvårdsverket föreslår därför ett antal kunskapshöjande insatser, vilka vi 

sammantaget bedömer behövs för att förbättra kunskapsläget om hur massor, såväl 

avfall som icke-avfall, kan hanteras utan att oacceptabla risker för människors 

hälsa och miljön uppstår. Dessa insatser beskriver vi nedan i två huvudområden; 

ökad kunskap hos de som producerar och hanterar massor respektive förbättrad 

vägledning. 

 

Ökad kunskap hos dem som producerar och hanterar massor 

Entreprenadberg och bergmaterial från täkt 

Produkter av bergmaterial provtas och utvärderas i dagsläget som regel enbart 

utifrån sina tekniska egenskaper, däremot inte utifrån dess miljö- och hälsomässiga 

lämplighet till avsedda ändamål. I de fall provningar görs föreligger idag stor 

osäkerhet i hur resultatet ska bedömas och utvärderas. Naturvårdsverket bedömer 

att de verksamhetsutövare som idag ger upphov till och hanterar massor bestående 

av entreprenadberg behöver utvärdera bergmaterialets lämpliga 

användningsområden även avseende de ämnen och parametrar som ligger till grund 

för bedömningen av de miljö- och hälsomässiga aspekterna. Även produkter av 

berg som utvinns i täkter behöver undersökas och riskbedömas utifrån dess 

avsedda användningsområden. Lämpliga undersöknings- och provningsmetoder 

som kan användas i ett initialt skede framgår i Naturvårdsverkets vägledning om 

undersökning av ett avfalls innehåll och egenskaper.227 Utgångspunkten för 

vägledningen är de kunskapskrav på verksamhetsutövare som finns i 2 kap. 2 § 

miljöbalken samt de krav som gäller för avfallsinnehavare och dem som hanterar 

avfall enligt avfallsförordningen. Eftersom 2 kap. 2 § miljöbalken gäller generellt, 

kan delar av vägledningen vara användbar också för undersökning av sådana 

material som inte utgör avfall, då materialets påverkan på människors hälsa och 

miljön ska bedömas. Som framgår av denna vägledning är det inte alltid 

nödvändigt att omfattande provtagningar genomförs. I vissa fall kan det vara 

 

227 Undersökning av avfallets innehåll och egenskaper, Naturvårdsverkets vägledning om återvinning av 

avfall i anläggningsarbeten, version 2, 2021-12-20, (2021). 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/avfall-och-kretslopp/atervinning-av-avfall-

anlaggninsarbeten/undersokning-avfallets-innehall-och-egenskaper-version-2.pdf, besökt 2022-04-13. 
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tillräckligt att utifrån tillgänglig geologisk information, om sådan finns tillgänglig, 

bedöma materialets egenskaper, både tekniska och geokemiska.   

För att kunna utveckla mer vägledning som kan användas som stöd för att bedöma 

risker i användningen av specifikt bergmaterial kommer insatser att krävas från 

både Naturvårdsverket och andra aktörer. Sådana initiativ och arbeten har redan 

idag påbörjats, bland annat Trafikverkets228 och Region Stockholms229 pågående 

arbeten med att undersöka miljöriskerna med sulfidförande bergmaterial. SGU har 

också nyligen, genom Stiftelsen för bergteknisk forskning (BeFo), inlett ett externt 

finansierat forskningsarbete för att studera naturlig förekomst av miljö- och 

hälsofarliga ämnen i berggrunden, i syfte att förbättra metodiken för identifiering 

av bergmaterial med risk för utlakning av både försurande och toxiska ämnen.230 

Naturvårdsverket deltar i SGU:s referensgrupp för detta projekt.  

Med utgångspunkt från dessa arbeten och de erfarenheter som nu fås inom detta 

område kommer Naturvårdsverket framledes kunna utveckla mer vägledning om 

till vilka ändamål och under vilka förutsättningar bergmaterial, med olika innehåll 

och egenskaper, kan användas utan att oacceptabla risker uppstår. 

 

Jord- och schaktmassor 

Jord- och schaktmassor provtas i normalfallet alltid i någon omfattning och 

utvärderas då främst genom att en jämförelse mot Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark (känslig mark, KM, och mindre känslig mark, 

MKM) och de vägledande halt- och utlakningsnivåerna för ”mindre än ringa risk” 

(MRR) görs. Dessa riktvärden är inte framtagna eller direkt tillämpliga för dessa 

syften men har, i brist på andra jämförvärden, kommit att bli branschpraxis för att 

bedöma vad som är lämpligt att använda för olika ändamål. 

Naturvårdsverket arbetar för närvarande med en uppdatering av vägledningen på 

masshanteringsområdet (se nedan). I syfte att ta fram en vägledning som bättre 

speglar behovet från vägledningens målgrupp (tillsynsmyndigheter och 

verksamhetsutövare) ska den del av vägledningen som handlar om bedömning av 

risker utvecklas. Som ett första steg i detta har vi, tillsammans med Statens 

Geotekniska Institut, SGI, och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, påbörjat 

ett arbete med att se över hur uppdaterad information om naturliga och nationella 

bakgrundshalter i mark påverkar beräkningen av de generella riktvärdena för 

 

228 ”Trafikverket satsar på kunskapsuppbyggnad för miljöklassificering av bergkross”, Luleå tekniska 

universitet, 2021-02-26, uppdaterad 2021-03-17, (2021). 
https://www.ltu.se/research/subjects/Tillampad-geokemi/Nyheter/Trafikverket-satsar-pa-

kunskapsuppbyggnad-for-miljoklassificering-av-bergkross-1.206572, besökt 2022-04-12. 

229 ”Berg behövs – men viktigt med koll på innehållet”, Region Stockholm, nyhet Nya tunnelbanan 2022-

02-09, (2022). https://nyatunnelbanan.se/sv/berg-behovs-men-viktigt-med-koll-pa-innehallet/, besökt 

2022-05-02. 

230 Andersson, Jenny, m.fl., Miljö- och hälsofarliga ämnen i bergmaterial – fallstudie Arlanda-

Rosersberg, Sveriges geologiska undersökning (SGU), BeFo projekt 438, januari 2022–februari 2024. 

https://www.befoonline.org/UserFiles/Dokument/Projekt/Pagaende_proj._2022/438_Projektbeskrivning_

BeFo_hemsida_2022_AnderssonSGU.pdf, besökt 2022-04-12. 
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förorenad mark och de nu gällande nivåvärdena för mindre än ringa risk. I det 

arbetet utreds också frågan om hur naturligt förhöjda halter bör hanteras i samband 

med bedömning av risker, till exempel i samband med byggnation av ny 

infrastruktur eller exploatering. 

Samtidigt som Naturvårdsverket nu utvecklar mer vägledning inom detta område 

har också ett arbete inom EU (inom ramarna för EU:s markstrategi) nyligen 

påbörjats för att främja en harmonisering av riskbedömningsmetodik och bästa 

praxis inom hela Europa. Naturvårdsverket deltar i detta arbete. 

 

Förbättrad vägledning 

Utöver de författningsförslag som föreslås (se kapitel 7) är utvecklad och förbättrad 

vägledning en stor del av lösningarna på de problem vi ser inom detta område. 

Naturvårdsverket har påbörjat detta arbete genom att vi nu uppdaterar och 

utvecklar vår vägledning i handboken om återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten (2010:1). Information om detta och de delar som publicerats 

finns att nå på Naturvårdsverkets webbplats.231 Vägledning kommer slutligen att 

bestå av följande fyra delar: 

- Naturvårdsverket gav i början av 2022 ut ny vägledning om 

avfallsdefinitionen. Denna vägledning kommer senare att utvidgas och 

innehålla vägledning om hur fler centrala begrepp inom detta område kan 

tolkas. Vägledningen kommer också senare att kompletteras med en 

redogörelse för gällande lagstiftning. 

 

- Naturvårdsverket har sammanställt ett dokument med rättspraxis och de 

prejudicerande domar som finns på området. Detta dokument publicerades 

i början av 2022 och uppdateras löpande. 

 

- Naturvårdsverket publicerade 2021 vägledning om undersökning av avfall 

som ska återvinnas för anläggningsändamål. Förutsatt att risker för hälsa 

och miljö ska bedömas, är vägledningen användbar även för massor som 

inte utgör avfall. Avsikten är att bygga ut vägledningen med exempel. För 

att vi ska kunna göra detta behöver andra aktörer och myndigheter bidra 

med underlag och goda exempel. 

 

- Naturvårdsverkets vägledning om vad som bör beaktas vid bedömningen 

av om användning av massor är miljö- och hälsomässigt lämplig, är under 

utveckling. Här utreds bland annat möjligheten att ta fram fler riktvärden, 

som kan motsvara riktlinjer för tillåtlighet att använda massor, i olika 

användningsområden. Det är inom ramen för detta arbete som de stora 

 

231 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-

anlaggningsarbeten/, besökt 2022-05-17. 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

131 

kvarstående vägledningsinsatserna som lyfts inom detta uppdrag kan tas 

omhand. 

 

För att förtydliga vilka massor som är lämpliga för vilka ändamål avser 

Naturvårdsverket att ta fram en mer utvecklad vägledning som ett första steg. Vår 

bedömning är att vägledning är ett bättre alternativ än att föreslå fler allmänna 

regler för viss avfallsbehandlingsverksamhet, eller att ta fram nationella kriterier 

för när avfall upphör att vara avfall för aktuella flöden. Sådan reglering kräver en 

detaljnivå som vi uppfattat att de flesta aktörer inte ser som gångbar med hänsyn 

till den kritik som Naturvårdsverkets förslag om allmänna regler232 mottog. För 

massor som kan användas för bygg- och anläggningsändamål kan både allmänna 

regler och nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall vara möjliga 

alternativ på längre sikt. I dagsläget förordar Naturvårdsverket emellertid att fokus 

läggs på ökad kunskap, mer vägledning samt tydligare reglering av massor, avfall 

respektive produkter. Att i vägledning ta fram mer stöd och riktlinjer för olika 

material och ändamål ger enligt Naturvårdsverkets bedömning en större flexibilitet.  

Behovet av vägledning finns inte enbart för massor som utgör avfall. Utifrån miljö- 

och hälsoskyddsaspekten har det inte någon betydelse vilken lagstiftning som styr 

hanteringen av massor. Av dessa skäl avser Naturvårdsverket förtydliga att 

Naturvårdsverkets vägledning i delar också kan vara användbar på massor och 

material som används för ett anläggningsändamål, men som inte är avfall, förutsatt 

att det är risker för hälsa och miljö som ska bedömas. 

För att kunna bedöma om massor som uppstår är lämpliga är det viktigt att beakta 

behovet av eventuella skyddsåtgärder som kan komma att krävas vid fortsatt 

hantering och användning, beroende på massornas föroreningsinnehåll och de 

risker som finns för påverkan på omgivningen. Detta framgår redan i 

Naturvårdsverkets gällande vägledning. Om massor enbart kan användas i 

kombination med krav på skyddsåtgärder, till exempel inkapsling med hårdgjorda 

ytor och uppföljande kontroller över tid eller omhändertagande av massor efter att 

konstruktionen tjänat ut, indikerar det att massorna utgör avfall. Det finns redan 

idag en möjlighet att även mer förorenat och påverkat material ska kunna användas 

för vissa ändamål, men då inom ramen för en tillståndsansökan genom att särskilda 

skyddsåtgärder och eventuella krav på ekonomisk säkerhet etc. regleras genom 

villkor i ett tillstånd. 

 

Ökat informationsutbyte 

Som beskrevs i problemanalysen saknas enhetliga system i Sverige för att överföra 

och bevara information om massors miljömässiga innehåll och egenskaper. 

Behovet för att förbättra informationsutbytet gäller överföring av information när 

 

232 Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall: Komplettering av redovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa 

avfallsslag för anläggningsändamål, skrivelse NV-07431-17, Naturvårdsverket, (2020). 
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massor byter ägare samt bevarande av information för framtiden om vilka massor 

som använts i olika anläggningar. 

Naturvårdsverket har analyserat möjligheterna och övervägt olika alternativ i syfte 

att föreslå konkreta åtgärder som skulle kunna förbättra spårbarheten och 

informationsutbytet på lokal, regional och nationell nivå. I kapitel 6.3.2 föreslås att 

Boverket och SGU ges i uppdrag att utreda hur regional fysisk planering kan 

användas som grund för att ta fram ett ändamålsenligt planeringsverktyg för att 

hantera matchning av utbud och efterfrågan för massor, och samordning i regionalt 

sammanhang. Frågor kring generering, utbyte och bevarande av information om 

framförallt massor som utgör produkter eller metoder för spårbarhet, anses med 

fördel kunna inarbetas eller kopplas till ett ändamålsenligt planeringsverktyg. 

Naturvårdsverket bedömer därför att dessa eller liknande frågor bör kunna utredas 

närmare inom ramen för det föreslagna uppdraget, se vidare i avsnitt 6.3.2. 

Då det nu också genomförs ett omfattande arbete på EU-nivå, där kommissionen i 

november 2021 antog den så kallade markstrategin233 (se sammanfattning i kapitel 

2.2.6), bedömer Naturvårdsverket att eventuella nationella åtgärder kring 

spårbarhet bör invänta de riktlinjer och eventuella juridiskt bindande krav som kan 

komma att tas fram bland annat för så kallade pass för jord- och schaktmassor. Om 

markstrategin kommer att omfatta entreprenadberg, och i så fall i vilken 

utsträckning, har Naturvårdsverket ingen kännedom om i dagsläget. 

 

6.2.2 Minskad deponering och onödig användning av 
massor 

Naturvårdsverket bedömer att det är nödvändigt att föreslå en rad åtgärder för att 

komma tillrätta med situationen att massor i onödan deponeras eller används för 

tveksamma ändamål. Som ett första steg föreslår Naturvårdsverket (se kapitel 7) ett 

antal justeringar och förtydliganden i den lagstiftning som finns. Utöver att också 

utveckla mer vägledning på området föreslår Naturvårdsverket att en utredning om 

lagen om skatt på avfall bör tillsättas. 

 

Om översyn av lagen om skatt på avfall 

Samhället försöker styra bort från onödig deponering, dels genom deponiförbud för 

vissa material, dels med en deponiskatt enligt lagen om skatt på avfall, också kallad 

deponiskatt. Deponiskatten är avsedd att göra det till ett relativt dyrare alternativ att 

deponera än att återvinna. Med undantag för förorenad jord från marksanering 

träffas de massor som deponeras av deponiskatten. Som nämnts ovan är det dock 

betydande mängder massor som det idag inte betalas någon deponiskatt för, då 

skatt på avfall som används för konstruktion på deponiområdet eller till 

 

233 EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030, fakta-PM om EU-förslag 2021/22:FPM23, COM 
(2021) 699, (2021). 
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sluttäckning är avdragsgill. Kostnaden för inlämning av massor till deponin blir 

därför lägre för dessa massor. Det kan alltså vara ekonomiskt mer rationellt att göra 

sig av med massorna på detta sätt än att försöka hitta en användning högre upp i 

avfallshierarkin. Det innebär dock risk för att onödigt mycket avfall används utan 

att det fyller någon funktion, och ett sådant förfarande är inte förenligt med 

avdragsrätten. 

Naturvårdsverket föreslår därför en översyn av lagen om skatt på avfall med 

avseende på avdragsmöjligheter för massor. Förslaget ligger i linje med den 

översyn som föreslås i SOU 2022:9 Avfallsbeskattning – en fråga om undantag.234 

Översynen bör göras av Skatteverket tillsammans med Naturvårdsverket. 

 

6.3 Planering och samordning 
Då det i dagsläget inte finns ett direkt behov av alla de massor som uppstår, just när 

de uppstår, är behovet av lagringsplatser och att kunna lagra massor över tid stort. 

Samhället har i nuläget svårt att tillgodose tillräcklig tillgång till lagringsplatser 

och möjligheter att lagra massor över tid.  

Naturvårdsverket bedömer att det är möjligt att öppna upp för längre lagringstider 

av avfall innan det återvinns, om det föreligger särskilda skäl. För att åstadkomma 

bättre verktyg för masshanteringsplanering föreslår vi att Boverket och SGU ges i 

uppdrag att se över hur dagens befintliga verktyg kan utvecklas och optimeras samt 

om ytterligare verktyg behöver skapas för att uppkomna massor ska kunna 

nyttiggöras så långt som det är möjligt.  

 

6.3.1 Lagring av massor över längre period än tre år 

Sverige har idag nationella bestämmelser kring när lagring övergår till 

tillståndspliktig deponering, där det finns en treårsgräns.235 Massor som är avfall 

och som behöver lagras längre tid än tre år betraktas därför vanligtvis som en 

deponi. Definitionen av deponi enligt deponeringsdirektivet ger emellertid visst 

tolkningsutrymme när det gäller treårsgränsen. Enligt Naturvårdsverkets 

bedömning kan det finnas möjlighet att i vissa fall tillåta lagring över en längre 

period än tre år, utan att det strider mot deponeringsdirektivet. Se vidare kapitel 

7.1.2. 

 

 

234 Avfallsbeskattning – en fråga om undantag, SOU 2022:9. https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/03/sou-20229/, besökt 2022-05-18. 

235 Se 15 kap. 5 a § 2 miljöbalken. 
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6.3.2 Säkerställd avsättning 

Inom respektive kommun och region ser vi att behovet av de massor som uppstår 

behöver definieras tydligare, för att dessa material ska kunna nyttiggöras på bästa 

sätt. Det behöver också finnas platser där dessa massor kan lagras och bearbetas 

innan de används vidare. Uppkomna massor i större mängder kan oftast inte 

hanteras inom den enskilda kommunen. Som framgår av nulägesbeskrivningen 

uppstår stora mängder massor främst i de mer befolkade regionerna i landet. Hur 

behovet av olika material ser ut behöver då utgå från både massornas tekniska och 

miljömässiga beskaffenhet, det vill säga vilken typ av materialkategori de tillhör 

och vilken föroreningsnivå de har. Därtill krävs att behov och efterfrågan 

koordineras genom planering. Möjligheterna att koppla samman 

masshanteringsplanerna med regionala materialförsörjningsplaner med större fokus 

på geokemisk karakterisering har vi inom uppdraget också diskuterat med SGU, 

som ställer sig positiva till ett sådant arbete. SGU har i dialogen med 

Naturvårdsverket framfört att myndigheten har för avsikt att kartera och ta fram 

mer underlag om exempelvis den svenska berggrundens innehåll av arsenik och 

sulfidförande mineral. 

 

Fler lagringsplatser  

I syfte att skapa förutsättningar för fler lagringsplatser där massor kan lagras och 

bearbetas innan de används vidare rekommenderar Naturvårdsverket att det i 

översiktsplanering eller i kommunala detaljplaner, alltid när behov kan förutses, 

identifieras var inom den expansiva delen av respektive kommun och region som 

det skulle kunna vara lämpligt att placera verksamheter som hanterar massor från 

bygg- och anläggningsverksamhet. 

 

Bättre verktyg för masshanteringsplanering 

För att kunna genomföra masshanteringsplanering på regional nivå behöver 

verktygen för fysisk planering ses över och optimeras. Vi föreslår därför att 

Boverket tillsammans med SGU ges i uppdrag att utreda hur regional fysisk 

planering kan användas som grund för att ta fram ett ändamålsenligt 

planeringsverktyg för att hantera matchning av utbud och efterfrågan för massor 

och regional samordning på regional nivå. Detta kan till exempel göras genom att 

ta fram mer praktiska verktyg för masshanteringsplanering med digitala 

möjligheter för matchning och flödesuppföljning. Inom ramen för ett sådant 

uppdrag är det lämpligt att samtidigt utreda vilka eventuella författningsändringar 

som kan behövas i exempelvis PBL för att uppgifter om uppkomna och hanterade 

mängder massor ska kunna samlas in av den/de myndigheter som behöver dessa.  

Naturvårdsverket bedömer att regional fysisk planering med fördel även kan 

omfatta frågan om planerad regional masshantering. Regional fysisk planering kan 

då utgöra utgångspunkt för ett praktiskt planeringsverktyg kopplad till en sådan 

planering. Ett sådant verktyg kan även ge utrymme för digitala system eller 
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plattformar för att underlätta fördelningen av användbara massor.236 Dessa frågor 

bör utredas vidare, inom ramarna för det ovan föreslagna uppdraget till Boverket 

och SGU.  

Regional fysisk planering handlar om strukturella förutsättningar utifrån ett 

mellankommunalt perspektiv med regionalomfattande frågor samt med aspekter 

kopplade till bland annat hållbar stadsutveckling. En planerad regionomfattande 

masshantering anses kunna främja en hållbar utveckling bland annat avseende 

bostads- och infrastrukturutveckling i en region. Som framgår i tidigare 

problemanalys finns det redan initiativ för planerad masshantering, både som 

kunskapsunderlag till regionalplan och som separat planeringsunderlag för 

Stockholms län. Eftersom regional fysisk planering avser strukturella frågor, såsom 

grunddrag för användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för 

lokaliseringen av bebyggelse, är det enligt vår uppfattning inte rätt 

planeringsverktyg för en praktisk matchning av utbud och efterfrågan av uppkomna 

massor på sådant sätt att användningen av massorna kan anses vara säkerställd.  

Ett komplement till regional fysisk planering för att främja en hållbar 

masshantering är om en masshanteringsplan kan vara en del av kommuners 

avfallsplaner. Det är kommunerna som är ansvariga för att ta fram kommunala 

avfallsplaner (9 kap. 4 § avfallsförordningen). Avfallsplanen utgör tillsammans 

med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 

kommunen (15 kap. 41–44 §§ miljöbalken). En avfallsplan är ett styrdokument i 

kommunens arbete med att uppfylla nationella, regionala och lokala mål inom 

avfallsområdet. Utgångspunkten är alltså avfallshantering, men även andra frågor 

utifrån avfallsplanens syfte kan beskrivas i en avfallsplan. Dessutom är 

avfallsförebyggande en aspekt som en avfallsplan ska beskriva, inklusive att tydligt 

ange mål och åtgärder för avfallsförebyggande.237 

Masshanteringsplanering är oftast en mellankommunal fråga som bör ske över 

kommungränser. Naturvårdsverket bedömer det därför som tveksamt om 

alternativet med kommunala avfallsplaner är att föredra, eftersom det kan riskera 

ett ensidigt fokus på massor som är avfall och därför att inte uppnå den vidd som 

behövs för en högre grad av resurseffektivitet. Hållbar masshantering innebär dock 

en resurseffektiv hushållning med massor, vilket också anses innebära ett 

förebyggande av avfall. Även förebyggande av avfall är en aspekt som en 

avfallsplan ska beskriva. Även om massor från infrastruktur-, bygg- eller 

anläggningsarbeten inte alltid utgör avfall anses en kommuntäckande planering för 

användningen för sådana massor kunna ingå i kommunala avfallsplaner, eftersom 

planen även ska beakta avfallsförebyggande aspekter. För en helhetsbild och högre 

grad av resurseffektivitet inom masshantering måste även sådana massor som inte 

är avfall inkluderas och planeras för. 

 

 

236 Som exempel kan nämnas det danska systemet JordWeb, se avsnitt 3.4.  

237 Se art. 29 i avfallsdirektivet. 
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6.3.3 Krav i upphandling 

Med stöd av de förtydliganden som Naturvårdsverket gjort avseende hur bland 

annat avfallsdefinitionen kan tolkas, anser Naturvårdsverket att det bör finnas 

möjligheter för Upphandlingsmyndigheten att på sikt och vid behov, gemensamt 

med berörda aktörer, vidareutveckla de hållbarhetskrav som myndigheten har tagit 

fram som stöd vid upphandlingar avseende hantering av massor. Vilka 

förtydliganden som kan göras beror på hur vägledningen kommer att tas emot och 

tillämpas. 

 

6.4 Tillsynens förutsättningar 
Lagstiftningen på masshanteringsområdet upplevs ofta som komplicerad och 

svårtolkad, vilket försvårar verksamhetsutövarnas möjligheter att ta fram underlag 

som tillstånds- och tillsynsmyndigheterna, utan större svårigheter, kan granska och 

ta ställning till. Naturvårdsverkets samlade förslag om ändringar i lagstiftningen 

och insatser för ökad kunskap och förbättrad vägledning kommer sammantaget, om 

åtgärderna genomförs, att underlätta för tillstånds- och tillsynsmyndigheterna i 

deras granskning. Enligt Naturvårdsverkets bedömning kan åtgärderna för en 

effektivare prövning och tillsyn på masshanteringsområdet delas in i två delar; mer 

stöd vid bedömning av risker samt större delaktighet i tidiga skeden. 

 

6.4.1 Stöd vid bedömning av risker 

Genom ändringar i gällande lagstiftning, förtydligande om tillämpningen av 

bindande regelverk samt genom att förbättrad vägledning tas fram enligt ovan 

beskrivna förslag, bedömer Naturvårdsverket att förutsättningarna för både 

tillstånds- och tillsynsmyndigheternas möjlighet att pröva och granska 

verksamheter som hanterar massor kommer att kunna förbättras. Naturvårdsverkets 

vägledning kan till exempel beskriva hur kunskapskravet och 

försiktighetsprincipen i 2 kap. miljöbalken kan tillämpas i olika fall, samt vilka 

bedömningar som behöver ligga till grund för beslut om användning och hantering 

av massor. 

Som framgår i kapitel 5.4. uppger flera tillsynsmyndigheter att det är svårt att ställa 

specifika krav om försiktighetsmått för en verksamhet enbart med stöd av de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket menar att 

hänsynsreglerna är utformade som principer för att kunna tillämpas i varje enskilt 

fall. Hänsynsreglerna ger tillsynsmyndigheterna långtgående befogenhet att ställa 

krav på att verksamhetsutövarna skaffar sig kunskap om vad massorna innehåller 

och kan redovisa det för tillsynsmyndigheten. När det gäller typ och omfattning av 

kunskap behöver tillsynsmyndigheten göra en bedömning av vad som är rimligt att 

kräva. I Naturvårdsverkets vägledning om kunskapskravet framgår till exempel att 

man måste väga in vilken typ av miljö som riskerar att påverkas eller skadas för att 
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avgöra vilken kunskap som krävs av en verksamhetsutövare. Med utgångspunkt 

från den kunskap som verksamhetsutövaren redovisar kan tillsynsmyndigheten, 

med stöd av 2 kap. 3 § miljöbalken, fatta beslut om försiktighetsmått när det gäller 

användning och hantering av massorna. Vilka försiktighetsmått som är lämpliga att 

kräva behöver bedömas från fall till fall, men påverkas av massornas innehåll och 

den tänkta användningen. 

 

6.4.2 Förutsättningar för samordning och delaktighet i 
tidiga skeden 

Flera tillsynsmyndigheter och aktörer är ofta involverade i samma verksamhet 

samtidigt som förutsättningarna för samordning idag är bristfälliga. Genom att 

utreda möjligheterna att ta fram mer ändamålsenliga verktyg för 

masshanteringsplanering, samt möjliggöra för att lämpliga platser för hantering 

pekas ut redan i översiktsplaneringen, bedömer vi att tillsynsmyndigheternas 

möjligheter att involveras i tidiga skeden kan förbättras. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till större möjligheter att tidigt i processen ta hand om frågor som är viktiga 

inom prövning och tillsynen, vilket ger större förutsägbarhet inför prövning av 

verksamheten samt skapar förutsättningar för en högre grad av samsyn mellan 

verksamhetsutövare och tillstånds- och tillsynsmyndigheter, både lokalt och 

regionalt. 

Det har vidare framkommit att det även inom en och samma tillsynsmyndighet kan 

finnas utmaningar i samordningen, till exempel mellan inspektörer som handlägger 

ärenden som omfattas av olika delar av miljöbalken, såsom prövning av 

avfallsverksamheter enligt 9 kap. eller samråd enligt 12 kap. 6 §. I syfte att både 

inom och mellan tillsynsmyndigheterna öka samsynen i olika frågor, föreslår vi i 

första hand tydligare lagstiftning och förbättrad vägledning på området. Det 

kommer därutöver krävas åtgärder inom respektive myndighet för att komma 

tillrätta med de problem som har identifierats, till exempel genom förbättrad 

samordning. 
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7. Naturvårdsverkets 
förslag till regeringen 

 

Detta kapitel innehåller Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar. Utöver 

dessa förslag till regeringen lämnar vi också förslag om ytterligare uppdrag, dels 

till Skatteverket och Naturvårdsverket om en översyn av lagen om skatt på avfall, 

dels till Boverket och SGU om bättre verktyg för masshanteringsplanering. De 

förslagen beskrivs närmare i kapitel 6. 

 

7.1 Ändringar i miljöbalken 
Naturvårdsverket bedömer att ändringar krävs i miljöbalken för att de förslag som 

vi bedömer lämpliga, ska kunna genomföras fullt ut och bidra till en mer hållbar 

masshantering.  

 

7.1.1 Förslag om ny bestämmelse i 15 kap. 
miljöbalken gällande icke förorenad jord  

 

15 kap. Avfall 

Ordförklaringar och tillämpningsområde 

1 a § Med avfall avses inte icke förorenad jord och annat naturligt material som 

har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att 

materialet kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för byggnation på den 

plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär 

någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Naturvårdsverket föreslår att undantag införs i miljöbalken för icke förorenad jord 

och annat naturligt förekommande material som grävts ut i samband med 

byggverksamhet, när det är säkerställt att materialet kommer att användas på 

platsen. 

Naturvårdsverket lämnade år 2018 in en hemställan till regeringen gällande 

behovet av en översyn av det svenska genomförandet av undantagen i artikel 2 i 

avfallsdirektivet. Hemställan togs fram i samarbete med Trafikverket. I artikel 2 i 

avfallsdirektivet finns sex undantag från direktivets tillämpningsområde. 

Undantagen har i huvudsak genomförts i svensk rätt genom 1 kap. 15 § 

avfallsförordningen. Flera av undantagen har delvis formulerats om, vissa saknas 
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helt. Det undantag som är relevant gällande masshantering är icke förorenad jord 

och annat naturligt förekommande material som grävts ut i samband med 

byggverksamhet, när det är säkerställt att materialet kommer att användas för 

byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes. 

Undantaget har genomförts i svensk rätt genom 1 kap. 15 § 3 avfallsförordningen. 

Så som undantaget har genomförts i svensk rätt ges det endast möjlighet till 

undantag från avfallsförordningens tillämpningsområde. Annan avfallslagstiftning 

är dock fortfarande tillämplig, till exempel miljöprövningsförordningen och 

deponeringsförordningen. Naturvårdsverket bedömer att undantaget som ges i 

avfallsdirektivet inte har nyttjats till fullo. 

I det aktuella regeringsuppdraget har vi återigen analyserat förslaget vi lyfte i 

hemställan. Vår bedömning är att ett genomförande i miljöbalken av undantaget 

som gäller icke förorenad jord och annat naturligt material, skulle möjliggöra en 

mer resurseffektiv hantering av de massor där det finns möjlighet till användning 

på den plats där de uppstår. På den plats där de uppstår bör tolkas som inom samma 

område som exempelvis en vägsträcka byggs. Undantaget kan tillämpas i de fall då 

det finns ett syfte, men skulle även vara tillämpligt i de fall då det saknas syfte med 

uppläggningen. Det innebär att uppläggningar som idag faller in under 

deponilagstiftningen, skulle undantas de reglerna. 

En hantering som innebär att man där det finns möjlighet, lägger upp eller 

använder massor i anslutning till där de uppstår, skulle också leda till ett minskat 

antal transporter och därmed kunna minska den sammanlagda miljöpåverkan. Det 

har inom uppdraget också lyfts problematik kring fall där det miljömässigt 

lämpligaste alternativet kan vara att använda mer massor än vad som krävs i till 

exempel en bullervall och på så sätt minska den totala miljöpåverkan. Vår 

bedömning är att även dessa fall skulle kunna hanteras med hjälp av det föreslagna 

undantaget. En bedömning behöver göras i varje enskilt ärende i sådana fall för att 

påvisa att användningen av massorna på den aktuella platsen är det mest lämpliga 

och inte leder till oönskade miljö- och hälsorisker. Vi kan också konstatera att ett 

liknande resonemang har förts i ett avgörande från MÖD i dom M 11887-19 där 

domstolen resonerat kring nyttan med att överskottsmassor hanteras i 

anläggningsprojekt istället för att läggas på deponi, oavsett om konstruktionen 

krävt samma mängd massor. 

Naturvårdsverket föreslår därför att undantaget genomförs i miljöbalken. Vår 

bedömning är att den typ av massor som kan vara aktuellt för undantaget, kan 

hanteras som en anmälningspliktig verksamhet (se författningsförslag i kapitel 8). 

Detta menar vi förutsätter ett undantag i 15 kap. miljöbalken.  
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7.1.2 Förslag om ny bestämmelse i 15 kap. 
miljöbalken om lagring längre tid än tre år 

15 kap. Avfall 

39 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om att tillsyns- eller tillståndsmyndigheten i ett enskilt fall får besluta 
om att lagring av inert och icke-farligt avfall under en period längre än tre år inte 

ska anses vara en deponi. 

Naturvårdsverket föreslår en ny paragraf, 15 kap. 39 a § miljöbalken, enligt ovan. 

Naturvårdsverket bedömer att en möjlighet till en mer flexibel bedömning gällande 

lagring av inert och icke-farligt avfall kan vara ändamålsenlig. I 

deponeringsdirektivets formulering av definitionen av deponi, uttrycks undantag 

från definitionen inte lika strikt som det har genomförts i svensk rätt. Enligt artikel 

2.g i deponeringsdirektivet är bland annat följande undantaget från definitionen av 

deponi: lagring av avfall innan det återvinns eller behandlas för en period av som 

regel mindre än tre år. Det svenska genomförandet är således inte ordagrant. I 15 

kap. 5 a § miljöbalken genomförs undantaget som en strikt treårsgräns. Detta 

medför att det inte finns lagstadgad möjlighet till en längre lagring i de fall då 

avfall lämpligen, och utan att det leder till miljö- och hälsorisker, skulle kunna 

lagras längre än tre år. 

Naturvårdsverkets bedömning är att det hade varit fördelaktigt om undantaget 

enligt deponeringsdirektivet hade genomförts på ett sådant sätt att möjligheten att 

lagra avfall längre än tre år möjliggjorts i vissa specifika fall. Att lägga till som 

regel eller liknande formulering i definitionen av deponi är dock främmande i 

svensk lagstiftning. Det riskerar att ge en svårtolkad definition där det är oklart hur 

länge en sådan period kan förlängas och under vilka förutsättningar det skulle 

kunna ske. Naturvårdsverkets förslag är att ett tillägg görs i miljöbalken där 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om att tillsyns- eller tillståndsmyndigheten i ett enskilt fall får besluta om att 

lagring av inert och icke-farligt avfall under en period längre än tre år inte ska 

anses vara en deponi. Samtidigt föreslås en ny paragraf i deponeringsförordningen, 

där den tillsyns- eller tillståndsmyndighet som prövar en verksamhet om lagring 

enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen får besluta om att lagring av avfall 

under en period längre än tre år inte ska ses som en deponi, under förutsättning att 

det finns särskilda skäl och att lagringen inte orsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Naturvårdsverket bedömer att enbart inert och icke-

farligt avfall bör kunna omfattas av bestämmelsen, med hänsyn till att lagring av 

avfall som är farligt avfall, eller avfall som ändrar sin sammansättning över tid, kan 

fatta eld eller brytas ner etcetera, inte är lämpligt att lagra under längre 

tidsperioder. 

Bakgrunden till förslaget är att det i vissa fall kan vara av vikt att kunna lagra både 

avfall och icke-avfall under längre perioder än tre år. Det kan till exempel handla 

om större infrastrukturprojekt där ledtiderna är långa, där eventuella förseningar av 
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projekt medför att de tre åren inte är tillräckliga, eller andra situationer där en 

längre tid än tre år kan vara behövligt. Samtidigt är det nödvändigt att lagring av 

avfall under långa tidsperioder inte tillåts utan kontroll. Anledningen är att risken 

ökar över tid att avfall lämnas på platsen, och därmed inte kommer att tas om hand. 

Om en säkerställd avsättning av ett material förändras under lagringen, eller om 

avfall av olika skäl inte längre kan användas, ska det transporteras dit avsättning 

finns, eller till en deponi. 

7.2 Ändringar i deponeringsförordningen 
 

Anmälan om lagring av avfall längre än tre år 

X § Den tillsyns- eller tillståndsmyndighet som prövar en verksamhet enligt 29 kap. 

miljöprövningsförordningen (2013:251) får besluta om att lagring av inert och 

icke-farligt avfall under en period längre än tre år inte ska anses vara en deponi, 

om det finns särskilda skäl och om lagringen inte orsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.  

 

Naturvårdsverket föreslår en ändring i förordningen om deponering av avfall. 

Förslaget är en följd av de ändringar som föreslås i miljöbalken vilket beskrivs 

ovan, i kapitel 7.1.2. Genom den nya bestämmelsen möjliggörs lagring av inert och 

icke-farligt avfall under en period längre än de idag angivna tre åren innan 

lagringen bedöms som deponi. Den tillsyns- eller tillståndsmyndighet som prövar 

lagringen, får besluta om att lagring längre tid än tre år inte ska anses vara en 

deponi. En förutsättning är att det finns särskilda skäl och att lagringen inte orsakar 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Naturvårdsverket bedömer 

att den föreslagna ändringen kan leda till en mer flexibel hantering av massor i de 

fall där skäl finns, och ge möjlighet till en mer resurseffektiv hantering.  

 

7.3 Ändringar i 

miljöprövningsförordningen 
Naturvårdsverket bedömer att nya bestämmelser behöver införas i 

miljöprövningsförordningen. Grunden till detta är att vår analys visar att de krav 

som idag finns på massor, och hur dessa krav efterlevs, inte alltid motsvarar det 

som krävs för att säkerställa en miljö- och hälsomässigt säker användning av 

massor. Det gäller både det som bedömts vara avfall och det som inte är avfall. 

När det gäller hanteringen av såväl avfall som icke-avfall har ambitionen varit att 

förenkla och underlätta, samtidigt som tillsynsmyndighetens roll stärks för att 

kunna komma till rätta med de ärenden där användningen av massor inte sker på ett 

lämpligt sätt. Vi har sett över de mängdgränser som finns i befintliga bestämmelser 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

142 

i miljöprövningsförordningen för att om möjligt kunna möta de behov som 

framkommit under arbetets gång. Vår bedömning är dock att det är nödvändigt att 

vissa krav ställs även på sådant som inte är avfall. Naturvårdsverket föreslår därför 

ändringar i 4 kap. och 29 kap. miljöprövningsförordningen samt ett nytt kapitel 

som hanterar massor som inte är avfall.  

 

7.3.1 Förslag om ändring i 1 kap. 
miljöprövningsförordningen  

1 kap. Miljöprövning 

Tillståndsplikt 

3 §   Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–X kap. anges 

att tillståndsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas 

utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken. 

 

4 §   För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om 

   1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2–X kap., eller 

   2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en 

olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. 

I 104 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall finns en bestämmelse 

om att det krävs tillstånd för att övergå från förbränning av enbart icke-farligt 

avfall till förbränning av farligt avfall.  

 

Anmälningsplikt 

10 §   Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–X kap. anges 

att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas 

utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och 

åtgärder anges uttrycket "anmälningsplikt C". 

 

Naturvårdsverket föreslår följdändringar i 1 kap. miljöprövningsförordningen så att 

de generella bestämmelserna om miljöprövning i förordningen också ska omfatta 

det föreslagna nya kapitlet. Dessa följdändringar är enbart redaktionella. 
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7.3.2 Förslag om ändring i 4 kap. 
miljöprövningsförordningen 

4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, 

malm, mineral, berg, naturgrus och annat  

Berg, naturgrus och andra jordarter från täkter eller gruvor 

6 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för täkt- eller 

gruvanläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 

verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

 

Naturvårdsverket föreslår en ändring i 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen. 

Kapitlet omfattar utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, 

mineral, berg, naturgrus och annat. Enligt 4 kap. 6 § gäller idag anmälningsplikt C 

för anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter. 

Bestämmelsen omfattar sådant material som inte bedömts vara avfall. Denna 

bestämmelse har till största delen använts i de fall då berg, naturgrus och liknande 

hanterats inom en täkt eller vid gruvanläggningar, det vill säga verksamheter som 

redan prövats för sin huvudsakliga verksamhet (täkt- eller gruvverksamhet). 

Bestämmelsen saknar idag en övre mängdgräns, men begränsas på så vis att den 

endast är tillämplig inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller utanför sådant område om verksamheten bedrivs på 

samma plats under en längre tid än trettio dagar under en tolvmånadersperiod. 

Under senare år har även verksamheter som bedriver tillfällig krossning av berg 

och liknande prövats enligt denna bestämmelse, utan att verksamheten omfattas av 

tillstånd för täkt eller gruva. Detsamma gäller så kallade materialterminaler, som 

finns för hantering av uppkomna massor. Bestämmelsen har kommit att användas 

vidare än avsett, möjligen för att det saknats en lämplig bestämmelse i andra 

kapitel i miljöprövningsförordningen för hantering av berg, naturgrus och jordarter 

som inte är avfall. Formuleringen under längre tid än trettio dagar under en 

tolvmånadersperiod, gör också att bestämmelsen endast kan användas mycket 

begränsat samtidigt som det saknas övre mängdgränser. Detta gör att bestämmelsen 

inte är anpassad för den typ av verksamhet som till exempel krossning av berg. 

Naturvårdsverkets bedömning är att omfattningen av 4 kap. 6 § behöver 

tydliggöras så att det enbart är täkt- och gruvanläggningar som sorterar eller 

krossar berg med mera som faller in under denna bestämmelse. Samtidigt föreslår 

vi nya bestämmelser för motsvarande hantering av jord, berg, naturgrus och andra 
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jordarter som inte är avfall. (Se förslag på nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen för massor som inte är avfall, kapitel 7.3.4.)  

För att tydliggöra att bestämmelserna i 4 kap. 1–7 §§ miljöprövningsförordningen 

enbart avser täkt- och gruvanläggningar föreslås även att rubriken för dessa 

bestämmelser förtydligas enligt ovan. 

 

7.3.3 Förslag om ändring i 29 kap. 
miljöprövningsförordningen 

Naturvårdsverket bedömer att ändringar behövs i 29 kap. miljöprövnings-

förordningen i syfte att åstadkomma förändringar som underlättar och möjliggör en 

mer resurseffektiv hantering av lämpliga massor som är avfall. Vi ser också ett 

behov av att tydliggöra vissa formuleringar i bestämmelserna.  

De ändringar vi föreslår berör bestämmelserna för återvinning av avfall i 

anläggningsändamål, lagring som del av att samla in avfall, sortering, mekanisk 

bearbetning samt mindre redaktionella ändringar gällande bestämmelserna som rör 

behandling av icke-farligt och farligt avfall. Vi föreslår också en ny bestämmelse 

som hanterar återvinning av avfall som utgörs av jord som innehåller invasiva 

främmande arter. Därutöver bedöms att övergångsbestämmelser är nödvändiga för 

att ge tid till anpassning bland aktörer och myndigheter, vilket beskrivs närmare i 

konsekvensutredningen, se kapitel 9.6.5. Nedan beskrivs varje område med 

tillhörande förslag på ändrad eller ny bestämmelse. 

 

Återvinning för anläggningsändamål  

29 kap. Avfall  
 

Återvinning för anläggningsändamål 

 

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna inert och 

icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller om 

mängden avfall är mer än 100 000 ton.  

 

35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna inert 
och icke-farligt avfall för anläggningsändamål. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34 §. 

 

Det finns idag två bestämmelser som reglerar återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål, en med anmälningsplikt och en med tillståndsplikt. Om 

föroreningsrisken endast är ringa är verksamheten anmälningspliktig. Om 

föroreningsrisken är mer än ringa, gäller tillståndsplikt. För de fall där risken kan 

anses vara mindre än ringa krävs idag varken tillstånd eller anmälan, utan dessa 

bedöms som så kallad U-verksamheter. När det gäller U-verksamheter har detta 
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utretts tidigare, där bedömningen varit att U-verksamheter inte är förenliga med 

avfallsdirektivets krav på att en verksamhet som sysslar med återvinning av avfall 

ska omfattas av någon form av tillstånd eller beslut, om inte direktivets möjlighet 

till undantag tillämpas. Undantagsmöjligheten som ges i avfallsdirektivet innebär 

att de undantagna avfallsslagen istället ska omfattas av allmänna regler. 

Regeringen har tidigare gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda möjligheten att 

ta fram allmänna regler för vissa specifika avfallsslag, i syfte att underlätta för 

dessa så att de även fortsatt skulle kunna hanteras på ett sätt som innebär att 

verksamhetsutövaren inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet 

(motsvarande dagens U-verksamhet). Detta uppdrag redovisades i januari 2020.238 

Regeringen har valt att inte gå vidare med Naturvårdsverkets förslag till allmänna 

regler. De verksamheter som idag bedöms som U-verksamhet kommer därför att 

omfattas av anmälningsplikt enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen. Detta 

ligger i linje med den promemoria som regeringen lagt fram, Ett förbättrat 

genomförande av MKB-direktivet. Det innebär att möjligheten att återvinna avfall 

för anläggningsändamål där föroreningsrisken är mindre än ringa kommer att 

omfattas av anmälningsplikt. Naturvårdsverket har därför funnit det nödvändigt att 

utgå från detta vid utformningen av de förslag som ges inom ramen för detta 

uppdrag. 

Naturvårdsverket har i detta uppdrag sett över bestämmelserna som hanterar 

återvinning av avfall i anläggningsändamål. Utöver att U-verksamheter föreslås tas 

bort, kommer det även att fortsatt att behövas en gräns för när tillståndsplikt är 

tillämplig. Tillståndsplikt bör även fortsättningsvis gälla när föroreningsrisken inte 

endast är ringa. Utöver det föreslår vi att en mängdbegränsning läggs till för när 

tillståndsplikt krävs. Tillståndsplikt blir med vårt förslag tillämpbar då 

föroreningsrisken inte endast är ringa, eller om mängden avfall är mer än 100 000 

ton. Hanterade mängder över 100 000 ton anser Naturvårdsverket bör omfattas av 

tillståndsplikt, eftersom det inte bara är massornas innehåll och egenskaper som är 

viktiga för att bedöma lämpligheten av verksamhetens lokalisering. Jämför med 

Naturvårdsverkets tidigare ställningstagande i frågan.239  

Mängdgränsen föreslås läggas till i syfte att tydliggöra gränsen mellan anmälan och 

tillstånd, en gräns som sedan bestämmelserna infördes av många anses svår att 

tolka eftersom den idag är utformad från en bedömd föroreningsrisk, vilket behöver 

bedömas från fall till fall. Genom att införa en mängdbegränsning blir det tydligare 

och mer förutsägbart för de verksamhetsutövare som återvinner avfall i 

anläggningsändamål. Det blir också tydligare för tillsynsmyndigheterna vilka 

verksamheter som ska prövas av vilken myndighet, det vill säga kommunal 

miljönämnd eller länsstyrelsen. 

Naturvårdsverket arbetar med att utveckla den vägledning som idag finns gällande 

hur föroreningsrisken kan bedömas. Genom att införa en mängdbegränsning kan 

 

238 Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall: Komplettering av redovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa 

avfallsslag för anläggningsändamål, skrivelse NV-07431-17, Naturvårdsverket, (2020). 
239 Se MÖD M 11887-19. 
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den kommande vägledningen fokusera på hur en riskbedömning bör genomföras 

för att frågan om tillåtlighet ska kunna prövas. Fokus fram till nu har för oss varit 

att vägleda om var gränsen går mellan prövningsnivån U- och C-verksamhet 

(dagens nivå för mindre än ringa risk, se Naturvårdsverkets handbok 2010:1) 

respektive C- och B-verksamhet. Med en mängbegränsning som fastställer 

prövningsnivån kan vägledning tas fram som bättre motsvarar målgruppens behov 

av vägledning inom detta område. 

Flertalet kommunala tillsynsmyndigheter vittnar om att 29 kap. 35 § idag används i 

många fall där det finns otydligheter kring syftet och där mängden avfall som 

återvinns ofta överskrider behovet av avfall i ett specifikt ändamål. De pekar också 

på svårigheterna att genom anmälan hantera frågor rörande anläggningens syfte 

och vilka mängder avfall som behövs. Genom att lägga till en gräns för mängd, 

minskar dessa osäkerheter. Att helt ersätta riskbegreppet med mängdgränser 

bedömer vi dock inte är ändamålsenligt. Risknivån bör därför även fortsättningsvis 

vara styrande för prövningsnivån. 

Naturvårdsverket har i en tidigare översyn av miljöprövningsförordningen 

föreslagit att återvinning av avfall i ett anläggningsändamål bör avgränsas till inert 

och icke farligt avfall.240 Naturvårdsverket står fast vid sin bedömning att det 

behövs ett sådant förtydligande. 

Inert avfall utgör enligt Naturvårdsverkets bedömning alltid icke farligt avfall. Icke 

farligt avfall är dock inte alltid inert. Därför föreslås en formulering av 

bestämmelsen som innebär att båda kriterierna måste vara uppfyllda. På senare tid 

har det också uppdagats flera fall inom tillsynsarbetet och inom arbetet med illegal 

avfallshantering där exempelvis osorterat bygg- och rivningsavfall, avfall som 

innehåller bränn- och nedbrytningsbara fraktioner såsom plast och trä, har använts 

för olika anläggningsändamål, bland annat uppställningsplatser för fordon och 

vägkonstruktioner. Utöver att sådana avfallsslag inte klarar höga krav avseende 

teknisk prestanda såsom bärighet föreligger även stora risker för människors hälsa 

och miljön. Detta eftersom avfallet kan innehålla föroreningar, kan ändra sin 

sammansättning över tid, fatta eld eller brytas ner. Avfall som används för sitt 

näringsinnehåll, till exempel användning av matjord och torv för odling, är inte att 

betrakta som återvinning i ett anläggningsändamål och omfattas alltså inte av de 

aktuella bestämmelserna. Jord som inte utgör matjord eller torv, s.k. 

anläggningsjord, bör i normalfallet kunna falla in under definitionen av vad som är 

att betrakta som inert. Enligt Naturvårdsverkets bedömning är det endast sådant 

icke-farligt avfall som kan anses omfattas av gällande definition av inert avfall i 

deponeringsförordningen, som bör användas för konstruktion i en anläggning: 

 

 

240 Redovisning av regeringsuppdrag ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat 

upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”, Naturvårdsverket, NV-04449-13, (M2013/1362/R, 

M2014/1680/R, m.fl.), (2015). 
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3 a § Med inert avfall avses i denna förordning avfall som 

   1. inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska 

förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något 

annat sätt, 

   2. inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i 

kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, 

och 

   3. har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos 

lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.  

Huruvida avfallet är att betrakta som inert enligt ovanstående definition behöver 

bedömas från fall till fall. 

 

Mekanisk bearbetning 

29 kap. Avfall 

Mekanisk bearbetning och sortering 

40 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna mer än 
10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. för att genom mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, om bearbetningen sker på den plats där avfallet ska 
användas, eller 

   2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.  

41 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att 

   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om 

den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
   2. genom mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, om bearbetningen sker på den plats där avfallet ska 

användas. 

29 kap. 40–43 §§ miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser för 

mekanisk bearbetning och sortering. Bestämmelserna anger även ett undantag som 

innebär att om återvinning sker av avfall avsett för byggnads- eller 

anläggningsändamål ska verksamheten istället anmälas, oavsett mängder. 

Naturvårdsverket föreslår att ovanstående undantag för avfall som ska användas för 

byggnads- och anläggningsändamål tydliggörs. Anledningen är att undantaget har 

tolkats olika av både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. 

Naturvårdsverket har i samband med den översyn och det regeringsuppdrag241 

 

241 Redovisning av regeringsuppdrag ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat 

upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”, Naturvårdsverket, NV-04449-13, (M2013/1362/R, 

M2014/1680/R, m.fl.), (2015). 
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angående miljöprövningsförordningen som skedde år 2013 samt i den löpande 

tillsynsvägledningen analyserat frågan. Det är troligt att undantaget tillkom på 

grund av att en viss hantering, även i större mängder, ansågs lämplig på 

anmälningsnivå utifrån att behandlingen skett på den plats där avfallet skulle 

användas, till exempel i konstruktionssyfte. 

Undantaget anses ha avsett en begränsad tid på en plats som ofta prövats utifrån 

andra aspekter exempelvis bygglov. Det har dock sedan kommit att användas för 

behandling av avfall så som krossning på platser som inte alltid är lämpade för att 

hantera stora mängder under längre tid. Att syftet är att avfallet ska användas för 

byggnads- och anläggningsändamål saknar betydelse för prövningen i sig. Det 

handlar istället om att det finns miljöstörande och bullrande verksamheter som 

behöver prövas utifrån sin lämplighet på platsen, oavsett vad det behandlade 

avfallet ska användas till i nästa skede och på vilken plats. Otydligheten kring 

formuleringarna har också lett till svåra bedömningar för tillsynsmyndigheter. 

Naturvårdsverket menar därför att bestämmelserna behöver justeras för att komma 

tillrätta med problematiken. 

Genom att föreslå att undantaget behålls men tydliggörs på föreslaget sätt, påverkas 

så få verksamheter som möjligt. Även fortsättningsvis ges möjlighet att nyttja 

undantaget i de fall då verksamhet bedrivs på den plats där avfallet ska användas. 

Ett annat alternativ är att helt stryka undantaget och därmed blir gränsen mellan 

anmälan och tillstånd vid en behandling av 10 000 ton avfall per kalenderår. Vår 

bedömning är dock att en sådan striktare gräns ger en betydligt större påverkan på 

antalet verksamheter som idag är anmälningspliktiga men kan komma att behöva 

söka tillstånd. Vi anser att det kan underlätta återvinningen av avfall att tillåta en 

större mängd avfall då det sker på platsen där det kommer till nytta och förordar 

därför att en undantagsmöjlighet behålls, men att formuleringen tydliggörs så att 

den enbart är tillämplig då behandlingen sker på den plats där avfallet används. 

 

Sortering 

29 kap. Avfall 

42 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-farligt 

avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, om sorteringen sker på den plats där avfallet ska användas.  

43 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att yrkesmässigt 

sortera icke-farligt avfall, om  

   1. avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, och om 
sorteringen sker på den plats där avfallet ska användas, eller 

   2. om mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.  
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Liknande ändringar som Naturvårdsverket föreslår för mekanisk bearbetning, 

föreslås även för sortering. Det gäller framförallt att tydliggöra undantaget som 

idag innebär att om syftet med sorteringen är att avfallet ska användas i byggnads- 

och anläggningsändamål, kan obegränsade mängder behandlas på anmälningsnivå. 

Vi kan konstatera att undantaget har lett till tolkningssvårigheter och föreslår därför 

att skrivningen tydliggörs genom att avgränsa på så sätt att det enbart är tillämpligt 

om sorteringen sker på den plats där avfallet ska användas.  

I gällande regler för sortering av avfall finns också U-verksamheter, upp till 1000 

ton per kalenderår. Såsom beskrivits tidigare är detta inte förenligt med 

avfallsdirektivet. Detta beskrivs närmare i regeringens promemoria Ett förbättrat 

genomförande av MKB-direktivet. Vi föreslår därför att anmälningsplikt ska gälla 

även för U-verksamheter. Samtidigt föreslår vi att yrkesmässigt läggs till i den 

föreslagna anmälningsplikten i 43 §. Miljöprövningsförordningen undantar inte 

generellt enskilda fysiska personer, däremot ser vi inte att dessa bör omfattas av 

anmälningsplikt vid en hantering som skulle kunna falla in under sortering.   

 

Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap. Avfall 

Lagring som en del av att samla in avfall  

48 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt 

avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

   1. mer än 30 000 ton om avfallet är inert och ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.  

49 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt 

avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
   1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton om avfallet är inert och ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Bestämmelserna i 29 kap. miljöprövningsförordningen som reglerar lagring som en 

del av att samla in avfall finns i 48–51 §§. I 48–49 §§ gäller en högre mängdgräns 

om avfallet ska användas för byggnads- och anläggningsändamål. Även dessa 

formuleringar har varit ifrågasatta då prövningen av en plats för att lagra avfall inte 

rimligen påverkas av vad syftet med avfallet är i nästa steg eller på nästa plats. 

Bakgrunden har troligen varit att underlätta hanteringen av avfall då det lagras eller 

på andra sätt hanteras på den plats där det slutligen ska användas. Det framgår dock 

inte av hur bestämmelsen är formulerad, vilket har lett till svårigheter att bedöma i 

vilka fall undantagsmöjligheten är tillämplig.  

Lagring av avfall som sker på den plats där avfallet ska återvinnas bör regleras av 

anmälan eller tillståndet som omfattar återvinningen av avfallet, till exempel 

återvinning i anläggningsändamål. Sådan verksamhet bör enligt Naturvårdsverkets 
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bedömning inte prövas enligt denna bestämmelse. Naturvårdsverket anser att 

tillsynsmyndigheten bör besluta om en övre mängdgräns för lagring i anslutning till 

återvinning, om så är befogat.  Naturvårdsverket föreslår därför att möjligheten att 

anmäla lagring av större mängder avfall, som en del av att samla in det, där syftet 

är att avfallet ska användas i byggnads- eller anläggningsändamål tydliggörs 

genom att istället ange att avfallet ska vara inert. Enligt Naturvårdsverket 

bedömning, vilket framgår i motiveringen till föreslagna ändringar i 34 och 35 §§, 

är det endast inert och icke-farligt avfall som är lämpligt att använda i 

anläggningsändamål. 

 

Andra verksamheter som innebär återvinning eller bortskaffande 

29 kap. Avfall 

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

68 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för att behandla 

icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.  

69 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 

000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.  

71 §   Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att behandla farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.  

72 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att yrkesmässigt 

behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig 

enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.  

Vissa av bestämmelserna som rör behandling av icke-farligt och farligt avfall i 29 

kap. miljöprövningsförordningen har undantag som innebär att tillståndsplikten 

inte gäller om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i kapitlet. Anledningen till att de är formulerade på ett sådant 
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sätt är att verksamhetsutövaren i första hand ska tillämpa de bestämmelser som är 

mer specifika för den typ av verksamhet som bedrivs. 

Det är enbart i de fall då det saknas en lämplig bestämmelse för verksamheten som 

bestämmelserna i slutet av 29 kap. ska användas. I vissa av bestämmelserna har 

enbart tillståndsplikt enligt annan bestämmelse undantagits. Det är i de flesta fall 

tillräckligt, men det har också framkommit i vissa ärenden att en verksamhet som 

ur ett miljöperspektiv lämpligen hade bedömts som en anmälningspliktig 

verksamhet, men där det saknats en specifik bestämmelse, bedömts falla in under 

till exempel 69 §. Verksamheten har därmed blivit tillståndspliktig. Det här hänger 

ihop med systematiken i miljöprövningsförordningen, och kräver därmed att det 

skrivs in att tillståndsplikten inte gäller om behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. Detta har 

korrigerats tidigare i någon av bestämmelserna, men vi ser ett behov av att det 

läggs till i fler bestämmelser, enligt förslaget ovan. Exempelvis kan en verksamhet 

som faller in under 47 § (anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för 

att yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning) även bedömas falla in under 

71 § (tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för att behandla farligt 

avfall) om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

Därmed skulle verksamheten ifråga omfattas av både tillståndsplikt A och 

anmälningsplikt C. 

Vår bedömning är att det behöver framgå tydligare vilka bestämmelser som har 

företräde framför vilka, för att en korrekt bedömning av en verksamhet ska kunna 

göras. Det medför också en stor skillnad i kostnader för en verksamhet beroende på 

vilken prövningsnivå man hamnar på. Vi föreslår att detta korrigeras i 

bestämmelserna 68–69 §§ samt i 71–72 §§.  

 

Avfall som utgörs av jord som innehåller invasiva främmande arter 

29 kap. Avfall 
 

Jord som innehåller invasiva främmande arter 

 

X § Anmälningsplikt C och verksamhetskod X gäller för att yrkesmässigt återvinna 

avfall som utgörs av jord som innehåller invasiva främmande arter, om avfallet 

återvinns i anslutning till den plats där det uppstått. 

 

Naturvårdsverket föreslår att en ny bestämmelse införs som hanterar invasiva 

främmande arter. Naturvårdsverket har konstaterat att den bästa metoden för att på 

ett säkert sätt återvinna jord som innehåller sådana arter, är att behandla jorden på 

den plats där den grävdes upp. Detta kan ske genom att jorden som innehåller de 

invasiva främmande arterna grävs ner på fem meters djup, alternativt två meters 
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djup med geotextil.242 Andra sätt att hantera jordar som innehåller invasiva arter är 

genom förbränning eller kemisk behandling, vilket leder till att de invasiva arterna 

utrotas och deras spridning förhindras. 

Jord som innehåller invasiva arter bedöms i princip alltid vara avfall. Detta 

eftersom det är något man behöver göra sig av med, eller behandla för att destruera 

de invasiva arterna. Naturvårdsverket bedömer att en sådan behandling på plats 

(det vill säga nedgrävning på sådant sätt som anges i gällande vägledning från 

Naturvårdsverket) är att anse som en återvinningsverksamhet. Genom att behandla 

avfallet på något av de sätt som anges, återvinns jorden och kan därefter lämnas på 

platsen, eller användas till annan konstruktion. Efter att behandlingen slutförts, 

bedöms jorden ha upphört att vara avfall. 

Naturvårdsverket avser att ta fram vägledning kring hur denna återvinning ska ske, 

så att åtgärden oskadliggör/förhindrar fortsatt spridning av invasiva främmande 

arter. 

Naturvårdsverket bedömer att en ny bestämmelse behövs i 29 kap. miljöprövnings-

förordningen för att på bästa sätt kunna hantera denna typ av verksamhet. Eftersom 

verksamheten föreslås vara anmälningspliktig säkerställs att tillsynsmyndigheten 

vid behov kan meddela försiktighetsmått och utöva tillsyn på platsen. 

Behandlingen av jordar som innehåller invasiva främmande arter utgör en 

återvinning av jorden. Efter avslutad behandling har avfallet upphört att vara avfall.  

 

7.3.4 Förslag till nytt kapitel i 
miljöprövningsförordningen 

Naturvårdsverket föreslår ett nytt kapitel i miljöprövningsförordningen som 

omfattar lagring, sortering och mekanisk bearbetning av massor som inte utgör 

avfall. Dagens reglering utgör i vissa delar ett hinder för att lämpliga material som 

uppstår inom bygg- och anläggningsverksamhet ska kunna hanteras på ett 

ändamålsenligt och hållbart sätt. Detta beror bland annat på att de bestämmelser 

som idag finns för produkter i miljöprövningsförordningen inte är anpassade för att 

tillämpas på sådana material som massor. Hanteringen av denna typ av material är 

enligt Naturvårdsverkets bedömning inte att betrakta som utvinningsverksamhet, 

vilket innebär att bestämmelser i 4 kap. miljöprövningsförordningen inte ska 

tillämpas på dem. Om materialet inte bedöms som avfall, ska inte heller 29 kap. 

tillämpas. Vi bedömer därför att miljöprövningsförordningen behöver kompletteras 

med prövningsbestämmelser som kan tillämpas när det handlar om massor som 

inte är avfall, och som därmed ses som en produkt. 

Utgångspunkten i utredningen har för Naturvårdsverket varit att vissa mängder av 

dessa material bör kunna hanteras utan specifik reglering, till exempel utan 

 

242 Säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter, 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/saker-

avfallshantering/, besökt 2022-05-20. 
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särskilda krav om anmälan eller tillståndsplikt, det vill säga enbart med de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken som grund. Ett sådant alternativ 

ställer höga krav på dessa verksamhetsutövare. Inom uppdraget har dessa frågor 

analyserats, och det har tydliggjorts att de krav som idag gäller för produkter inte 

upplevs som tydliga eller tillämpbara på massor. För att säkerställa en 

resurseffektiv hantering av massor samtidigt som en miljö- och hälsomässigt säker 

användning säkerställs, föreslår vi att en lägre prövningsnivå införs för produkter, 

upp till relativt stora mängder. 

Inom ramen för de samråd som Naturvårdsverket hållit under arbetets gång har 

tillsynsmyndigheterna också lyft ett behov av att kunna bedriva tillsyn och 

kontrollera att även sådana material som inte utgör avfall är lämpliga för de 

ändamål som de idag används till. Det är av stor vikt att säkerställa att 

tillsynsmyndigheter ges möjlighet att utöva tillsyn över de delar som bedöms som 

miljöfarlig verksamhet. Vi bedömer att krav också kan ställas utifrån 2 kap. 

miljöbalken. Frågor om produkters lämplighet regleras övergripande i gällande 

produktlagstiftning och kan, avseende möjlig miljöpåverkan, tas om hand särskilt 

inom ramen för tillståndsprövningen och tillsynen av en täktverksamhet. Denna 

reglering föreslås av ovanstående skäl också justeras i syfte att tydliggöra vad som 

åligger en verksamhetsutövare för en täkt. Denna slutsats ligger också väl i linje 

med det arbete och de slutsatser som dras inom regeringsuppdraget243 om 

avfallsbrottslighet, där vi ser att tillsynsmyndigheten bör ges möjligheter att i ett 

tidigt skede ingripa när så behövs för att säkerställa en korrekt hantering. 

En fråga som behöver besvaras inledningsvis är vilket mandat Naturvårdsverket 

har att föreslå krav samt utveckla tillsynsvägledning för icke-avfall, det vill säga 

produkter. När det gäller avfall har Naturvårdsverket ett tydligt utpekat ansvar för 

tillsynsvägledning och utpekade mandat gällande bland annat framtagande av 

föreskrifter på avfallsområdet. 

När det gäller uppkomst, hantering och eventuellt behandling av naturligt 

förekommande material som uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet är vår 

bedömning att detta ofta är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Detta som en 

följd av att det rör sig om en hantering av material som kan påverka omgivningen 

negativt genom bland annat buller, damning samt i vissa fall spridning av 

föroreningar i någon form. Med miljöfarlig verksamhet menas användning av fast 

egendom eller fasta anläggningar som kan innebära utsläpp till mark, luft eller 

vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Själva begreppet 

miljöfarlig verksamhet är ett rättsligt begrepp som får sin innebörd genom en 

legaldefinition. Att en verksamhet i miljöbalken definieras som en miljöfarlig 

verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den därmed är farlig för människors 

hälsa eller för miljön. Att en företeelse omfattas av begreppet miljöfarlig 

verksamhet anger endast att miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska 

tillämpas. 

 

243 Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet, redovisning av regeringsuppdrag 

M2021/00438, Naturvårdsverket, NV-02193-21, (2022). 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

154 

Naturvårdsverkets är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet med en central 

roll i miljöarbetet244 och har ett vidsträckt tillsynsvägledande ansvar för 

miljörelaterade frågor245. Naturvårdsverket har således mandat att föreslå reglering 

kring miljöfarliga verksamheter. Naturvårdsverket har dessutom ansvar att vägleda 

kring tillämpningen av miljöbalken och specifikt hänsynsreglerna i 2 kap. När det 

gäller 2 kap. miljöbalken är detta dock inte begränsat till att omfatta avfall, utan 

gäller även i de fall det inte handlar om avfall utan om produkter. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att det inte finns några hinder för 

Naturvårdsverket att föreslå ändringar inom området masshantering, även om 

hanteringen omfattar sådant som inte är avfall. Detta eftersom det som regleras 

avser miljöfarliga verksamheters miljöpåverkan och förtydligande av 

kunskapskravet. 

Regleringen av de verksamheter som hanterar material som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet bör inte påverkas av bedömningen av om materialet utgör 

avfall eller inte, utifrån aspekten att ett högt miljöskydd är befogat oavsett hur 

materialet klassas. Naturvårdsverket har övervägt följande olika alternativ till 

reglering: 

a) Nollalternativ: tillämpa de krav som finns idag framförallt i 2 kap. 

miljöbalken. 

 

b) Ny förordning som särskilt reglerar användningen av massor.  
 

c) Sammanslagning av befintliga bestämmelser i miljöprövnings-

förordningen, främst 4 kap. och 29 kap., det vill säga samma koder för 
avfall som för produkt. 

 

d) Nytt kapitel i miljöprövningsförordningen (detta alternativ förordas). 

 

Nollalternativ: tillämpa de krav som finns idag genom framförallt 2 kap. 

miljöbalken 

Det nollalternativ som Naturvårdsverket har utgått ifrån innebär att inga förslag 

läggs på ändrade regler, utan de krav som idag finns gäller fortsatt. Vår bedömning 

är att det i första hand är 2 kap. miljöbalken som är tillämpligt på produkter, liksom 

på avfall. Ett alternativ där inga nya förslag läggs på produkter innebär att vi skulle 

kunna använda andra styrmedel, såsom tillsynsvägledning för att nå en mer hållbar 

masshantering. Det skulle troligen till viss del kunna tydliggöra och avhjälpa de 

problem som identifierats.  

Mot bakgrund av hur situationen ser ut idag, där hanteringen och tillsynen av 

massor som hanteras som produkter i många fall brister, är vår bedömning att 

regelverket behöver tydliggöras för att nå en effekt. Om Naturvårdsverkets 

vägledning kring när massor inte ska ses som avfall utan som produkt ska få 

genomslag fullt ut, krävs att tillsynsmyndigheten, ges en möjlighet att få kännedom 

 

244 Se 1 § förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket. 

245 Se 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13). 
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om uppkomst och användning av massor. Samtidigt som vår vägledning rymmer en 

potential att underlätta för verksamheter och effektivisera hanteringen av massor, 

är det också av stor vikt att tillsynen, i de fall då hanteringen av massor brister, kan 

agera.  

Vår bedömning är därför att massor i större utsträckning än befogat fortsatt 

kommer att hanteras som avfall vid ett nollalternativ, och att vi därmed inte når 

målsättningen med uppdraget, det vill säga att föreslå åtgärder som leder mot en 

mer hållbar masshantering.  

 

Alternativet ny förordning 

Ett alternativ att reglera hur massor hanteras och används är att ta fram en särskild 

förordning, alternativt föreskrifter, där specifika krav ställs upp. En sådan lösning 

är att jämföra med det förslag Naturvårdsverket tog fram avseende allmänna 

regler246. Förslaget bestod av två förordningar innehållande krav på sådana 

verksamheter som enligt Naturvårdsverkets bedömning kan undantas från 

avfallsdirektivets krav på tillstånd. Motsvarande system med allmänna regler finns 

idag inte i svensk lagstiftning. Eftersom förordningarna ska gälla generellt, 

bedömde vi att de krav som ställs behöver formuleras förhållandevis strikt i syfte 

att täcka in alla verksamheter som kan omfattas av förordningens 

tillämpningsområde. Det ledde i sin tur till att vi initialt endast föreslog 

kvalitetskrav motsvarande låga föroreningshalter och nivåer för utlakning, att krav 

på provtagning ska vara förhållandevis omfattande och så vidare. Vi föreslog också 

möjlighet till utbyggnad av fler allmänna regler, i syfte att också se över 

möjligheterna att ta fram krav där fler verksamheter kan ingå, även verksamheter 

som hanterar mer förorenat avfall än vad som togs fram i det första förslaget (till 

exempel jord och berg). 

Regeringen har valt att inte gå vidare med Naturvårdsverkets förslag till allmänna 

regler. Förslaget mottog en hel del kritik från branschen vid remittering. 

Naturvårdsverkets bedömning är därför att lösningar som inkluderar specifik 

reglering likt det förslag vi tog fram genom regeringsuppdraget allmänna regler, 

inte är ett gångbart alternativ. Av dessa skäl bedömer vi att det mest fördelaktiga är 

att utveckla vägledningen inom området, för att i ett enskilt fall med stöd av sådan 

vägledning kunna pröva frågan om vilka massor som är lämpliga att använda för 

ett specifikt användningsområde, med hänsyn till en specifik plats. 

 

 

 

 

246 Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall: Komplettering av redovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa 

avfallsslag för anläggningsändamål, skrivelse NV-07431-17, Naturvårdsverket, (2020). 
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Alternativet sammanslagning av befintliga bestämmelser i 

miljöprövningsförordningen, samma koder för avfall som för produkt 

Ett alternativ är att justera och förtydliga de befintliga bestämmelserna i 

miljöprövningsförordningens nuvarande kapitel, främst 4 kap. och 29 kap., då det 

är dessa kapitel som idag kan vara aktuella för prövning av verksamheter som 

hanterar massor av jord och berg. Naturvårdsverket bedömer dock att hanteringen 

av massor (undantaget utvinningsindustrin) som är produkter inte givet faller in i 

något av dessa kapitel. De förslag regeringen tagit fram, till exempel genom 

promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, visar också på 

svårigheter med att genom mer eller mindre omfattande justeringar av befintliga 

bestämmelser uppnå önskad effekt. Avfallslagstiftningen ska å ena sidan vara 

tydlig och ett användbart tillsynsverktyg, också i det brottsförebyggande arbetet, å 

andra sidan behöver vissa lättnader införas för verksamheter som hanterar mindre 

komplicerade avfallsslag, till exempel icke förorenade massor. Mellan dessa 

behöver avvägningar göras.  

Vi har ändå övervägt att genom att justera 4 kap. och 29 kap. försöka uppnå en 

lösning där samma bestämmelser kan användas för massor, oavsett om dessa utgör 

avfall eller produkt. Det kan i vissa fall vara möjligt, dock finns begränsningar till 

exempel angående mängder när det gäller avfall. Här behöver regleringen 

överensstämma med bland annat industriutsläppsdirektivet247, MKB-direktivet248 

och avfallsdirektivet. Det finns i de regelverken övre mängdgränser kopplade till 

vissa specifika typer av behandlingar som gör att det finns ramar att hålla sig inom. 

För en verksamhet som tar emot både avfall och icke-avfall, innebär också vissa 

skyldigheter enligt avfallsregelverket att en viss separat hantering krävs. Det gäller 

till exempel krav på anteckningsskyldighet för visst avfall, transporttillstånd etc. 

För en verksamhetsutövare ställs därför alltid krav på att kunna särskilja vilka 

massor som är avfall respektive icke-avfall. Vår bedömning är därmed att detta 

alternativ oavsett skulle begränsas av de övre gränser som finns för avfall, och 

därmed inte ge de effekter vi önskar.  

 

Alternativet nytt kapitel miljöprövningsförordningen 

Det alternativ som Naturvårdsverket förordar är ett nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen. Den effekt som vi avser att uppnå är en mer hållbar 

hantering och reglering av massor som uppstår i samhällsbyggandet och som kan 

användas i anläggningsändamål, och som inte är avfall. Målsättningen i uppdraget 

är att främja en cirkulär ekonomi samtidigt som miljöbalkens mål om ett högt 

miljöskydd tillgodoses. Att införa ett eget kapitel för sådan verksamhet, med ett 

tydligt cirkulärt tänk, bedömer vi vara det mest fördelaktiga av de alternativ som 

beskrivs här. Till detta behöver ett antal justeringar göras i de andra kapitlen (4 och 

 

247 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp, 

härefter industriutsläppsdirektivet. 

248 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av 

inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, härefter MKB-direktivet. 
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29 kap.) i miljöprövningsförordningen, som en följd av att vissa material och 

situationer då ska prövas annorlunda än idag. 

Vi har valt att föreslå en rubrik som omfattar alla material som är lämpliga att 

använda för anläggningsändamål. Det är inte bara naturliga material, såsom jord 

och berg, som kan vara lämpliga för det. Inom ramen för framtagandet av förslaget 

till allmänna regler utreddes asfalt särskilt. Det förslag som Naturvårdsverket nu 

lägger medger att fler lämpliga materialtyper kan föras in, och användningen av 

dem regleras i det nya kapitlet. Förmodligen blir det mer effektivt om olika 

materialslag utreds separat, likt det uppdrag Naturvårdsverket nu genomfört 

avseende jord och berg. Detta eftersom frågorna kring lämplighet, till exempel 

utvärdering av innehåll, kan vara olika beroende på vilket material det är frågan 

om, vilket också är något som särskilt lyfts fram i samrådet med berörda aktörer. 

Förutsättningen för att en verksamhet ska omfattas av det föreslagna kapitlet är att 

verksamheten behandlar material som ska användas för anläggningsändamål. 

Kapitlet är inte tillämpbart om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig 

enligt 4 kap. (utvinningsindustri) eller 29 kap. (avfallsbehandling). Till detta 

kapitel behöver vägledning komma på plats för att de önskade effekterna av 

förslaget ska uppnås. Denna vägledning är i delar redan under utveckling. 

Resultatet av de förslag Naturvårdsverket lägger genom ett nytt kapitel för 

produkter skulle i praktiken vara tillämpbart i de fall då en verksamhet bedömer att 

det material som uppstår inte är avfall, utan kan bedömas som en produkt. I de fall 

då massorna hanteras vidare, genom till exempel sortering och krossning eller 

lagring, anmäls den verksamheten enligt det nya kapitlet. Massorna är fortsatt 

produkter, och kan i följande led användas som sådana, det vill säga jämförbart 

med material som till exempel levereras från täkter. Den aktör som sedan använder 

materialet omfattas inte av några krav enligt det nya kapitlet, det tillkommer alltså 

inte någon anmälningsplikt eller liknande i skedet där slutprodukten används i 

anläggningsändmål. 

Det förslag som Naturvårdsverket förordar, att införa ett nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen för massor som utgörs av produkter, innebär att vi kan 

hantera större mängder på en lägre prövningsnivå. Detta bör underlätta för 

verksamheter som till exempel bedriver verksamhet en kortare period, då en 

tillståndsansökan inte alltid är ändamålsenligt, samtidigt som det ger en 

förutsägbarhet för hur den aktuella verksamheten ska prövas. Detta kan jämföras 

med dagens problematik då anpassade bestämmelser för massor saknas, vilket 

öppnar upp för olika tolkningar och därmed olika krav och prövningsnivåer för 

liknande verksamheter. Vår bedömning är också att de föreslagna bestämmelserna 

ger en möjlighet till en mer enhetlig hantering av massor mellan olika 

tillsynsmyndigheter.  
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Ny bestämmelse som motsvarar undantaget för icke förorenad jord och annat 

naturligt material  

X kap. Hantering av material som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet 

Användning av icke förorenad jord och annat naturligt förekommande material  

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod X gäller för användning av icke 

förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en 

byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas i sitt 

naturliga tillstånd för byggnation på den plats där grävningen utfördes och 

användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. 

 

Naturvårdsverket föreslår en ny paragraf motsvarande det undantag som finns i 

avfallsdirektivet: icke förorenad jord och annat naturligt material som har grävts 

ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer 

att användas i sitt naturliga tillstånd för byggnation på den plats där grävningen 

utfördes. Se förslag ovan (kapitel 7.1), ändringar i miljöbalken. 

Den möjlighet som ges till undantag i avfallsdirektivet innebär att icke förorenad 

jord och annat naturligt material som grävs ut, istället för att klassas som avfall, 

kan användas på platsen. Med använda avses någon form av konstruktion, 

uppläggning eller liknande. Det krävs inte ett syfte med konstruktionen; undantaget 

omfattar både de fall då syfte finns (återvinning) och de fall då man inte har ett 

syfte med användningen av massorna (bortskaffande). För icke förorenad jord och 

annat naturligt material kan ibland permanent uppläggning på plats vara att föredra 

framför långväga transporter av materialet, till exempel för återvinning på annan 

plats. Genom att införa undantaget möjliggör man att sådant hanteras som en 

anmälan, men inte faller in under deponeringsregelverket. 

Föreslagen anmälningsplikt för användning av icke förorenad jord och annat 

naturligt material som grävs ut kan också omfatta till exempel berg som schaktats 

loss genom sprängning, men enbart under förutsättning att en sådan bearbetning 

inte medför att bergmaterialet till exempel börjar oxidera på grund av att det 

innehåller sulfidförande mineral. 

Om förslaget genomförs så avser Naturvårdsverket att ta fram vägledning om vad 

som kan anses omfattas av begreppet icke förorenad jord och annat naturligt 

förekommande material (inkluderat skillnaden mellan antropogent, biogent och 

geogent påverkade massor). 
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Nya bestämmelser för sortering och mekanisk bearbetning av jord, berg, 

naturgrus mm. 

X kap. Hantering av material som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet 

Sortering och mekanisk bearbetning 

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod X gäller för sortering eller mekanisk 

bearbetning av jord, berg, naturgrus eller andra jordarter, som inte är avfall, om 

den tillförda mängden är mer än 200 000 ton per kalenderår. 
 

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod X gäller för yrkesmässig sortering eller 

mekanisk bearbetning av jord, berg, naturgrus eller andra jordarter, som inte är 

avfall, om den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 

Anmälningsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 §. 

 

Nya bestämmelser föreslås för sortering och mekanisk bearbetning av naturligt 

förekommande material som inte utgör avfall. Naturvårdsverket föreslår initialt att 

jord, berg och annat naturligt förekommande material ska omfattas av 

bestämmelserna. Jord och berg som det ingår i uppdraget att utreda föreslås 

omfattas eftersom det är konventionella material som lämpar sig väl att användas 

för anläggningsändamål och är en resurs som behöver tas tillvara, till exempel i 

vägbyggnation, samt då de uppstår i stora mängder inom samhällsbyggandet.  

 

Möjlighet att komplettera med andra typer av material  

Naturvårdsverket har också utrett möjligheten att kunna komplettera det nya 

kapitlet att även omfatta andra typer av lämpliga material, som kan hanteras som 

icke-avfall och som kan användas för bygg- och anläggningsändamål. Exempelvis 

har vi inom ramen för uppdraget övervägt möjligheten att även asfalt kan ingå, 

vilket inte ingick i detta regeringsuppdrags omfattning. 

Naturvårdsverket utredde i samband med framtagandet av förslaget till allmänna 

regler249 asfalt och kom då fram till att en viss behandling (för inblandning i 

asfaltverk) är lämplig att undanta från prövningsplikten. Resurseffektiv användning 

av lämpligt material bör enligt Naturvårdsverkets mening gynnas och hamna högre 

upp i avfallshierarkin. Genom att på sikt också kunna hantera sådan asfalt inom 

ramen för detta kapitel kan det göras tydligt att asfalt, under vissa omständigheter, 

inte bör hanteras som avfall, samt att en viss typ av behandling är mer önskvärd ur 

ett resursperspektiv än andra typer. Vi bedömde då också att annan behandling av 

asfalt (det vill säga sådan behandling som inte sker i ett asfaltverk, för tillverkning 

 

249 Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall: Komplettering av redovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa 

avfallsslag för anläggningsändamål, skrivelse NV-07431-17, Naturvårdsverket, (2020). 
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av ny asfalt), till exempel obunden användning i bullerskyddsvallar, inte bör 

gynnas (till exempel genom fördelen med allmänna regler). 

Med konstruktionen av ett nytt kapitel i miljöprövningsförordningen för sådant 

material som inte är avfall, kan även andra material (såsom exempelvis betong för 

vissa ändamål) tillkomma efter utredning, om så bedöms lämpligt. 

 

Utformning av de nya bestämmelserna 

Naturvårdsverket föreslår att sortering och mekanisk bearbetning av jord, berg, 

naturgrus eller andra jordarter, som inte är avfall, hanteras enligt föreslagen 

anmälningsplikt upp till 200 000 ton per kalenderår. Då sortering och mekanisk 

bearbetning sker av mindre än 1000 ton per kalenderår, föreslår vi att dessa 

hanteras som så kallade U-verksamheter, det vill säga utan att tillstånd eller 

anmälan krävs. Vid hantering som överstiger 200 000 ton per kalenderår, föreslår 

Naturvårdsverket att tillståndsplikt införs. Denna mängd motiveras av att en större 

mängd massor som inte är avfall bör kunna hanteras genom enbart ett 

anmälningsförfarande. Denna mängd är avstämd med berörda aktörer och 

tillsynsmyndigheter där Naturvårdsverket fått bekräftat att sortering och mekanisk 

bearbetning av 200 000 ton per kalenderår bör vara en rimlig avvägning där 

samtliga intressen beaktas. Aktörerna behöver kunna hantera större mängder på ett 

enklare sätt, genom ett enklare prövningsförfarande (anmälan), medan det 

samtidigt måste vara hanterbart för kommunerna att kunna bedöma den 

sammantagna miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. 

I samband med hanteringen bedömer Naturvårdsverket att det inte kommer att 

behövas några långtgående skyddsåtgärder, till exempel anläggande av hårdgjorda 

ytor eller avancerad rening av lakvatten på grund av massornas innehåll av 

föroreningar eller dess lakbarhet. De försiktighetsmått som kommer att bli aktuella 

är sådana som reglerar nivå av buller, damm och annat som följer av verksamheten, 

inklusive transporter till och från anläggningen. En mängd motsvarande 200 000 

ton per år motsvarar uppskattningsvis cirka 10 000 transporter per år (enligt 

beräkningen att en lastbil med släp tar cirka 20 ton).  

Föreslagen mängdnivå har satts med beaktande av att vissa större projekt, till 

exempel större infrastruktursatsningar av tillfällig karaktär, ska kunna falla in 

under en anmälningsplikt i syfte att tillfälliga anläggningar ska kunna uppstå i 

närheten där massorna uppstår. Detta bedöms skapa incitament för att lämpliga 

massor också ska komma till användning istället för att transporteras långväga och 

antingen deponeras eller bli liggande under långa tidsperioder. 

Föreslagen reglering kommer att kunna medföra en enklare hantering för 

verksamheter som idag är tillfälliga och uppstår utifrån behov (tillfälliga arbeten, 

till exempel vägbyggen). Naturvårdsverket bedömer att det ur miljösynpunkt i 

dessa fall är tillräckligt med en anmälan för att ändå nå erforderligt miljöskydd 

samtidigt som det säkerställs att behandlade massor är lämpliga för avsedd 

användning i nästa steg. 
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Om förslaget genomförs avser Naturvårdsverket att ta fram vägledning om: 

- Vilka naturligt förekommande material som kan omfattas, utifrån dess 

innehåll och egenskaper. 

- Lämpliga villkor och skyddsåtgärder som bör ställas i 

tillsynsmyndighetens beslut om försiktighetsmått. 

 

Ny bestämmelse för lagring av jord, berg, naturgrus eller andra jordarter 

X kap. Hantering av material som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet 

Lagring 

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod X gäller för att lagra jord, berg, 

naturgrus eller andra jordarter, som inte är avfall, om mängden vid något tillfälle 
är mer än 300 000 ton. 

 

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod X gäller för att yrkesmässigt lagra 

jord, berg, naturgrus eller andra jordarter, som inte är avfall, om mängden vid 
något tillfälle är mer än 1000 ton. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 

 

Naturvårdsverket föreslår nya bestämmelser för lagring av material. Vi föreslår att 

jord, berg och annat naturligt förekommande material ska omfattas av 

bestämmelserna i det nya föreslagna kapitlet (enligt samma skäl som för sortering 

och mekanisk bearbetning). Mängdgränserna har här satts till att så kallad 

U-verksamhet är tillåtet upp till lagring av 1 000 ton vid något tillfälle. 

Anmälningsplikt gäller för lagring över 1 000 ton vid något tillfälle, upp till 

300 000 ton då tillståndsplikt föreslås införas. Att få lagra massor upp till 300 000 

ton på en anmälan motiveras av att lagring, jämfört med till exempel mekanisk 

bearbetning, innebär mindre påverkan i form av störningar på omgivningen. 

Eftersom det enbart är massor som inte är brännbara eller som kan brytas ner 

organiskt som får lagras enligt dessa bestämmelser, bedöms risken att det ska börja 

brinna etc. inte heller vara av vikt att ta hänsyn till.  Även denna mängd är avstämd 

med berörda aktörer och tillsynsmyndigheter där Naturvårdsverket bedömt att 

lagring av 300 000 ton vid ett och samma tillfälle bör vara en rimlig avvägning där 

samtliga intressen beaktas. 

Denna mängd har bedömts lämplig utifrån att en lagring av sådan omfattning 

innebär en belastning på den plats där den sker, till exempel genom kompaktion av 

underliggande mark. Omfattande störning på omgivningen kan också komma att 

uppstå vid lagring av stora mängder massor, eftersom det till en sådan verksamhet 

förekommer aktiviteter såsom lastning och lossning som ger upphov till damning 

och buller. En mer omfattande bedömning behöver då göras av 

tillsynsmyndigheten, till exempel avseende lagringsplatsens lokalisering med 

beaktande av andra alternativ. Dock bedömer Naturvårdsverket att mängdgränserna 
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är så pass generöst satta att de allra flesta lagringar av massor som sker, kommer att 

falla in under anmälningsplikt (och U-verksamhet). 

Om förslaget genomförs så avser Naturvårdsverket avser ta fram vägledning om: 

- Vilka naturligt förekommande material som kan omfattas, utifrån deras 

innehåll och egenskaper. 

- Lämpliga villkor och skyddsåtgärder som bör ställas i 

tillsynsmyndighetens beslut om försiktighetsmått. 

 

Straffsanktionering av det nya kapitlet 

Som ovan framgår föreslår Naturvårdsverket ett nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen som omfattar behandling av massor som inte utgör 

avfall. Bestämmelserna i kapitlet reglerar verksamheter eller åtgärder som kommer 

att omfattas av krav på prövning för att kunna bedrivas. Syftet med prövningen är 

att verksamhetens eller åtgärdens miljöeffekter klarläggs och nödvändiga villkor 

eller försiktighetsmått för att skydda miljön och människors hälsa fastställs innan 

verksamheten får påbörjas. Att påbörja eller bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller att 

efter att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet eller åtgärd utan att följa en 

föreskriven tidsfrist, är straffbelagd enligt 29 kap. 4 § miljöbalken. Här ingår de 

verksamheter där krav på prövning följer av miljöbalken eller föreskrifter som 

meddelas med stöd av balken. 

Reglering avseende tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som finns i 

miljöprövningsförordningen har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. 

Eftersom det nya X kap. miljöprövningsförordningen också kommer att meddelas 

med stöd av samma bemyndigande bedömer Naturvårdsverket att verksamheterna i 

X kap. kommer att omfattas av straffbestämmelsen i 29 kap. 4 § miljöbalken. 

Någon ytterligare sanktionering behövs således inte.  

 

Prövnings- och tillsynsavgifter avseende det nya kapitlet 

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

FAPT, innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för sådana kostnader 

som uppkommer vid prövning och tillsyn av verksamheter enligt bland annat 

miljöbalken. 

Konsekvensen av införandet av det föreslagna nya kapitlet i miljöprövnings-

förordningen är att dessa, då de också är miljöfarliga verksamheter, kommer att 

omfattas av prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Utgångspunkten vid prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken är att avgifter ska täcka myndigheternas kostnader 

för dessa verksamheter (självkostnadsprincipen). Detta innebär att ett avgiftsuttag 

enligt 2 kap. FAPT kommer att ske vid prövning och tillsyn av de miljöfarliga 

verksamheter som genom förslaget till nytt kapitel införs i 

miljöprövningsförordningen. 2 kap. 4 § FAPT hänvisar till förordningens bilaga för 

att kunna se vilka belopp som gäller för verksamheter som beskrivs i 2–32 kap. 
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miljöprövningsförordningen. Eftersom vi föreslår ett nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen, ska även bilagan i FAPT uppdateras med 

motsvarande prövningskoder för att möjliggöra uttag av prövnings- och 

tillsynsavgifter för dessa verksamheter. Principen om att kostnader för prövning 

och tillsyn ska kanaliseras till verksamhetsutövarna istället för till det allmänna 

kommer till uttryck i 27 kap. 1 § miljöbalken. Bestämmelsen bemyndigar 

regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela 

föreskrifter om avgifter för myndigheters kostnader för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken. 

 

7.4 Ändringar i förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
Naturvårdsverket bedömer att det utöver det nya kapitlet i miljöprövnings-

förordningen för produkter (se kapitel 7.3), även behövs nya bestämmelser för 

naturligt förekommande material som uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Skälet till detta är att vår 

analys (se kapitel 5.2) visar att de krav som idag finns på massor som inte är avfall, 

och hur dessa krav efterlevs, inte motsvarar det som krävs för att säkerställa en 

miljö- och hälsomässigt säker användning av massor. 

Nedan beskrivs de ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd som Naturvårdsverket föreslår. 

 

7.4.1 Förslag om nya bestämmelser i FMH om 
material som uppstår i bygg- och 
anläggningsverksamhet 

Naturvårdsverkets föreslår att nya bestämmelser införs i förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Samtliga förslag handlar om krav 

på sådant som inte ses som avfall och som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet, eller i täktverksamheter. 
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Krav ställs på den som lämnar vidare material 

Särskilda bestämmelser om material som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet och som inte är avfall  

Y § Den som lämnar jord, berg, naturgrus eller andra jordarter som inte är avfall 

och som har uppstått i bygg- och anläggningsverksamhet eller i samband med en 

sådan verksamhet till annan, ska kontrollera att den som tar emot materialet för 

behandling eller annan hantering har de tillstånd eller har gjort de anmälningar 

som krävs för hanteringen. 

 

Den som lämnar jord, berg, naturgrus eller andra jordarter enligt första stycket 

ska även lämna information om att dessa är tekniskt och miljö- och hälsomässigt 

lämpliga för avsett ändamål. 

 

Vidare föreslår vi att en bestämmelse införs där krav ställs på den som lämnar 

vidare jord, berg, naturgrus eller andra jordarter som inte är avfall och som har 

uppstått i bygg- och anläggningsverksamhet. Kravet innebär att den som lämnar 

material ska säkerställa att den som tar emot materialet har de tillstånd eller har 

gjort de anmälningar som krävs för den vidare hanteringen. Detta motsvarar det 

krav som ställs på hantering av avfall i 5 kap. 18 § avfallsförordningen. 

Som beskrivits ovan ser vi att det finns svårigheter att tolka och följa de lagkrav 

som följer av produktlagstiftningen. Det krav vi här föreslår, att den som lämnar 

ifrån sig material säkerställer att det lämnas till någon som har de tillstånd eller har 

gjort de anmälningar som krävs för den vidare hanteringen, ser vi som en 

grundläggande kontroll som en verksamhetsutövare behöver ha.  

Vi föreslår ett krav om att den som lämnar material vidare ska lämna information 

om att materialet är tekniskt och miljö- och hälsomässigt lämpligt för avsett 

ändamål. Syftet är att underlätta tillsynen av verksamheter som hanterar icke-avfall 

på sådant sätt att information om att materialet är lämpligt att använda följer med 

materialet i nästa led. 

Som beskrevs i problemanalysen är det Naturvårdsverkets bedömning att 

kunskapskravet i 2 kap. miljöbalken ger stöd för att tillverkaren ska ha tillräckliga 

kunskaper om sin produkts innehåll, det vill säga kunskap om att användningen av 

produkten inte innebär skador på människors hälsa och miljön. På samma sätt bör 

tillverkaren med utgångspunkt i denna kunskap kunna ange lämpliga 

användningsområden för produkten utifrån ett hälso- och miljöperspektiv, till 

exempel om produkten lämpligen kan användas i vägkonstruktion eller vid 

byggande av bostäder. Förslaget är därmed att se som ett förtydligande av krav som 

följer av de allmänna hänsynsreglerna. Förslaget är också en följd av det arbete 

Naturvårdsverket tillsammans med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten med 
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flera har bedrivit i regeringsuppdraget om illegal avfallshantering, som lämnades 

till regeringen i mars 2022.250 

 

Krav på vad en anmälan ska innehålla  

Anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 

25 x §   En anmälan som avser en sådan verksamhet som regleras i X kap. 

miljöprövningsförordningen (2013:251) ska utöver det som anges i 25 § innehålla 

1. uppgifter om de typer och mängder av material som ska behandlas och lagras 

inför sådan behandling, 

2. uppgifter om hur avsättning för materialet är säkerställd, 

3. uppgifter om materialets tekniska och miljö- och hälsomässiga lämplighet för 

avsett ändamål, och 

4. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn 

till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra 

omständigheter. 

 

Vi föreslår att en bestämmelse införs i FMH som tydliggör vad en anmälan ska 

innehålla som avser sådan verksamhet som föreslås regleras i det nya kapitlet i 

miljöprövningsförordningen. Motsvarande krav finns för avfall, det vill säga vad en 

anmälan ska innehålla i de fall då det handlar om avfall. Vår analys har visat att det 

finns brister när det gäller att tydliggöra, kontrollera och dokumentera de fall då 

icke-avfall hanteras. Oavsett om det rör sig om avfall eller icke-avfall finns krav på 

en verksamhetsutövare genom 2 kap. miljöbalken, men dessa har uppfattats som 

otydliga eller inte tillämpbara. Mot bakgrund av det ser vi ett behov av att kraven 

förtydligas. Det handlar om typer och mängder av material som ska behandlas och 

lagras, hur avsättningen är säkerställd (uppgifter som styrker att det finns en 

verklig efterfrågan på aktuellt material), uppgifter om materialets tekniska och 

miljö- och hälsomässiga lämplighet för avsett ändamål, och förslag till 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till 

verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Naturvårdsverket att nya bestämmelser 

införs i FMH. 

 

  

 

250 Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet, redovisning av regeringsuppdrag 

M2021/00438, Naturvårdsverket, NV-02193-21, (2022). 
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7.4.2 Förslag om ändring i FMH gällande täkter 

 

Särskilda bestämmelser om täkter  

 

20 e §   Länsstyrelsen får förelägga den som ansöker om tillstånd till täkt enligt 
denna förordning att inkomma med en täktplan av den omfattning som behövs.  

 

Om föreläggandet inte följs, får länsstyrelsen avvisa ansökan. Föreläggandet ska 

innehålla en upplysning om detta. 

  
20 j § En ansökan om tillstånd eller anmälan som avser täkt av berg, naturgrus 

eller andra jordarter ska, utöver det som följer av 19 kap. 5 § eller 22 kap. 1 § 

miljöbalken, innehålla uppgifter om materialets miljö- och hälsomässiga 

lämplighet för avsett ändamål. 

 

Justering i särskilda bestämmelser om täkter 

Naturligt förekommande bergmaterial kan innehålla ämnen, och uppvisa 

egenskaper som vid utvinning och vidare hantering kan ge upphov till risker för 

människors hälsa och miljön. Sådana ämnen är exempelvis arsenik, bly samt 

sulfidförande mineral. Vilka risker som uppstår beror bland annat på hur människor 

exponeras för materialet, till exempel via inandning av dammpartiklar. 

Naturvårdsverket har därför utrett när och i vilken omfattning en bedömning görs 

av täktmaterials miljö- och hälsomässiga lämplighet, för olika 

användningsområden.  

Naturvårdsverket har i praxis inte hittat några exempel där täktmaterialets 

geokemiska innehåll och miljö- och hälsomässiga lämplighet har bedömts, till 

exempel innehåll och tillgänglighet av arsenik. Naturvårdsverket har även haft 

dialog med både branschaktörer samt tillsynsmyndigheter i dessa frågor, och kan 

utifrån detta konstatera att det i dagsläget genomförs ett flertal utredningar och 

provningar gällande bergmaterialets tekniska beskaffenhet, men däremot inte några 

regelmässiga utredningar om ett täktmaterials miljö- och hälsomässiga aspekter. 

Enligt branschen är det svårt att svara generellt på hur sådana utredningar ska 

göras, men att kontroller alltid genomförs inför att brytning i en täkt påbörjas, där 

verksamhetsutövaren kontrollerar att berget inte avviker från normala förhållanden 

för aktuell bergart. Enligt branschen hanteras regleringen av detta inom ramarna för 

täktens tillstånd.  

Naturvårdsverket håller med branschen om att materialets egenskaper, såväl 

tekniska som miljö- och hälsomässiga, bedöms vid prövningen av täkten. 

Naturvårdsverket föreslår därför ett förtydligande av vad en anmälan eller ansökan 

om tillstånd för ny täkt ska innehålla också gällande materialets miljömässiga 

lämplighet genom en ny bestämmelse i FMH. Naturvårdsverket ser att resultaten av 

denna lämplighetsbedömning på så vis kan ligga till grund för villkor i tillståndet, 

till exempel att produkterna får säljas för vissa givna användningsområden, såsom 

lekplatser, anläggande av vägar, järnvägar etc., alternativt att ansökan avslås på 
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grund av att materialet inte är lämpligt och att täkten därför är olämpligt lokaliserad 

enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Det kunskapsunderlag som verksamhetsutövaren 

genom denna ordning skulle lämna in i tillståndsprocessen kan sedan ligga till 

grund för en mer enhetlig och effektiv tillsyn av täktverksamheten. 

Enligt nuvarande 20 e § FMH får länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövaren att 

inkomma med en behovsutredning och en täktplan. Mot bakgrund av att en 

behovsbedömning alltid ska göras, och också görs enligt gällande praxis, som en 

del av prövningen av de allmänna hänsynsreglerna och att avsaknaden eller 

bristerna i en sådan antingen leder till att ansökan ska avslås eller avvisas, anser 

Naturvårdsverket att denna del av bestämmelsen är onödig och helt kan strykas. 

Naturvårdsverket anser dock att det även fortsättningsvis finns fog för att 

länsstyrelsen ska ha möjlighet att begära in en täktplan.  
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8. Författningsförslag 
I detta kapitel redovisas förslag till ändringar i miljöbalken, 

deponeringsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

samt miljöprövningsförordningen. Skälen till förslagen redogörs för i kapitel 7. 

 

MILJÖBALKEN 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. Avfall 15 kap. Avfall 

Ordförklaringar Ordförklaringar och 

tillämpningsområde 

 1 a § Med avfall avses inte icke 

förorenad jord och annat naturligt 

material som har grävts ut i samband 

med en byggverksamhet, om det är 

säkerställt att materialet kommer att 

användas i sitt naturliga tillstånd för 

byggnation på den plats där grävningen 

utfördes och att den användningen inte 

skadar eller innebär någon olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. 

 

 39 a § Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om att tillsyns- eller 

tillståndsmyndigheten i ett enskilt fall 

får besluta om att lagring av inert och 

icke-farligt avfall under en period 

längre än tre år inte ska anses vara en 

deponi. 
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FÖRORDNINGEN (2001:512) OM DEPONERING AV AVFALL 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Anmälan om lagring av avfall längre 

än tre år 

 X § Den tillsyns- eller 

tillståndsmyndighet som prövar en 

verksamhet enligt 29 kap. 

miljöprövningsförordningen (2013:251) 

får besluta om att lagring av inert och 

icke-farligt avfall under en period 

längre än tre år inte ska anses vara en 

deponi, om det finns särskilda skäl och 

om lagringen inte orsakar skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. 

 

 

 

FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Särskilda bestämmelser om täkter Särskilda bestämmelser om täkter 

20 e §   Länsstyrelsen får förelägga den 

som ansöker om tillstånd till täkt enligt 

denna förordning att lägga fram en 

utredning som belyser behovet av täkten 

samt en täktplan av den omfattning som 

behövs. 

 

Om föreläggandet inte följs, får 

länsstyrelsen avvisa ansökan. 

Föreläggandet ska innehålla en 

upplysning om detta. 
 

20 e §   Länsstyrelsen får förelägga den 

som ansöker om tillstånd till täkt enligt 

denna förordning att inkomma med en 

täktplan av den omfattning som behövs. 

 

Om föreläggandet inte följs, får 

länsstyrelsen avvisa ansökan. 

Föreläggandet ska innehålla en 

upplysning om detta. 
 

 20 j § En ansökan om tillstånd eller 

anmälan som avser täkt av berg, 
naturgrus eller andra jordarter ska, 

utöver det som följer av 19 kap. 5 § 

eller 22 kap. 1 § miljöbalken, innehålla 

uppgifter om materialets miljö- och 
hälsomässiga lämplighet för avsett 

ändamål. 
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 Särskilda bestämmelser om material 

som uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet och som inte 

är avfall 

 Y § Den som lämnar jord, berg, 

naturgrus eller andra jordarter som inte 
är avfall och som har uppstått i bygg- 

och anläggningsverksamhet eller i 

samband med en sådan verksamhet till 

annan, ska kontrollera att den som tar 
emot materialet för behandling eller 

annan hantering har de tillstånd eller 

har gjort de anmälningar som krävs för 
hanteringen. 

 

Den som lämnar jord, berg, naturgrus 

eller andra jordarter enligt första 
stycket ska även lämna information om 

att dessa är tekniskt och miljö- och 

hälsomässigt lämpliga för avsett 
ändamål. 

 

Anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § 

miljöbalken 

Anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § 

miljöbalken 

 25 x §   En anmälan som avser en 

sådan verksamhet som regleras i X kap. 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

ska utöver det som anges i 25 § 

innehålla 
1. uppgifter om de typer och mängder 

av material som ska behandlas och 

lagras inför sådan behandling, 
2. uppgifter om hur avsättning för 

materialet är säkerställd, 

3. uppgifter om materialets tekniska och 

miljö- och hälsomässiga lämplighet för 
avsett ändamål, och 

4. förslag till skyddsåtgärder och andra 

försiktighetsmått som behövs med 
hänsyn till verksamheten, den plats som 

verksamheten bedrivs på och andra 

omständigheter. 
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MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNINGEN (2013:251) 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. Miljöprövning 1 kap. Miljöprövning 

Tillståndsplikt  Tillståndsplikt 

3 §   Om det i fråga om en verksamhet 

eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. 

anges att tillståndsplikt gäller, får 

verksamheten eller åtgärden inte 

bedrivas eller vidtas utan ett sådant 

tillstånd som avses i 9 kap. 6 § 

miljöbalken. 
 

3 §   Om det i fråga om en verksamhet 

eller åtgärd som beskrivs i 2–X kap. 

anges att tillståndsplikt gäller, får 

verksamheten eller åtgärden inte 

bedrivas eller vidtas utan ett sådant 

tillstånd som avses i 9 kap. 6 § 

miljöbalken. 
 

4 §   För ändring av en tillståndspliktig 

verksamhet krävs det också tillstånd, 

om 

   1. ändringen i sig innebär en sådan 

verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2–32 kap., eller 

   2. ändringen i sig eller tillsammans 

med tidigare ändringar innebär att en 

olägenhet av betydelse för människors 

hälsa eller miljön kan uppkomma. 

 

I 104 § förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall finns en 

bestämmelse om att det krävs tillstånd 

för att övergå från förbränning av enbart 

icke-farligt avfall till förbränning av 

farligt avfall.  
 

4 §   För ändring av en tillståndspliktig 

verksamhet krävs det också tillstånd, 

om 

   1. ändringen i sig innebär en sådan 

verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2–X kap., eller 

   2. ändringen i sig eller tillsammans 

med tidigare ändringar innebär att en 

olägenhet av betydelse för människors 

hälsa eller miljön kan uppkomma. 

 

I 104 § förordningen (2013:253) om 

förbränning av avfall finns en 

bestämmelse om att det krävs tillstånd 

för att övergå från förbränning av enbart 

icke-farligt avfall till förbränning av 

farligt avfall. 

Anmälningsplikt Anmälningsplikt 

10 §   Om det i fråga om en verksamhet 

eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. 

anges att anmälningsplikt gäller, får 

verksamheten eller åtgärden inte 

bedrivas eller vidtas utan att vara 

anmäld till tillsynsmyndigheten. För 

sådana verksamheter och åtgärder anges 

uttrycket "anmälningsplikt C". 
 

10 §   Om det i fråga om en verksamhet 

eller åtgärd som beskrivs i 2–X kap. 

anges att anmälningsplikt gäller, får 

verksamheten eller åtgärden inte 

bedrivas eller vidtas utan att vara 

anmäld till tillsynsmyndigheten. För 

sådana verksamheter och åtgärder anges 

uttrycket "anmälningsplikt C". 
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4 kap. Utvinning, brytning och 

bearbetning av torv, olja, gas, kol, 

malm, mineral, berg, naturgrus och 

annat  

4 kap. Utvinning, brytning och 

bearbetning av torv, olja, gas, kol, 

malm, mineral, berg, naturgrus och 

annat  

Berg, naturgrus och andra jordarter Berg, naturgrus och andra jordarter 

från täkter eller gruvor 

6 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 10.50 gäller för 

anläggning för sortering eller krossning 

av berg, naturgrus eller andra jordarter  

1. inom område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 

2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio 

kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 
 

6 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 10.50 gäller för täkt- 

eller gruvanläggning för sortering eller 

krossning av berg, naturgrus eller andra 

jordarter 

1. inom område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 

2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio 

kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 
 

29 kap. Avfall 29 kap. Avfall 

 Jord som innehåller invasiva 

främmande arter 

 X § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod X gäller för att 

yrkesmässigt återvinna avfall som 

utgörs av jord som innehåller invasiva 

främmande arter, om avfallet återvinns 

i anslutning till den plats där det 

uppstått. 
 

Återvinning för anläggningsändamål Återvinning för anläggningsändamål 

34 § Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.131 gäller för att 

återvinna icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte 

endast är ringa.  
 

34 § Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.131 gäller för att 

återvinna inert och icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte 

endast är ringa, eller om mängden avfall 

är mer än 100 000 ton.  
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35 § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.141 gäller för att 

återvinna icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken är 

ringa. 

 
 

35 § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.141 gäller för att 

återvinna inert och icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

34 §. 
 

Mekanisk bearbetning och sortering Mekanisk bearbetning och sortering 

40 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.100 gäller för att 

återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. för att genom krossning, siktning 

eller motsvarande mekanisk 

bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller 

   2. om återvinningen är 

tillståndspliktig enligt 65 §.  
 

40 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.100 gäller för att 

återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. för att genom mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, om bearbetningen 

sker på den plats där avfallet ska 

användas, eller 

   2. om återvinningen är 

tillståndspliktig enligt 65 §.  
 

41 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.110 gäller för att 

   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt 

avfall genom mekanisk bearbetning, om 

den tillförda mängden avfall är högst  

10 000 ton per kalenderår, eller 

   2. genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål.  
 

41 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.110 gäller för att 

   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt 

avfall genom mekanisk bearbetning, om 

den tillförda mängden avfall är högst  

10 000 ton per kalenderår, eller 

   2. genom mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, om bearbetningen 

sker på den plats där avfallet ska 

användas. 
 

42 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.70 gäller för att 

sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton per 

kalenderår. 

 

42 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.70 gäller för att 

sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton per 

kalenderår. 
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Tillståndsplikten gäller inte för att 

sortera avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. 

Tillståndsplikten gäller inte för att 

sortera avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, om sorteringen 

sker på den plats där avfallet ska 

användas.  

 

43 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.80 gäller för att 

sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är 

   1. mer än 1 000 ton per kalenderår 

och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton per kalenderår i andra fall.  
 

43 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.80 gäller för att 

yrkesmässigt sortera icke-farligt avfall, 

om  

   1. avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, och om 

sorteringen sker på den plats där 

avfallet ska användas, eller 

   2. om mängden avfall är högst 10 000 

ton per kalenderår i andra fall. 
  

Lagring som en del av att samla in 

avfall 

Lagring som en del av att samla in 

avfall 

48 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.30 gäller för att 

lagra icke-farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. mer än 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt 

avfall i andra fall.  
 

48 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.30 gäller för att 

lagra icke-farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. mer än 30 000 ton om avfallet är 

inert och ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt 

avfall i andra fall.  
 

49 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.40 gäller för att 

lagra icke-farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton 

och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton 

annat icke-farligt avfall i andra fall. 

49 §   Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 90.40 gäller för att 

lagra icke-farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton 

om avfallet är inert och ska användas 

för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton 

annat icke-farligt avfall i andra fall. 
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Andra verksamheter med återvinning 

eller bortskaffande 

Andra verksamheter med återvinning 

eller bortskaffande 

68 §   Tillståndsplikt A och 

verksamhetskod 90.410 gäller för att 

behandla icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än  

100 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel.  

 

68 §   Tillståndsplikt A och 

verksamhetskod 90.410 gäller för att 

behandla icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 

100 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel.  
 

69 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.420 gäller för att 

behandla icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 500 

ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel.  

 

69 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.420 gäller för att 

behandla icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 500 

ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel.  

 

71 §   Tillståndsplikt A och 

verksamhetskod 90.440 gäller för att 

behandla farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

71 §   Tillståndsplikt A och 

verksamhetskod 90.440 gäller för att 

behandla farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

 

72 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.450 gäller för att 

yrkesmässigt behandla farligt avfall, om 

den tillförda mängden avfall är högst  

2 500 ton per kalenderår. 

 

72 §   Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.450 gäller för att 

yrkesmässigt behandla farligt avfall, om 

den tillförda mängden avfall är högst  

2 500 ton per kalenderår. 
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Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel.  

 

 X kap. Hantering av material som 

uppstår i bygg- och 

anläggningsverksamhet 

 Användning av icke förorenad jord 

och annat naturligt förekommande 

material  

 1 § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod X gäller för 

användning av icke förorenad jord och 

annat naturligt material som har grävts 

ut i samband med en byggverksamhet, 

om det är säkerställt att materialet 

kommer att användas i sitt naturliga 

tillstånd för byggnation på den plats 

där grävningen utfördes och 

användningen inte skadar eller innebär 

någon olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. 
 

 Sortering och mekanisk bearbetning 

 2 § Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod X gäller för sortering 

eller mekanisk bearbetning av jord, 

berg, naturgrus eller andra jordarter, 

som inte är avfall, om den tillförda 

mängden är mer än 200 000 ton per 

kalenderår. 

 

 3 § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod X gäller för 

yrkesmässig sortering eller mekanisk 

bearbetning av jord, berg, naturgrus 

eller andra jordarter, som inte är avfall, 

om den tillförda mängden är mer än 1 

000 ton per kalenderår. 
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Anmälningsplikten enligt första stycket 

gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 §. 

 

 Lagring 

 4 § Tillståndsplikt B och 

verksamhetskod X gäller för att lagra 

jord, berg, naturgrus eller andra 

jordarter, som inte är avfall, om 

mängden vid något tillfälle är mer än 

300 000 ton. 

 

 5 § Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod X gäller för att 

yrkesmässigt lagra jord, berg, 

naturgrus eller andra jordarter, som 

inte är avfall, om mängden vid något 

tillfälle är mer än 1000 ton. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

4 §. 
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9. Konsekvensutredning 

9.1 Inledning  
Nedan beskrivs konsekvenser av Naturvårdsverkets författningsförslag i enlighet 

med 6–8 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

En jämförelse görs mellan konsekvenser för berörda aktörer av att efterleva de 

regler som gäller idag, med särskilt beaktande av de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken samt avfallsdirektivets grundkrav på tillståndsgiven (inklusive 

anmälningspliktig) avfallshantering, och alternativet att Naturvårdsverkets förslag 

genomförs. 

Beskrivningen nedan är inriktad på konsekvenser i form av eventuella kostnader 

som uppstår för de aktörer som berörs av den föreslagna regleringen. För de 

positiva och avsedda effekter som förslagen medför hänvisas till kapitel 7, där 

författningsförslagen motiveras. 

En lösnings effekter är den avsiktliga verkan som en lösning har, det vill säga de 

förändringar som en lösning avser att uppnå för att förbättra hanteringen genom 

ökad kunskap och regelefterlevnad samt för att stärka skyddet för människors hälsa 

och miljön. Konsekvenser av en lösning kan beskrivas som icke önskvärda 

bieffekter av en lösning, det vill säga förändringar som påverkar olika aktörer och 

områden utöver effekterna som en lösning ska leda till. 

 

9.2 Beskrivning av problemet och vad vi 

vill uppnå 
Det problem som vi vill lösa består i att det uppkommer massor vid olika bygg- 

och anläggningarbeten (till exempel infrastrukturprojekt) som idag inte hanteras på 

ett resurseffektivt och miljömässigt säkert sätt. För hantering av vissa typer av 

massor krävs en avvägning mellan målen om resurseffektiv hantering och en giftfri 

miljö. Det finns en potentiell miljö- och hälsorisk med de massor som uppstår, 

risker som måste vara under kontroll för att undvika problem vid fortsatt hantering 

och användning. En del av massorna går därför idag till deponier eller annan 

kvittblivning som ses som det säkraste eller billigaste alternativet. Att användbara 

massor deponeras leder till att onödigt deponiutrymme tas i anspråk, att transporter 

riskerar att bli onödigt långa och att jungfruligt material tas ut i större utsträckning 

än nödvändigt. Våra förslag syftar till att mer av de massor som uppstår ska kunna 

nyttjas samtidigt som miljö- och hälsoriskerna hålls under kontroll. För en utförlig 

problembeskrivning hänvisas till kapitel 5. 
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9.3 Beskrivning av vilka effekterna blir 

om någon reglering inte kommer till 

stånd 
Om förslagen till reglering inte kommer till stånd (referensalternativet) kommer de 

oklarheter och osäkerheter som Naturvårdsverket identifierat på området att bestå. I 

brist på tydlig lagstiftning om hur massor som inte är avfall ska regleras kommer 

tillsynsmyndigheterna att fortsätta att tillämpa försiktighetsprincipen och bedöma 

en stor del av massorna som avfall. Fortsatt ovisshet kommer att råda bland 

verksamhetsutövarna kring bedömningen av om massorna är avfall eller inte samt 

när tillstånd respektive anmälan krävs. 

Naturvårdsverket kan genom att fortsätta utveckla sin vägledning möjliggöra att 

mer massor kan klassas som icke-avfall och användas på ett säkert sätt, men utan 

de föreslagna regeländringarna om tillstånds- respektive anmälningsplikt bedöms 

kontrollen över dessa massor vara fortsatt bristfällig och de oacceptabla miljö- och 

hälsoriskerna vid användning riskerar att öka. Olikheten mellan hur avfall 

respektive produkter hanteras i regelverken kommer att bestå, varvid en hållbar 

hantering av alla lämpliga massor inte går att uppnå. 

En följd av ett korrekt genomförande av avfallsdirektivet är att dagens U-

verksamheter behöver uppgraderas till C-verksamhet. Att fortsatt bedriva sortering 

av mindre mängder avfall samt återvinna avfall för anläggningsändamål utan att ha 

anmält verksamheten till tillsynsmyndigheten, är inte ett juridiskt gångbart 

alternativ. Eventuella konsekvenser av detta ligger därför utanför avgränsningen 

för denna konsekvensutredning. Det innebär att det referensalternativ vi jämför 

med är att alla U-verksamheter som hanterar avfall kommer att uppgraderas till C-

verksamheter. 

 

9.4 Uppgifter om vilka aktörer som berörs 

av regleringen 
De som berörs av förslagen är befintliga och framtida verksamhetsutövare, tillsyns- 

och tillståndsmyndigheter samt tillsynsvägledande myndigheter. 

 

9.4.1 Verksamhetsutövare 

De verksamhetsutövare som påverkas av förslagen är de som bedriver olika typer 

av infrastruktur-, bygg- och anläggningsprojekt, täktverksamheter och 

deponiverksamheter, samt olika entreprenörer aktiva inom dessa områden. Nedan 

görs en grov uppskattning av mängden och typen av de verksamheter som kan 

komma att påverkas. 
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Över 20 000 markområden är varje år föremål för berg- och jordschaktning, allt 

ifrån stora infrastrukturprojekt till små förändringar.251 De aktörer som står för 

dessa projekt är till stor del offentliga där Trafikverket är i särklass störst på ett 

nationellt plan. Regionerna står också för en stor del av de massor som 

uppkommer, framför allt i storstadsregionerna. Även kommuner i egenskap av 

verksamhetsutövare och kommunala bolag samt privata byggherrar ger upphov till 

massor. 

De verksamhetsutövare som främst berörs finns inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Exempel på denna typ av verksamhetsutövare är 

entreprenörer inom byggnation och anläggning, underentreprenörer, schaktbolag 

och åkerier. Det kan även vara täkter som ofta tar emot och hanterar externt 

material inom den egna täktverksamheten. Entreprenörerna som hanterar massorna 

kan vara någon av de stora rikstäckande företagen eller någon av de tusentals 

lokala mindre företagen.  

År 2020 fanns enligt SGU 1178 täktverksamheter. Samma år fanns även 32 mobila 

krossar i landet. Sammanlagt fanns 455 olika företag verksamma inom 

täktverksamhet.252 Det finns för närvarande ca 350 aktiva deponier registrerade i 

svenska miljörapporteringsportalen. Kommuner, kommunförbund eller kommunala 

bolag är vanligtvis verksamhetsutövare, men även privata aktörer förekommer. 

 

9.4.2 Tillsyns- och tillståndsmyndigheter 

Tillsyns- och tillståndsmyndigheterna, såväl länsstyrelser som kommuner, påverkas 

genom att de behöver handlägga tillstånds- respektive anmälningsärenden och 

utöva tillsyn. Myndigheterna har möjlighet att ta ut full kostnadstäckning för detta 

arbete enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

därför beskrivs främst kostnader för verksamhetsutövare nedan. För 

anmälningsärenden är det kommunernas taxa som ska tillämpas. Utöver den 

administrativa hanteringen kommer det även att krävas en viss informationsinsats 

från tillsynsmyndigheterna. 

 

9.4.3 Tillsynsvägledande myndigheter 

Naturvårdsverket är en tillsynsvägledande myndighet. Om förslagen genomförs 

kommer det att behövas vägledning från Naturvårdsverket. Även andra 

tillsynsvägledande myndigheter, såsom länsstyrelserna och Kemikalieinspektionen 

samt expertmyndigheter såsom Boverket, SGU och SIG, kan påverkas och behöva 

prioritera vägledning och stöd inom området. 

 

 

251 Grus, sand och krossberg 2019 Statistics of the Swedish aggregate production 2019, SGU, 

periodiska publikationer 2020:2. 

252 Ibid. 
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9.5 Uppgifter om vilka konsekvenser 

Naturvårdsverkets förslag till reglering 

medför 
Nedan beskrivs konsekvenserna av de olika författningsförslagen var för sig. I 

vissa fall är konsekvenserna av olika författningsförslag (i olika bestämmelser), 

desamma. I dessa fall beskrivs konsekvenserna i ett avsnitt, med hänvisning.  

 

9.5.1 Schablonkostnader 

För schablonkostnader för tillstånd och anmälan har vi använt uppskattningar från 

NUTEK (2006).253 För beräkning av administrativa kostnader har vi använt en 

schablon på 600 kronor per timme för verksamhetsutövarnas interna kostnader. 

Ett anmälningsförfarande uppskattas ta cirka 80 timmar i anspråk för 

verksamhetsutövaren vilket innefattar tid för anmälan inklusive att sätta sig in i 

lagstiftning, informationsinsamling, beräkningar, möten och blanketthantering. Det 

motsvarar en kostnad på cirka 48 000 kronor per anmälan 

Ett tillståndsförfarande för en liten till medelstor B-verksamhet uppskattas ta ca 

40–110 timmar (i genomsnitt 75 timmar) i anspråk för verksamhetsutövaren. Det 

tillkommer dessutom ofta externa kostnader för anlitande av miljökonsult för att 

bistå med underlag till ansökan samt för att ordna samråd. Det motsvarar en 

kostnad på cirka 120 000–400 000 kronor per tillståndsansökan. 

För tillståndsärenden (B-verksamheter) tas en årlig avgift ut enligt förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Som schablon har vi här 

använt den gällande avgiften avseende mekanisk bearbetning av avfall (29 kap. 

miljöprövningsförordningen), motsvarande 78 000 kronor per år. 

För tillsynsmyndighetens avgift som bekostas av verksamhetsutövaren har vi 

använt en schablon på 1 260 kronor per timme.254 Tidsåtgången för att handlägga 

en anmälan samt tidsåtgången för tillsyn bedömer vi vara jämförbara och har 

antagit för våra beräkningar cirka 8–20 timmar, motsvarande totalt cirka 25 000 

kronor. 

 

9.5.2 Förslag till ändring i 15 kap. 1 a § miljöbalken 

Förslagen innebär att icke förorenade massor som ska användas på den plats där de 

uppstod inte ska klassas som avfall. Detta innefattar både sådan användning som är 

återvinning och sådan som är bortskaffande. Förslaget innebär lättnader jämfört 

 

253 Näringslivets administrativa kostnader på miljöområdet, 2006:1, NUTEK 1102-2574, 2006:1. 

254 Taxa från och med den 1 januari 2022 för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet 

enligt miljöbalken, Stockholm stad, Miljöförvaltningen, Dnr 2021-7875. 
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med dagens reglering för de aktörer vars verksamhet idag klassas som deponi med 

tillståndsplikt. De kan istället göra en anmälan enligt det föreslagna nya kapitlet i 

miljöprövningsförordningen. Se vidare i förslaget till nytt kapitel nedan.  

 

9.5.3 Förslag till ny paragraf i förordningen om 
deponering av avfall 

Förslagen innebär att det genom ett tillägg i deponeringsförordningen ges en 

möjlighet att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får 

meddela föreskrifter om att tillsyns- eller tillståndsmyndigheten i ett enskilt fall får 

besluta om att lagring av inert och icke-farligt avfall under en period längre än tre 

år inte ska anses vara en deponi. Ändringen medför att det under vissa 

omständigheter kommer att vara möjligt att lagra inert och icke-farligt avfall inför 

återvinning längre än tre år. Förslagen innebär lättnader och en tydlighet jämfört 

med dagens reglering för verksamhetsutövarna. 

Det är svårt att uppskatta hur många ärenden det kan röra sig om eftersom det 

saknas uppgifter om hur många verksamheter som idag har behov av längre 

lagringstider. Då det i samrådet framkommit uppgifter om att det finns ett behov av 

att kunna lagra massor längre än tre år, bedömer Naturvårdsverket att det kan 

komma att röra sig om uppemot ett hundratal ärenden per år. Denna uppskattning 

är dock relativt osäker. Dessa ärenden kommer att utgöras av kompletteringar till 

beslut, alternativt ändring av ett befintligt tillstånd. För komplettering av en 

anmälan bedömer vi att det kan röra sig om motsvarande cirka 16 timmar för 

verksamhetsutövare och cirka 8–10 timmar för tillsynsmyndigheterna att granska 

anmälan. Detta motsvarar en kostnad på uppskattningsvis totalt 20 000–25 000 

kronor per ärende. Räknat på 100 ärenden per år blir det 2,5 miljoner kronor som 

initial, årlig kostnad. 

Eftersom det för närvarande råder en situation då det är svårt att matcha uppkomna 

massor med efterfrågan, är det sannolikt att antalet ärenden initialt kommer att 

kunna vara fler, för att senare minska i antal. Detta under förutsättningen att bättre 

verktyg för till exempel masshanteringsplanering kommit på plats.  
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9.5.4 Förslag till ändringar i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

En översikt över bedömda konsekvenser och beräknade kostnader för ändringar i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ges i tabellen nedan. 

 

Tabell 5. Översikt, beräknade kostnader för förändringar i förordningen för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Specifik bestämmelse Bedömd konsekvens mot 

referensalternativet 

Beräknad kostnad, per verksamhet 

Särskilda bestämmelser om täkter, 

20 e §  

Förslaget innebär att bestämmelsen 

om att länsstyrelsen får förelägga 

den som söker tillstånd om täkt att 

redovisa en täktplan kvarstår medan 

länsstyrelsens möjlighet att kräva in 

en behovsutredning utgår. 

Ej beräknat p.g.a. referensalternativ. 

 

Särskilda bestämmelser om täkter, 

20 j § 

Förslaget tydliggör att uppgifter om 

materialets miljö- och hälsomässiga 

lämplighet för avsett ändamål ska 

ingå i ansökan om tillstånd eller 

anmälan. 

Ej beräknat p.g.a. referensalternativ. 

 

Krav ställs på den som lämnar vidare 

material, ny Y § 

Överlämningen av information och 

att kontrollera mottagarens tillstånd 

eller anmälningar är ett krav som kan 

påverka samtliga aktörer. 

Ca 6 000 kr per verksamhet 

 

 

Särskilda bestämmelser om täkter, 20 e §  

Förslaget innebär att bestämmelsen om att länsstyrelsen får förelägga den som 

söker tillstånd om täkt att redovisa en täktplan kvarstår medan länsstyrelsens 

möjlighet att kräva in en behovsutredning utgår. Förslaget bör inte få några större 

konsekvenser för aktörerna eftersom krav på behovsutredning redan följer av 

lokaliseringskravet 2 kap. miljöbalken och därför redan ska ingå som en del av 

ansökan eller anmälan. Naturvårdsverket bedömer att länsstyrelsens möjlighet att 

begära in täktplan bör kvarstå då myndigheten har den möjligheten idag och då 

täktplaner kan vara en viktig del i en prövning av täkt. 

 

Särskilda bestämmelser om täkter, 20 j § 

Förslaget tydliggör att uppgifter om materialets miljö- och hälsomässiga lämplighet 

för avsett ändamål ska ingå i ansökan om tillstånd eller anmälan. Förslaget bör inte 

få några större konsekvenser för aktörerna eftersom krav på lämplighetsbedömning 

redan följer av 2 kap. miljöbalken och därför redan bör ingå som en del av ansökan 

eller anmälan. Eftersom det dock uppmärksammats att så inte sker idag i flertalet 
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fall, vilket är motivet till att den föreslagna bestämmelsen anses behövas, kommer 

det i praktiken att bli konsekvenser för de verksamhetsutövare som söker tillstånd 

för att öppna ny täktverksamhet. För redan tillståndsgivna täkter kommer frågan 

inte att behöva omprövas, eftersom inga övergångsbestämmelser föreslås. Däremot 

kommer frågan om materialets miljö- och hälsomässiga lämplighet sannolikt att 

kunna bli aktuell inom tillsynsarbetet för de flesta aktiva täkter.  

Förutsatt att de kunskapshöjande insatser som föreslås, också genomförs genom 

utökade kontroller och utveckling av riktlinjer för användning av massor till olika 

användningsområden, bedöms rådande osäkerheter kring detta inte medföra några 

större, ohanterliga konsekvenser. I en övergångsperiod kommer läget fortsatt att 

vara oklart, likt den situation som råder idag. 

 

Krav ställs på den som lämnar vidare material, ny Y § 

Förslaget innebär att den som lämnar material (som utgörs av jord, berg, naturgrus 

eller andra jordarter) som inte är avfall ska kontrollera att den som tar emot 

materialet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs samt ge 

information om att materialet är tekniskt och miljö- och hälsomässigt lämpligt. 

Förslaget bedöms få begränsade konsekvenser för aktörerna då krav på bedömning 

redan följer av 2 kap. miljöbalken. 

Att införa ett krav på att informationen uttryckligen ska överlämnas enligt förslaget 

är snarast att betrakta som ett förtydligande. Överlämningen av informationen görs 

dock inte idag i full utsträckning och ett tydligare krav kan därför medföra att vissa 

verksamhetsutövare får en ökad administrativ kostnad för att lämna vidare 

uppgifterna. Att kontrollera mottagarens tillstånd eller anmälningar är dock ett nytt 

krav som påverkar samtliga aktörer. 

För berörda aktörer bedömer Naturvårdsverket att det rör sig om en tidsåtgång 

motsvarande cirka 8–10 timmar, cirka 6 000 kronor, per tillfälle. Naturvårdsverket 
har inte kunnat göra någon uppskattning av hur många verksamheter som kan 

beröras per år. 

 

Särskilda bestämmelser om vad en anmälan av verksamhet som regleras i X kap. 

miljöprövningsförordningen ska innehålla, ny 25 x § 

Förslaget förtydligar att en anmälan av en verksamhet som regleras i det nya 

kapitlet i miljöprövningsförordningen även ska innehålla information om 

materialets innehåll. Konsekvenserna av förslaget utgörs av administrativa 

kostnader för dessa verksamheter för att komplettera anmälan med efterfrågad 

information. Se vidare i förslaget till nytt kapitel nedan. 
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9.5.5 Förslag till ändringar i 
miljöprövningsförordningen 

En översikt över bedömda konsekvenser och beräknade kostnader för ändringar i 

miljöprövningsförordningen ges i tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6. Översikt, beräknade kostnader för förändringar i miljöprövningsförordningen. 

Specifik bestämmelse Bedömd konsekvens mot 

referensalternativet 

Beräknad kostnad, per år 

Ny bestämmelse i 29 kap. X § om 

avfall som utgörs av jord som 

innehåller invasiva främmande 

arter 

Förslaget innebär att verksamhetsutövare 

som väljer att återvinna jordmassor som 

innehåller invasiva främmande arter på 

platsen kommer att omfattas av en 

anmälningsplikt. 

Anmälan: 48 000 kr 

Engångskostnad, prövning och tillsyn: 

25 000 

Ca 2 000 verksamheter 

Totalt: 146 miljoner kr 

29 kap. 34 och 35 §§ om 

återvinning för 

anläggningsändamål 

U-verksamheterna tas bort.  

 

Sannolikt kommer fler ärenden hanteras 

med anmälan pga. förslaget om 

mängdbegränsning när tillståndskrav 

träder in. 

 

 

 

Förslaget innebär att en mängdgräns på 

100 000 ton ska gälla för när det krävs 

tillståndsplikt för att återvinna icke-farligt 

avfall för anläggningsändamål. 

Ej beräknat pga. referensalternativ. 

 

Anmälan: 48 000 kr 

Engångskostnad, prövning och tillsyn: 

25 000 

Ca 5 000–10 000 verksamheter 

Totalt: ca 350–700 miljoner kr 

 

 

Tillstånd: 120 000–400 000 kr 

Engångskostnad, prövning och tillsyn: 

78 000 kr  

Ca 10-talet verksamheter 

Totalt: ca 2–5 miljoner kr 

29 kap. 40–43 §§ om mekanisk 

bearbetning och sortering 

Förslaget innebär vidare att U-

verksamhet för sortering av avfall tas 

bort, som en följd av krav enligt 

avfallsdirektivet. Det innebär att samtliga 

verksamheter, även de som sorterar 

mindre än 1 000 ton avfall per 

kalenderår, kommer att omfattas av 

anmälningsplikt. 

 

Förslaget innebär att undantag från 

tillståndsplikt för mekanisk bearbetning 

och sortering av avfall ändras till att 

enbart omfatta behandling på den plats 

där avfallet ska användas. 

Ej beräknat pga. referensalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd 120 000–400 000 kr 

Engångskostnad, prövning och tillsyn: 

78 000 kr  

Ca 100 verksamheter 

Totalt: ca 20–50 miljoner kr 

29 kap. 48 och 49 §§ om lagring 

som en del av att samla in avfall. 

Förslaget avser enbart förtydliganden.  Ej beräknat. 

29 kap. 68–69 och 71–72 §§ om 

andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

Förslagen avser enbart förtydliganden. Ej beräknat. 

 

Ändring i 4 kap. 6 § för viss sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 

andra jordarter 

Förslaget innebär att vissa verksamheter som idag anmäler sortering eller krossning 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, i vissa fall så kallade materialterminaler, 
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och som inte bedrivs som en del av en täkt- eller gruvverksamhet, hänvisas till 

anmälan eller ansökan om tillstånd enligt föreslaget om ett nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen. För beskrivning av konsekvenser se förslag till nytt 

kapitel nedan. 

 

Ny bestämmelse i 29 kap. X § om avfall som utgörs av jord som innehåller 

invasiva främmande arter 

Förslaget innebär att verksamhetsutövare som väljer att återvinna, till exempel 

gräva ner jordmassor som innehåller invasiva främmande arter på platsen kommer 

att omfattas av en anmälningsplikt. Förslaget kommer främst att påverka de 

verksamhetsutövare som arbetar med att sanera mark från invasiva främmande 

arter. De som väljer att återvinna jordmassor som innehåller invasiva främmande 

arter på platsen kommer, om förslaget genomförs, att omfattas av en 

anmälningsplikt. De som i nuläget inte vidtar några skyddsåtgärder kommer att 

påverkas i större utsträckning än de som redan nu gör det. Dessa verksamheter 

hanteras idag inte på ett enhetligt sätt genom att det är oklart hur de ska prövas. I 

vissa fall bedöms vissa åtgärder utgöra deponering, och i andra återvinning i 

anläggningsändamål. Vissa åtgärder hanteras idag utanför regelverket. 

Verksamhetsutövare som berörs är till exempel Trafikverket, kommuner och 

företag inom byggbranschen, såsom bygg- och anläggningsentreprenörer och 

firmor för mark- och grundarbeten. Antalet sådana företag uppgick år 2020 till 

cirka 50 000 enligt Byggföretagens statistik.255 En majoritet är mindre företag med 

ett fåtal anställda. 

Naturvårdsverket bedömer att det uppskattningsvis rör sig om motsvarande cirka 

2 000 verksamheter per år som kommer att kunna omfattas av anmälningsplikten. 

Enbart Trafikverket uppskattar översiktligt att det idag årligen utförs 200–500 

arbeten där det i deras projekt uppkommer massor med invasiva främmande arter 

som behöver hanteras antingen genom nedgrävning på plats eller borttransport till 

deponi, omfattande både EU-listade och andra invasiva främmande arter. En möjlig 

framtida omfattning av uppemot 1000 årliga insatser är trolig med fullt införande 

av Trafikverkets nya interna arbetssätt kring invasiva främmande arter. 

Naturvårdsverket bedömer att hanteringen av dessa ärenden inte behöver vara 

särskilt komplex, men det kommer sannolikt att variera en del från fall till fall. 

Utöver att bedöma innehåll och lämplig metod för behandling av de invasiva 

främmande arterna kan det också komma att ingå bedömningar om att jorden också 

innehåller föroreningar som gör den olämplig att till exempel gräva ner på platsen. 

 

 

255 Byggföretagens statistik, https://byggforetagen.se/statistik/branschens-struktur/, besökt 2022-05-17. 
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29 kap. 34 och 35 §§ om återvinning för anläggningsändamål 

Förslaget innebär att en mängdgräns på 100 000 ton ska gälla för när det krävs 

tillståndsplikt för att återvinna inert och icke-farligt avfall för anläggningsändamål. 

Genom att införa en mängdbegränsning blir det tydligare och mer förutsägbart för 

verksamhetsutövare när tillstånd krävs samt tydligare för tillsynsmyndigheterna 

vilka verksamheter som ska prövas av vilken myndighet. Förslaget kan komma att 

innebära att vissa verksamheter som idag är anmälningspliktiga går över i 

tillståndsplikt. Enligt Naturvårdsverkets bedömning, och enligt de uppgifter som 

framkommit i genomförd kartläggning och i samrådet med tillsynsmyndigheterna, 

är det dock troligt att använda mängder avfall per anläggningsändamål med detta 

kommer att minska. Idag råder en situation där det är vanligt förekommande att 

mer avfall än vad som är nödvändigt används i olika ändamål. Enligt 

Naturvårdsverkets bedömning innebär detta att antalet tillståndsärenden sannolikt 

inte kommer att öka med många fler verksamheter, eftersom gränsdragningen 

mellan ringa och mer än ringa föroreningsrisk kvarstår. För verksamhetsåret 2021 

lämnade totalt fyra B- verksamheter in miljörapport, enligt uppgifter från den 

svenska miljörapporteringsportalen, SMP. Naturvårdsverket har utifrån detta 

baserat beräkningarna på att antalet tillståndspliktiga verksamheter kommer att öka 

till uppskattningsvis tio verksamheter. 

Vid återvinning i ett anläggningsändamål med avfall med en mängd understigande 

100 000 ton avfall och om föroreningsrisken är ringa föreslås anmälningsplikt. För 

att få en bild av antalet C- och U-verksamheter som kan komma att beröras av 

föreslagna ändringar i 29 kap. 35 § tillfrågades de kommuner som ingår i Sveriges 

Kommuner och Regioners nätverk för kommunala miljöchefer i Naturvårdsverkets 

tidigare redovisning av regeringsuppdrag om allmänna regler.256 Avseende 

återvinning av avfall för anläggningsändamål svarade totalt 24 kommuner på frågor 

om antal C- och U-verksamheter som har anmälts i kommunen eller som 

kommunen hade kännedom om under 2017–2019. Utifrån dessa uppgifter ges en 

mycket grov uppskattning att ettusen verksamheter anmäls i genomsnitt i Sverige 

varje år varav många kan pågå i flera år. Kommunerna bedömde också att det finns 

ett stort mörkertal av verksamheter som inte anmäls. Om antalet U-verksamheter 

saknas det uppgifter. Sammanfattningsvis uppskattar Naturvårdsverket att flera 

tusen verksamheter som återvinner avfall för anläggningsändamål per år berörs av 

förslagen. 

Då antalet verksamheter som hanteras som anmälningsärenden sannolikt kommer 

att öka (på grund av mängdbegränsningen för tillstånd enligt beskrivningen ovan) 

bedömer Naturvårdsverket att det kan röra sig om ett antal hundratals ärenden 

utöver dessa tusentals verksamheter. I beräkningen används en siffra motsvarande 

5 000–10 000 verksamheter. 

 

256 Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall: Komplettering av redovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för hantering av vissa 

avfallsslag för anläggningsändamål, skrivelse NV-07431-17, Naturvårdsverket, (2020). 
. 
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Förslaget innebär också att U-verksamheterna tas bort. Naturvårdsverket har inte 

beräknat någon kostnad för detta eftersom detta utgör referensalternativet. 

 

29 kap. 40–43 §§ om mekanisk bearbetning och sortering  

Förslaget innebär att undantag från tillståndsplikt för mekanisk bearbetning och 

sortering av avfall ska användas till bygg- och anläggningsändamål ändras till att 

enbart omfatta behandling på den plats där avfallet ska användas. De anläggningar 

som finns idag tar emot jord- och schaktmassor för olika typer av sortering, 

siktning och krossning för att sedan sälja det vidare till olika bygg- och 

anläggningsarbeten. Naturvårdsverket bedömer att det finns ett antal aktiva 

fristående anläggningar som idag bedrivs med anmälan som kommer att behöva 

söka tillstånd om förslaget träder i kraft. Naturvårdsverket föreslår därför att 

förslaget kombineras med en övergångsbestämmelse om två år. 

Naturvårdsverket bedömer att det uppskattningsvis rör sig om motsvarande 

cirka 100 verksamheter per år (cirka fyra anläggningar per län) som kommer att gå 

från anmälnings- till tillståndsplikt. 

Förslaget innebär vidare att U-verksamhet för sortering av avfall tas bort, som en 

följd av krav enligt avfallsdirektivet. Det innebär att samtliga verksamheter, även 

de som sorterar mindre än 1 000 ton avfall per kalenderår, kommer att omfattas av 

anmälningsplikt. Vi föreslår dock att bestämmelsen bara ska gälla för yrkesmässig 

verksamhet. För små verksamhetsutövare kan konsekvenserna av anmälningsplikt 

bli kännbara. Naturvårdsverket har inte beräknat någon kostnad för detta eftersom 

det utgör referensalternativet. 

 

29 kap. 48 och 49 §§ om lagring som en del av att samla in avfall 

Förslaget innebär att preciseringen gällande tillstånds- respektive anmälningsplikt 

för lagring om avfallet ska användas till bygg- och anläggningsändamål justeras till 

att gälla avfall som är inert. Naturvårdsverket bedömer att ändringen motsvarar ett 

förtydligande då det endast bör vara lämpligt att använda inert och icke-farligt 

avfall i bygg- och anläggningsändamål. Konsekvenserna bedöms därmed vara 

obetydliga.  

 

29 kap. 68–69 och 71–72 §§ om andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande  

Förslagen avser förtydliganden som behövs för att komma tillrätta med 

otydligheter i nuvarande lydelser, och medför därför inga konsekvenser i sig. 
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9.5.6 Förslag till nytt kapitel i 
miljöprövningsförordningen 

Naturvårdsverket föreslår ett helt nytt kapitel i miljöprövningsförordningen för att 

reglera hanteringen av material som uppstår i bygg- och anläggningsverksamhet 

och som inte är avfall. Förslaget innebär att det tydliggörs att även material som 

inte är avfall ska anmälas eller ha tillstånd för sortering, mekanisk bearbetning och 

lagring. Förslaget avser inte anmälnings- eller tillståndsplikt för den fortsatta 

användningen av dessa material. 

Naturvårdsverket bedömer att en del av de massor som idag klassas som avfall kan 

klassas som produkter med stöd av den vägledning257 som Naturvårdsverket 

nyligen gett ut på området. Hantering av massor som är produkter kommer istället 

för att prövas enligt 4 kap. miljöprövningsförordningen eller som en 

avfallsverksamhet enligt 29 kap. att omfattas av det föreslagna nya kapitlet. 

Eftersom mängdgränserna som skiljer tillståndskrav från anmälningskrav är högre i 

det föreslagna kapitlet jämfört med de befintliga mängdgränserna i 29 kap., innebär 

de föreslagna bestämmelserna en lättnad för de aktörer som idag behöver tillstånd 

för hantering av avfall. Under förutsättning att materialet med stöd av 

Naturvårdsverkets nya vägledning kan anses utgöra icke-avfall, det vill säga 

produkt, kan de istället, genom tillämpning av de föreslagna reglerna, anmäla sin 

verksamhet enligt det nya kapitlet. För de aktörer som idag hanterar produkter utan 

anmälan eller genom en anmälan enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen, 

innebär förslaget emellertid en något ökad reglering. Det kan dock vara så att en 

del av dessa verksamheter idag borde prövas som en avfallshantering och därför 

även med nuvarande reglering omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. 

För de större verksamheterna som sorterar eller mekaniskt bearbetar massamängder 

över 200 000 ton per kalenderår, eller lagrar över 300 00 ton per kalenderår, 

innebär förslaget att krav på tillstånd träder in, vilket innebär en skillnad mot 

dagens läge. Det innebär dock inte någon skillnad jämfört med om verksamheten 

prövats som en avfallsverksamhet, utan är snarare en lättnad. 

Gränsen mellan anmälan och tillståndsplikt skiljer sig här avsevärt mot 

motsvarande gräns för avfall, detta eftersom syftet är att skapa en mer hållbar och 

flexibel masshantering, genom att en större mängd lämpliga massor som samhället 

har avsättning för, tillåts hanteras genom enbart ett anmälningsförfarande. 

En översikt över bedömda konsekvenser och beräknade kostnader för införandet av 

ett nytt kapitel i miljöprövningsförordningen ges i tabellen nedan. 

  

 

257 Masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten, 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/atervinning-av-avfall-i-

anlaggningsarbeten/, besökt 2022-05-20. 
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Tabell 7. Översikt, beräknade kostnader för införande av nytt kapitel i 

miljöprövningsförordningen. 

Specifik bestämmelse Bedömd konsekvens mot 

referensalternativet 

Beräknad kostnad, per år 

Användning av icke förorenad 

jord och annat naturligt 

förekommande material 2 § 

Förslaget innebär en avsevärd 

lättnad jämfört med dagens 

reglering för verksamhetsutövare 

som idag är tillståndspliktig 

deponering. 

Kostnadsbesparing motsvarande 

ca 4 miljoner kr. 

Sortering och mekanisk 

bearbetning 3 § och 4 § 

Anmälningsplikt gäller om den 

tillförda mängden är mindre än 

200 000 ton men mer än 1 000 

ton.  

 

 

Förslaget innebär tillståndskrav 

för sortering eller mekanisk 

bearbetning av jord, berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

om mängden är mer än 200 000 

ton per kalenderår.   

Ej beräknad pga. att dessa 

verksamheter idag är 

anmälningspliktiga enligt 4 kap. 6 

§ miljöprövnings-förordningen 

(referensalternativet). 

 

Tillstånd: 120 000–400 000 kr 

Engångskostnad, prövning och 

tillsyn: 78 000 kr  

Ca 5–10 st verksamheter 

Totalt: 1,98–4,78 miljoner kr 

Lagring 5 § och 6 § För att lagra mängder under 

300 000 ton gäller 

anmälningsplikt om mängden vid 

något tillfälle är mer än 1000 ton.  

 

 

Förslaget innebär att tillstånd 

krävs för att lagra jord, berg, 

naturgrus eller andra jordarter, 

om den lagrade mängden vid 

något tillfälle är mer än  

300 000 ton. 

Anmälan: 48 000 kr 

Engångskostnad, prövning och 

tillsyn: 25 000 

Ca 100 st verksamheter 

Totalt: 7,3 miljoner kr 

 

Tillstånd: 120 000–400 000 kr 

Engångskostnad, prövning och 

tillsyn: 78 000 kr  

Ca 5–10 st verksamheter 

Totalt: 1,98–4,78 miljoner kr 

 

Användning av icke förorenad jord och annat naturligt förekommande material 

2 § 

Förslaget innebär anmälningsplikt för användning av naturligt material som har 

grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet 

kommer att användas i sitt naturliga tillstånd för byggnation på den plats där 

grävningen utfördes. De verksamheter som bedöms beröras av förslaget är de 

verksamheter och projekt som innebär att schaktning sker i orörd och icke 

förorenad mark. Detta innebär sannolikt att det enbart rör ett fåtal projekt, till 

exempel större infrastrukturprojekt, som sker längre från redan exploaterade 

områden såsom landsbygdsområden, orörd skogsmark med mera. 

Förslaget innebär en avsevärd lättnad jämfört med dagens reglering för 

verksamhetsutövare som idag är tillståndspliktig deponering. För de fåtal 

verksamheter som fortfarande antas hanteras enligt enbart ett 12:6-samråd innebär 

förslaget antagligen en något ökad kostnad, eftersom det i handläggningen av 
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12:6-samråd inte ingår prövning av samma typ eller antal av frågeställningar, 

exempelvis om massorna är att betrakta som icke förorenade. 

Kostnader för berörda aktörer har inte beräknats för detta förslag då 

Naturvårdsverket bedömer att det kommer bli en kostnadsbesparing jämfört med 

referensalternativet. Kostnader för att söka tillstånd för deponi bedöms ligga i det 

övre kostnadsspannet för tillstånd. Anläggningen ska också utformas efter de krav 

på exempelvis geologisk barriär som följer av deponeringsförordningen. 

Naturvårdsverket bedömer att det årligen kan röra sig omkring ett tiotal 

anläggningar som, istället för att ansöka om tillstånd för deponi, kan inkomma med 

en anmälan för denna typ av åtgärd. Detta skulle leda till en kostnadsbesparing 

motsvarande uppskattningsvis 4 miljoner kronor per år (räknat på att tio 

tillståndsansökningar kostar cirka 4,8 miljoner kronor jämfört med tio anmälningar 

motsvarande cirka 800 000 kronor). 

 

Sortering och mekanisk bearbetning 3 § och 4 § 

Förslaget innebär tillståndskrav för sortering eller mekanisk bearbetning av jord, 

berg, naturgrus eller andra jordarter om mängden är mer än 200 000 ton per 

kalenderår.  Mängdbegränsningen för tillståndsplikt är högt satt och 

Naturvårdsverkets bedömning är att relativt få verksamheter av dem som idag 

hanterar denna typ av massor kommer att beröras av tillståndsplikten. 

Anmälningsplikt gäller om den tillförda mängden är mindre än 200 000 ton, men 

mer än 1 000 ton. Tillståndskravet innebär en ökad reglering jämfört med 

referensalternativet. 

Naturvårdsverket bedömer att det uppskattningsvis rör sig om hundratals 

verksamheter per år som kommer att kunna omfattas av anmälningsplikt. Den 

bedömda kostnaden för detta har inte beräknats eftersom dessa verksamheter idag 

redan är anmälningspliktiga enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(referensalternativet). 

Ett fåtal anläggningar i storstadsregionerna, cirka 5–10 verksamheter per år, antas 

kunna omfattas av tillståndskravet, på grund av hanteringen av mängder över 

200 000 ton. Av de inspel vi fått i samrådet med berörda aktörer verkar det vara 

endast i undantagsfall som massor idag tas emot för vidare förädling i mängder 

överskridande 200 000 ton per kalenderår. De större projekt som totalt sett 

genererar större mängder gör det över längre tidsperioder, oftast flera år. 

 

Lagring 5 § och 6 § 

Förslaget innebär att tillstånd krävs för att lagra jord, berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om den lagrade mängden vid något tillfälle är mer än 300 000 ton. 

Mängdbegränsningen för tillståndsplikt är högt satt och Naturvårdsverkets 

bedömning är att relativt få verksamheter därför kommer att beröras. För att lagra 

mängder under 300 000 ton gäller anmälningsplikt om mängden vid något tillfälle 

är mer än 1 000 ton. Detta innebär sammantaget en ökad reglering jämfört med 

referensalternativet. 
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Naturvårdsverket bedömer att det uppskattningsvis rör sig om uppemot 100 

verksamheter per år som kommer att omfattas av anmälningsplikt. Lika många 

verksamheter som när det gäller sortering och mekanisk bearbetning, det vill säga 

cirka 5–10 verksamheter per år, antas kunna omfattas av tillståndskravet, på grund 

av lagring av mängder överstigande 300 000 ton. Av de inspel vi fått i samrådet 

med berörda aktörer har vi fått indikationer om att det endast är i undantagsfall som 

massor idag behöver lagras på en och samma plats, i mängder överskridande 

300 000 ton. 

 

Konsekvenser för tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter 

Konsekvensen för tillsyns- och tillståndsmyndigheterna av förslagen om ett nytt 

kapitel enligt ovan blir sannolikt fler anmälningar och tillståndsansökningar att 

hantera. Ökad kännedom om aktuella verksamheter och massor som hanteras kan 

dock enligt vår bedömning ge övervägande positiva effekter genom att det ges en 

betydligt bättre möjlighet att prioritera tillsynsverksamheten. 

Ytterligare vägledning kommer att behövas från Naturvårdsverket och andra 

tillsynsvägledande myndigheter samt expertmyndigheter. Inom ramen för 

Naturvårdsverkets vägledningsansvar ingår i detta att bland annat utveckla stöd i 

bedömningen av vad som utgör icke förorenade massor och som kan komma att 

omfattas av 2 § i det nya kapitlet i miljöprövningsförordningen. Naturvårdsverket 

behöver även vägleda kring vilka frågor som behöver beaktas i handläggningen av 

en anmälan och tillståndsansökan enligt samma kapitel. 

 

9.6 Övriga överväganden 

9.6.1 I vilken utsträckning regleringen kan komma att 
påverka konkurrensförhållandena för företagen 

Naturvårdsverket bedömer att konkurrensförhållanden inte påverkas eftersom 

samma regler kommer att gälla för samtliga verksamheter. Genom ett mer 

homogent ansöknings- och prövningsförfarande minskar risken för olika tolkningar 

mellan tillsynsmyndigheterna vilket torde gynna konkurrensensförhållandena. 

 

9.6.2 Om särskilda hänsyn behöver tas till små 
företag vid reglernas utformning 

De miljö- och hälsomässiga riskerna vid masshantering är främst kopplade till 

avfallets innehåll och utlakning av skadliga ämnen. Det innebär att små företag 

omfattas av samma krav på kunskap och bedömning som större aktörer. 

Säkerställandet av massornas miljö- och hälsomässiga kvalitet kräver vissa rutiner 

och arbetssätt som är förknippade med kostnader. Det är därför sannolikt att större 

företag har bättre förutsättningar att efterleva reglerna än mindre. Genom att sätta 
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relativt höga mängdgränser för när masshanteringen behöver tillståndsprövas 

säkerställs att en sådan större administrativ börda inte ska läggas på mindre företag. 

 

9.6.3 Uppgifter om de bemyndiganden som 
myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Förslaget innefattar ändringar i miljöprövningsförordningen och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Regeringen fattar med stöd av 9 kap. 6 § 

beslut om ändring i miljöprövningsförordningen. Ett nytt kapitel som avser att 

reglera miljöfarliga verksamheter, föreslås läggas in i miljöprövningsförordningen. 

Regeringen fattar beslut om införandet av det nya kapitlet med stöd av samma 

bemyndigande, dvs. 9 kap. 6 § miljöbalken. Att vissa av dessa verksamheter enligt 

det nya kapitlet kommer att utgöra tillståndspliktiga B-verksamheter omfattas av 

regeringens bemyndigande enligt 9 kap. 8 § miljöbalken. Ändringar i förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fattas av regeringen med stöd av 9 kap. 

5 § miljöbalken. 

Som ovan framgår innebär förslagen en möjlighet att det under vissa 

omständigheter kommer att vara möjligt att lagra avfall inför återvinning under en 

period längre än tre år, detta utan att platsen där lagringen sker ska övergå till en 

deponi. Det är tillsyns- eller tillståndsmyndigheten i det enskilda fallet som 

kommer att kunna fatta beslut om detta förutsatt att det finns särskilda skäl och att 

lagringen inte orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Tillsyns- eller tillståndsmyndigheten har idag inte någon sådan möjlighet. Detta 

följer även av definitionen av deponi i 15 kap. 5 a § miljöbalken, det vill säga 

platsen där avfall lagras innan det återvinns utgör deponi, om lagringen sker under 

en längre period än tre år. En längre lagringsmöjlighet är enligt förslaget tänkt att 

kunna ske genom ett tillägg i deponeringsförordningen. 

Idag saknas det enligt vår bedömning ett bemyndigande för att kunna genomföra 

den föreslagna ändringen på förordningsnivå. Därför behöver en bestämmelse 

införas i 15 kap. miljöbalken, som ger regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om att tillsyns- eller 

tillståndsmyndigheten i ett enskilt fall får besluta om att lagring av inert och icke-

farligt avfall under en period längre än tre år inte ska anses vara en deponi. 

 

9.6.4 Bedömning av om regleringen överensstämmer 
med eller går utöver de skyldigheter som följer 
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Naturvårdsverket bedömer att lämnade författningsförslag överensstämmer med 

och inte går utöver de skyldigheter som följer av avfallsdirektivet eller av Sveriges 

medlemskap i EU. 
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9.6.5 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas 
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande 

Övergångsbestämmelser bedöms nödvändiga för att ge tid till anpassning bland 

aktörer och myndigheter. Behovet avser verksamheter som enligt föreslagna 

ändringar kommer att behöva lämna in en anmälan eller söka tillstånd. Dessa är 

verksamheter som har bedrivits i enlighet med 4 kap. 6 §, och 29 kap. 40–43 §§ 

miljöprövningsförordningen. Därtill även verksamheter som kommer att omfattas 

av det nya X kap. i miljöprövningsförordningen. Myndigheter som prövar och 

utövar tillsyn över dessa verksamheter kommer också att behöva anpassa sina 

resurser eller sin organisation. 

 

Verksamheter som ändras från C till B 

Föreslagna ändringar kan för vissa verksamheter innebära att de inte kan fortsätta 

som anmälningspliktiga verksamheter utan behöver söka tillstånd. För att fortsätta 

verksamheten efter att förslaget har trätt i kraft kommer det alltså att krävas ett 

tillstånd om verksamheten hanterar material eller avfall i sådana mängder som är 

tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen. Dessa verksamheter behöver 

rimlig tid för att ta fram och lämna in en tillståndsansökan. Det är rimligt att sådana 

verksamheter ska få fortsätta bedrivas under två års tid räknat från förslagets 

ikraftträdande. Detta förutsätter dock att en ansökan om tillstånd ska ha getts in 

före utgången av dessa två år. Om ansökan om tillstånd har getts in under denna tid 

ska verksamheten få fortsätta till dess att ansökan har prövats slutligt, om inte 

prövningsmyndigheten bestämmer något annat. 

Naturvårdsverket föreslår därför att bestämmelser där ändringen medför 

tillståndskrav bör tillämpas två år efter att dessa har trätt ikraft. 

 

Verksamheter som ändras från U till C 

Föreslagna ändringar kan för vissa verksamheter innebära att de inte kan fortsätta 

som U-verksamheter utan behöver lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten. 

För verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet som idag är U-verksamhet 

och som enligt förslagen kommer att omfattas av anmälningsplikt behövs rimlig tid 

att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten. Naturvårdverket föreslår att 

bestämmelser som innebär att en verksamhet blir anmälningspliktig bör tillämpas 

ett år efter det att bestämmelsen trätt i kraft. Detta förutsätter dock att en anmälan 

lämnas in till tillsynsmyndigheten före utgången av detta år. Om anmälan har 

lämnats in under denna tid ska verksamheten få fortsätta till dess att 

handläggningen av anmälan har avslutats eller tillsynsmyndigheten bestämmer 

något annat. 

 



35/22 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   - KS2022/1408-2 Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål   : 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf

NATURVÅRDSVERKET 

195 

9.6.6 Bedömning av om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 

Informationsinsatser kommer att krävas inom ramen för myndigheternas ansvar för 

tillsynsvägledning. Det kommer även att krävas informationsinsatser till 

verksamhetsutövarna, vilka kan genomföras av Naturvårdsverket och av 

tillsynsmyndigheterna i samband med tillsyn. 
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Bedömning
Kungälvs kommun håller med Naturvårdsverket vad gäller problemanalysen men delar 
inte alla slutsatser. Ett detaljerat svar på remissen återfinns i bilga 1. I stora drag ställer 
sig förvaltningen bakom Naturvårdsverkets förslag till förändringar. Förvaltningen kan 
dock av erfarenhet se lite andra faktorer som bidrar till oönskad masshantering bl.a. en 
skev konkurrens, se följande punkter nedan samt mer utförligt i bilaga 1.

En sammanfattning av Kungälvs kommuns synpunkter i punktform:
1. Avfall från bergtäkter och gruvor: 

Skrivelsen omfattar även sådant avfall som uppkommer inom täktverksamhet. 
Sådant avfall finns reglerat i Förordning (2013:319) om utvinningsavfall. 
Naturvårdsverkets (NV) skrivelse beskriver inte hur det tänkta förslaget förhåller 
sig till förordningen om utvinningsavfall. När det gäller vilket avfall som 
uppkommer i en bergtäkt så är borrkax och sediment från 
sedimentationsdammar en avfallsfraktion som inte beskrivs i skrivelsen och som 
eventuellt också bör tas med.

2. Bergmaterial: 
Stora delar av Naturvårdsverkets skrivelse berör bergmaterial som utgör avfall. 
Längs västkusten i Sverige uppkommer mycket överskottsmassor som utgörs 
av postglaciala finleror avsatt i saltvatten (salta leror). För dessa massor finns 
sällan ett användningsområde, eftersom de både är svåranvända 
konstruktionsmässigt och dessutom tenderar att laka ut salter (ex. fluorid, 
klorid). Kungälvs kommun anser att skrivelsen från Naturvårdsverket därmed 
inte tycks ha en överblick över problematiken i hela Sverige, utan tycks fokusera 
på Stockholmstrakten. Därmed kan det hända att tillämpningen inte blir sådan 
som önskad.

3. Deponiers sluttäckning: 
Att onödigt mycket material används i deponiers sluttäckning är ett problem som 
lätt kan lösas genom tillsyn. I samband med sluttäckning av en deponi finns det 
alltid en tillsynsmyndighet som finns med och som borde kunna göra 
bedömningar av behovet av sluttäckningens tjocklek. Det är alltså ett problem 
som egentligen inte borde finnas, eller som skulle kunna lösas med bättre 
tillsynsvägledning.

4. Motiv för styrmedel
Kungälvs kommun anser att det finns motiv för staten att ingripa med 
miljöpolitiska styrmedel på marknaden då det i våra ögon förekommer 
marknadsmisslyckanden inom masshanteringsbranschen. Det borde vara 
motiverat för staten att ingripa och skapa drivkrafter så att aktörernas beteende 
ändras, genom styrmedel såsom regleringar eller skatter. Idag ägs de flesta 
mottagningsställen (deponier) av massor av privata aktörer som t.ex. NCC, 
Skanska m.m. De kan sätta mottagningskostnaden som de vill och gynna de 
egna företaget vid t.ex. LOU. Detta gör att de stora privata aktörerna skaffat sig 
ett osunt övertag och skapar en skev konkurrens. De är inte heller intresserade 
av att dela med sig av sina massor i en regional masshanteringsdatabas. Finns 
det fog för att undersöka om kartellbildningar (som förekom inom asfalt) 
förekommer, granskar någon detta? Vill de ta 400 kr/ton för naturligt avsatta 
leror så kan de det. Vilket gör att kostnaderna för exploatering blir i nivå med 
avhjälpandeåtgärder för förorenade områden. Den som får betala är ofta 
kommunen och andra byggherrar. Detta måste ses över och regleras annars 
kommer Sverige aldrig komma till rätta med ett hållbart masshanteringssystem. 
Jämför med Danmark, de har haft lyckade återvinningsparker sedan början av 
2000-talet (ex. RGS90 f.d. motsvarande Renova i Köpenhamn).

5. Avfall blir produkt: 
Att avfall istället ska övergå till en produkt ser Kungälvs kommun i egenskap av 
tillsynsmyndighet som ett mycket positivt förslag. Kungälvs kommun känner inte 
igen beskrivningen att det är tillsynsmyndigheterna som vill betrakta avfallet 
som avfall, utan snarare att det är verksamhetsutövarna (VU) som inte önskar 
gå igenom vad som krävs för att avfall ska upphöra att vara avfall (MB 15:9a). 
En viktig del att beakta och som det saknas en beskrivning för hur det ska göras 
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är risken för att jordmassor kommer blandas ut, då massor med höga halter av 
föroreningar kan komma att blandas med massor med lägre halter för att få en 
produkt med en ”godkänd halt”.

6. Att flytta undantaget av massor som används i sitt naturliga tillstånd från 
avfallsförordningen till kap 15 i MB: 
Om det grävs upp massor på en plats och används där igen, så har ju ingen 
behövt göra sig av med massorna och därmed är de per definition inte ett avfall. 
Det måste förtydligas vad ”på den plats där grävningen utfördes” betyder. Vad 
är avgränsningen?

7. Ändring i förordning (2001:512) om deponering av avfall:
Det måste förtydligas om det är tillsynsmyndigheten eller tillståndsmyndigheten 
som får besluta.

8. Prövning av verksamheter:
Genom hela skrivelsen beskrivs att en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
prövas. Ordet prövas hänger inte ihop med det som görs på en miljömyndighet 
när en anmälan inkommer. Prövning görs endast i tillståndsärenden, i 
anmälningsärenden görs tillsyn och skrivs försiktighetsmått för verksamheten. 
Rättskraften i ett tillstånd är mycket större än i ett föreläggande om 
försiktighetsmått. Det beskrivs inte i skrivelsen och kan vara viktigt att veta när 
myndigheten fattar beslut.

9. Ändring i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 20 j §
Kungälvs kommun ställer sig frågande till att 19 kap 5 § eller 22 kap 1 § i 
miljöbalken (MB) kan tillämpas vid en anmälningspliktig verksamhet då kap 19 § 
5 beskriver prövning, vilket en handläggning av en anmälan INTE utgör och kap 
22 1 § i MB beskriver ansökan och alltså inte anmälan.

10. Mängdgräns i avfall för anläggningsändamål:
Mängdgräns är bra, men föreslagen mängd är alldeles för hög för anmälan, en 
mer rimlig gräns borde vara kanske kring 10 -30 000 ton. Var gränsen mellan 
ringa risk och inte endast ringa risk går är fortfarande väldigt oklart. NV måste 
också ta fram haltkriterier för massor för fler parametrar än de som redan finns 
för mindre än ringa risk (MRR). En anmälan är inte en enklare prövning och 
verksamhetsutövaren (VU) har sällan den kompetens som krävs för att uppfylla 
kunskapskravet enligt 2 kap MB. Prövningsnivån ska utgå från riskerna med 
verksamheten. Att lägga upp 300 000 ton massor på ett ställe påverkar 
omgivningen mycket. Bland annat ökar risken för skred vid stora mängder, flora 
(och fauna) blir en annan och framförallt ändras hydrogeologin i området mycket 
(bl.a. vattentrycket ändras väsentligt). Järnutfällningar är ofta ett problem som 
uppstår och upplevs negativt. Att det endast är inerta massor (gränsvärden från 
lakning) som ska återvinnas kan innebär höga totalhalter av föroreningar. Det är 
sällan bara lakning som är ett problem i en utfyllnad. Även om jordmassorna är 
inerta kan t.ex. damm vara ett problem eller upptag i växter. Någon konceptuell 
modell för beskrivning av riskerna kopplat till exponeringsvägar har inte tagits 
fram som inom förorenade områden (10 kap MB). Om någon sedan vill bygga 
t.ex. ett hus på platsen kan de inte det då totalhalter av föroreningar kan ligga 
över både riktvärdena för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Totalhalter av föroreningar över planerad 
markanvändning är ej acceptabelt och slutsatsen blir att platsen ej kan 
exploateras. Det verkar som Naturvårdsverket endast har tänkt avfall för 
anläggningsändamål som en ”enklare” deponi. En deponi är tillståndspliktig och 
den har bl.a. ett tätskikt i botten och kontrollprogram även om den är inert. Att 
tillåta stora högar på anmälan som inte har en tät barriär eller efterkontroll kan 
inte vara hållbart. I Kungälv har massor för återvinning av avfall (bullervall ca 
90 000 ton) lagts upp direkt på grässvålen. Ingen geoteknisk undersökning 
utfördes trots beslut om det och skredrisken ut mot E6:an blev ett faktum. I 
Norge har flera fall av skred vid vägar kunnat härledas till glidytor skapade av 
metangas från nedbrytning av organiskt material som gräs. Var tydliga med hur 
t.ex. bullervallar ska anläggas och konstrueras, då entreprenörerna verkar 
sakna kunskap. Hur är det med ekonomisk säkerhet om det visar sig att 
massorna inte uppfyller kravet i anmälan och området blir förorenat? Ju större 
mängd massor desto större kostnad för avhjälpandeåtgärd.
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11. Förslag till ändring 9 kap 6 §
På många ställen står det ”behandlas”. För tillsynsmyndigheten betyder ordet 
”behandla” något man gör med avfall. Är det inget avfall så borde det stå 
”hanteras”, eller något annat passande ord.

12. Förslag till ändring av 4 kap i miljöprövningsförordningen (MPF):
Det funkade fint att använda 10.50 även till ”oundvikliga uttag”. Så varför ändra?
Ändring i 29 kap MPF:
Yrkesmässigt återvinna avfall som innehåller invasiva arter om avfallet återvinns 
i anslutning till den plats där det uppstått: Om en jordhög grävs ner 4 meter för 
att den innehåller en invasiv art är det mycket tveksamt att det är fråga om ett 
återvinnande. Snarare är det ett bortskaffande. Om det ska betraktas som 
återvinnande: ska någon sedan efter 4 år gräva upp högen och använda den 
någon annanstans? Tveksamt också om dessa platser finns i anslutning till där 
t.ex parkslide växer. De växer ofta vid en väg. Finns där utrymme att gräva ner? 
Vem ska ha den samlade databasen och kunskapen över alla dessa ställen 
med nedgrävda invasiva arter? Vore bättre att anlägga deponier för ändamålet 
på väl valda platser. Trafikverket har troligen inte resurser för att bedriva 
återvinningsverksamhet. Dikesmassor med parkslide som grävs ner 4 meter 
under markytan hamnar troligen under grundvattennivån. Under 
grundvattenytan i den mättade zonen sker ofta ingen större nedbrytning över tid. 
Förslag till ny § 36 MPF
Återvinna inert och icke-farligt avfall. Ska det stå icke-farligt avfall som är inert? 
Alltså det ska vara både icke-farligt OCH inert? Här har nog begreppen blandats 
ihop, enligt deponiförordningen finns det tre kategorier av avfall: inert, icke-farligt 
och farligt avfall.
Förslag till nya §§ 40 och 41 MPF:
Bra att ändringen görs, men är det tydligt med ”på den plats där avfallet ska 
användas”? 
Vidare: Vem är intresserad av att ta in någon typ av avfallsmassor till t.ex. 
Korsvägen (stor trafikerad väg i staden) och återvinna det där? Bättre att 
återvinna det där det uppkommer.
Förslag till ny 43 § MPF:
Det blir dubbla om på pkt 2
Förslag ny 48 § MPF:
Var hamnar icke-inert avfall då?

13. Förslag till nytt kapitel i miljöprövningsförordningen (X kap):
1 § ”på den plats där grävning utfördes”. Definition av hur stor en plats är måste 
förtydligas. E6 från Skåne till Oslo är en plats enligt Trafikverket. Icke förorenad 
jord, behövs en tydlig definition på. 
2 § 200 000 ton är mycket för en anmälan! Stor påverkan! En rimlig gräns 
kanske snarare är ca 10-30 000  ton eller precisera hur många ton per ytenhet? 
Dessa stora mängder gör att risken blir stor (mer än ringa) och då borde det för 
att harmoniera med andra paragrafer i förordningen vara tillståndsplikt.

14. Konsekvenser av att förslaget genomförs (s 179):
Beskriver inte fullt ut konsekvenserna för tillsynsmyndigheten (TM). Bara för att 
TM har rätt att ta ut avgift för tillsynen innebär inte det full kostnadstäckning. TM 
kan inte ta ut avgift för bl.a. information och samordning. Kommunen får även 
merkostnader när de utöver att ta fram avfallsplaner också ska ta fram 
masshanteringsplaner samt ta fram lämpliga platser för masshantering i 
översiktsplanen (ÖP).

15. Tillsynsvägledning:
Mycket ska avhjälpas med mer tillsynsvägledning. Fungerar sällan helt bra och 
blir urvattnat. Vägledande myndigheter vågar ofta inte vara tydliga. Då blir det 
inte tydligt och inget TM kan jobba utifrån. Reglering i lag är tydligare för alla.

16. Kostnader för verksamhetsutövaren (VU):
En anmälan är nästan aldrig komplett, så handläggningen tar ofta minst 20 
h/anmälan. Det är inte troligt att VU lägger 80 timmar på sin anmälan! VU har 
inte kunskapen själv utan behöver köpa in kompetens (miljökonsult). Detta är 
inte med i beräkningen.
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Anmälan är inte enklare, VU ska fortfarande skaffa sig den kunskap som krävs i 
det enskilda fallet. Vilseledande att framställa det som om det är enkelt. 

17. Förslag till ny paragraf i förordningen om deponering av avfall (s 182)
Det är bra att TM kan fatta beslut om undantag gällande massor som ligger för 
mellanlagring och som har en avsättning men tiden 3 år inte räcker till, att de 
inte per automatik blir en deponi. Vi tror dock inte att de flesta 
verksamhetsutövare har lust och möjlighet att varken starta egen deponi eller 
anmäla någon annan typ av miljöfarlig verksamhet. Vi skulle önska att förslaget 
mer var inriktat på att det ska bli ”fördelaktigt” att skapa större 
mottagningsanläggningar som bearbetar och behandlar massor, så att de sedan 
kan sälja dem som nya produkter. Ställ krav på att varje kommun ska ha minst 
en central återvinning (typ återvinnings-/kretsloppspark) av avfall och massor.

18. 29 kap. 34 och 35 §§ om återvinning för anläggningsändamål (s 187)
Fler än 1000 anläggningar, som återvinner avfall för anläggning, berörs av 
förslaget vilket innebär ett ökat tillsynsbehov. Naturvårdsverket bedömer att ca 
100 verksamheter enligt förordning (2013:319) om utvinningsavfall, kommer gå 
från anmälan till tillstånd, men det borde vara fler. 

Slutsatsen av alla kommentarer är att en förändring behövs men vissa delar behöver 
utredas mer och begrepp måste förtydligas.
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Svar på remiss - förslag om upphävande av Naturvårdsverkets
föreskrifter om träskyddsbehandling (Dnr KS2022/1763-2)

Sammanfattning

Naturvårdsverket har inkommit med en remiss av förslag om att upphäva Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel-
och blånadsangrepp och ersätta dem med vägledning.

Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering av Naturvårdsverkets
föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och
blånadsangrepp (NFS 2001:7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva
befintliga föreskrifter och ersätta dem med en ny föreskrift med uppdaterade bestämmelser för
träskyddsbehandlande verksamheter. Syftet var att den nya föreskriften skulle vara mer aktuell
utifrån den teknikutveckling som skett inom området samt att de paragrafer som tillsynsmyndigheter
och branschen upplevt som svårtolkade skulle bli tydligare. Naturvårdsverket har efter det att
remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela nya föreskrifter
avseende träskyddsbehandling.
Naturvårdsverket har identifierat tre alternativ för att hantera föreskrifterna NFS 2001:6 och NFS
2001:7.

1. Låta föreskrifterna finnas kvar som de ser ut idag.
2. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med en reviderad föreskrift.
3. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med vägledning

Naturvårdsverket bedömer att alternativ 3 är det bästa sättet att gå vidare. Kungälvs kommun har
inga träskyddsbehandlande verksamheter som tillsynsobjekt och förvaltningen lämnar inga
synpunkter på förslaget.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på förslag om upphävande av Naturvårdsverkets
föreskrifter om träskyddsbehandling.

Juridisk bedömning

Kungälvs kommun har inga träskyddsbehandlande verksamheter som tillsynsobjekt och berörs inte
av förslaget i remissen.

Förvaltningens bedömning

Naturvårdsverket har inkommit med en remiss av förslag om att upphäva Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel-
och blånadsangrepp och ersätta dem med vägledning.
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Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering av Naturvårdsverkets 
föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och 
blånadsangrepp (NFS 2001:7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva 
befintliga föreskrifter och ersätta dem med en ny föreskrift med uppdaterade bestämmelser för 
träskyddsbehandlande verksamheter. Syftet var att den nya föreskriften skulle vara mer aktuell 
utifrån den teknikutveckling som skett inom området samt att de paragrafer som tillsynsmyndigheter 
och branschen upplevt som svårtolkade skulle bli tydligare. Naturvårdsverket har efter det att 
remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela nya föreskrifter 
avseende träskyddsbehandling. 
Naturvårdsverket har identifierat tre alternativ för att hantera föreskrifterna NFS 2001:6 och NFS 
2001:7.

1. Låta föreskrifterna finnas kvar som de ser ut idag.
2. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med en reviderad föreskrift.
3. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med vägledning

Naturvårdsverket bedömer att alternativ 3 är det bästa sättet att gå vidare. Kungälvs kommun har 
inga träskyddsbehandlande verksamheter som tillsynsobjekt och förvaltningen lämnar inga 
synpunkter på förslaget. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål är inte 
relevant i ärendet. 

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

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

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

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

Ekonomisk bedömning
Förslaget i remissen har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på förslag om upphävande av Naturvårdsverkets 
föreskrifter om träskyddsbehandling.

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

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Till Miljöenhet/Miljökontor eller motsvarande
 
 
Remiss av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling 
 
Naturvårdsverket översänder härmed ett förslag om att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp och 
ersätta dem med vägledning. 
 
Denna remiss skickas till samtliga kommuner och länsstyrelser samt berörda myndigheter och 
branschorganisationer, se sändlista i bifogat missiv. Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
och med den 1 november 2022.
 
Vid frågor om remissen går det bra att kontakta undertecknad.
 
Remissvaren ska skickas till: registrator@naturvardsverket.se, var god ange följande ärendenummer i 
ämnesraden: NV-05460-21. 
 
Naturvårdsverket tar gärna emot exempel på tillståndsbeslut och beslut om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått för verksamheter som klassas enligt 8 kap. 1, 2 eller 11  §§ miljöprövningsförordningen. 
Detta för att få en bild av hur och i vilken omfattning besluten hänvisar till de föreskrifter som föreslås 
upphävas och vilket vägledningsbehov som eventuellt kan bli aktuellt i den delen.
 
 
 

Hälsningar Hanna

HANNA MORI
Teknisk handläggare
  
NATURVÅRDSVERKET
Industrienheten 

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 11 14
INTERNET: naturvardsverket.se
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FACEBOOK: facebook.com/naturvardsverket
 
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar 
dina personuppgifter 
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Naturvårdsverkets 
författningssamling 
ISSN 1403-8234 

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling 
genom tryck- eller vakuumimpregnering; 

beslutade den datum. 

Med stöd av 47 § 2 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att verkets föreskrifter (NFS 
2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering 
ska upphöra att gälla.   
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den (ange datum) eller "fyra veckor efter att 
de utkom från tryck." 
 

BJÖRN RISINGER 
n.n 
(ange enhet) 

NFS 2022:x 
Utkom från trycket 
den  
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Naturvårdsverkets 
författningssamling 
ISSN 1403-8234 

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling 
genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp; 

beslutade den datum. 

Med stöd av 47 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att verkets föreskrifter (NFS 
2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel-och 
blånadsangrepp ska upphöra att gälla.   
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den (ange datum) eller "fyra veckor efter att 
de utkom från tryck." 
 

BJÖRN RISINGER 
n.n 
(ange enhet) 

NFS 2022:x 
Utkom från trycket 
den  
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BESÖK: STOCKHOLM – VIRKESVÄGEN 2 
ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 
POST: 106 48 STOCKHOLM 
TEL: 010-698 10 00 
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE 
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE 

 
KONSEKVENSUTREDNING 
2022-09-01

Hanna Mori 
Tel: 010-698 11 14 
hanna.mori 
@naturvardsverket.se 

Ärendenummer 
NV-05460-21 

Konsekvensutredning inför upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter 
om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem 
med vägledning 

 

1. Bakgrund 
Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller 
vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 
2001:7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva befintliga 
föreskrifter och ersätta dem med en ny föreskrift med uppdaterade bestämmelser 
för träskyddsbehandlande verksamheter. Syftet var att den nya föreskriften 
skulle vara mer aktuell utifrån den teknikutveckling som skett inom området 
samt att de paragrafer som tillsynsmyndigheter och branschen upplevt som 
svårtolkade skulle bli tydligare. Naturvårdsverket har efter det att remisstiden 
gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela nya 
föreskrifter avseende träskyddsbehandling, dessa skäl redovisas nedan. 
 

2. Motivering till ny bedömning 

2.1. Bemyndigande  
Verksamheter som klassas som B-verksamheter enligt 8 kap. 1 § i 
miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF, exkluderades i det förslag på ny 
föreskrift som skickades ut på remiss. Flera remissinstanser påpekade vid 
remissrundan att det vore olämpligt att endast reglera C-verksamheter i den nya 
föreskriften, detta till följd av att kraven skulle upplevas som skarpare och 
strängare för C-verksamheter än B-verksamheter, trots att dessa är mindre och 
därför i de flesta fall kan antas ha en mindre miljöpåverkan. B-verksamheterna 
regleras av BAT-slutsatser vars krav, frånsett BAT-AEL, inte är bindande. Detta 
leder till svårigheter i avvägningen av vad som är en rimlig kravnivå för C-
verksamheter. 
B-verksamheter exkluderades i förslaget till ny föreskrift mot bakgrund av att 
det är osäkert om Naturvårdsverket har bemyndigande att meddela föreskrifter 
för verksamheterna då dessa är industriutsläppsverksamheter enligt IED och 
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omfattas av BAT-slutsatserna för ytbehandling med organiska lösningsmedel, 
inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier. Enligt 9 kap. 5 § 
tredje stycket miljöbalken får regeringen meddela generella föreskrifter som går 
utöver vad som följer av EU-rätten. I förarbetena anges att bemyndigandet 
enbart gäller regeringen, inte myndigheternas föreskriftsrätt (prop. 1997/98:45 
del 2 s. 111). Någon sådan begränsning framgår dock inte av Naturvårdsverkets 
bemyndigande i 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, FMH. Mot bakgrund av förarbetsuttalandet anser Naturvårdsverket 
emellertid att det inte vore lämpligt att i eventuella nya föreskrifter reglera B-
verksamheter. 
Det finns även begränsningar kopplade till det bemyndigande som 
Naturvårdsverket idag har i 47 § p 1–2 FMH som talar för att avstå från att 
meddela nya föreskrifter även gällande C-verksamheter. Enligt bemyndigandet 
får Naturvårdsverket meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått 
som ska gälla vid träskyddsbehandling genom doppning och 
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering. Det är möjligt att 
det redan i dagsläget och i vart fall i framtiden kan förekomma 
träskyddsbehandlingsverksamheter som använder andra tekniker än doppning 
eller tryck- och vakuumimpregnering och eftersom Naturvårdsverket inte har 
bemyndigande att meddela föreskrifter för dem skulle föreskrifter riskera att 
konkurrensen snedvrids.  

2.2. Svårigheter i att bedöma antal anläggningar 
Det saknas ett nationellt register över C-anläggningar i Sverige, vilket innebär 
att det finns stor osäkerhet kring hur många verksamheter som utför 
träskyddsbehandling. Naturvårdsverket har sedan tidigare uppgifter om att det 
skulle kunna röra sig om ca 40 anläggningar i Sverige som träffas av 8 kap. 2 § 
MPF och alltså är anmälningspliktiga. Under hösten 2021 kontaktade 
Naturvårdsverket 23 kommuner, av dessa uppgav fem att de har tillsyn över en 
(1) anmälningspliktig träskyddsbehandlingsverksamhet. Urvalet av kontaktade 
kommuner utgick från de som lämnat synpunkter på den tidigare remissen med 
reviderad träskyddsföreskrift och med geografisk spridning över landet. 
Naturvårdsverket har inte kunnat identifiera någon verksamhet som 
träskyddsbehandlar genom doppning och som träffas av 8 kap. 11 § MPF. 
Branschföreningarna Svenska Träskyddsföreningen och Svenskt Trä lämnade i 
april 2020 synpunkter på då gällande träskyddsföreskrifter till Naturvårdsverket. 
Föreningarna påtalade då att det, såvitt de känner till, inte längre förekommer 
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp vid 
svenska sågverk eller svensk impregneringsindustri. Vidare framförde de att 
industriell träskyddsbehandling genom ytlig påföring av träskyddsmedel 
förekommer inom fönsterindustrin genom s.k. sköljmålning (flow-coat) med 
vattenbaserade träskyddsmedel. Det är även möjligt att det finns ett fåtal 
doppningsanläggningar kvar hos några fönstertillverkare där doppning görs som 
förebyggande rötskyddsbehandling. Ovissheten kring om träskyddsbehandling 
genom doppning överhuvudtaget förekommer i Sverige innebär att det är svårt 
att fastställa en rimlig kravnivå för den typen av verksamhet. Även antal 
verksamheter som utför träskyddsbehandling genom vakuum- eller tryckteknik 
framstår som få, vilket innebär att det kan ifrågasättas om det är rimligt att 
meddela generella föreskrifter. 
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2.3. Ny bedömning 
Mot bakgrund av att både branschen och tillsynsmyndigheter har uttryckt att 
förskrifterna NFS 2001:6 och NFS 2001:7 är daterade och i vissa fall 
svårtolkade anser Naturvårdsverket fortsatt att föreskrifterna bör upphävas. Vid 
en samlad bedömning av de skäl som beskrivs ovan anser Naturvårdsverket att 
det i dagsläget inte bör meddelas några nya föreskrifter för träskyddsbehandling 
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller genom doppning. Av de svar som 
inkom vid remissrundan sommaren 2021 tolkar dock Naturvårdsverket det som 
att efterfrågan på vägledning är stor vilket gör att Naturvårdsverket bedömer att 
uppdaterad vägledning inom området träskyddsbehandling bör tas fram. 
 

3. Andra alternativ 
Naturvårdsverket har identifierat tre alternativ för att hantera föreskrifterna NFS 
2001:6 och NFS 2001:7. 

1. Låta föreskrifterna finnas kvar som de ser ut idag. 
2. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med en reviderad föreskrift. 
3. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med vägledning 

Naturvårdsverket bedömer alternativ 1 som olämpligt mot bakgrund av att 
föreskrifterna är daterade och att det har skett en teknikutveckling inom 
träskyddsområdet sedan föreskrifterna meddelades. Både bransch och 
tillsynsmyndigheter har även påtalat för Naturvårdsverket att vissa paragrafer i 
föreskrifterna är svårtolkade. 
Alternativ 2 är det alternativ som fanns som primärt förslag i den remiss som 
skickades ut sommaren 2021. Enligt Naturvårdsverkets bedömning vore det med 
hänsyn till de skäl som redovisats i avsnitt 2 ovan olämpligt att meddela nya 
föreskrifter baserade på de bemyndiganden som finns idag. Vidare kan 
rimligheten i att ta fram föreskrifter ifrågasättas mot bakgrund av de indikationer 
som Naturvårdsverket fått gällande antal anläggningar som skulle beröras. 
Alternativ 3 innebär att de gamla föreskrifterna upphävs, men utan att ersättas 
med nya. Mot bakgrund av att branschen innefattar verksamheter i varierande 
storlek som är utspridda över landet, finns en risk för att tillstånds- och 
tillsynsmyndigheter gör olika bedömningar av vilka krav som är rimliga att 
ställa. Naturvårdsverket bedömer ändock att detta är det bästa sättet att gå 
vidare. Genom att en vägledning tas fram finns goda chanser att uppnå en 
effektiv och likvärdig tillsyn över landet.  
 

4. Identifierade aktörer 
Naturvårdsverket har identifierat att följande aktörer berörs av förslaget att 
upphäva föreskrifterna och ersätta dem med vägledning. 

• Verksamheter som utför träskyddsbehandling. 
• Tillsynsmyndigheter (länsstyrelse och kommun) som har 

träskyddsbehandlande verksamheter som tillsynsobjekt. 
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5. Konsekvenser 

5.1. Konsekvenser för företag 
Naturvårdsverket kan inte se att förslaget skulle kräva någon tidsåtgång för 
företag inom träskyddsbranschen då det innebär att lagstiftning plockas bort. 
Förslaget att upphäva föreskrifterna bör inte i sig innebära några ökade 
kostnader för de företag som berörs av ändringen. Frånvaron av föreskrifter 
kommer dock att innebära att tillsynsmyndigheter kan komma att ställa krav på 
försiktighetsmått, då med utgångspunkt i miljöbalken, som ersätter de krav som 
nu gäller enligt föreskrifterna. Det är möjligt att det i det enskilda fallet kan 
komma att ställas högre krav på försiktighetsmått än de som föreskrifterna idag 
anger. Naturvårdsverket har svårt att göra en kostnadsuppskattning av vad dessa 
eventuella krav skulle kunna innebära för verksamhetsutövarna. Den 
individuella prövningen innebär emellertid att en skälighetsbedömning enligt 2 
kap. 7 § miljöbalken ska ske i varje enskilt ärende och säkerställer därmed att 
eventuella kostnader är motiverade ur miljösynpunkt. 
En möjlig farhåga med att upphäva nuvarande föreskrifter utan att ersätta dem 
med annan lagstiftning är risken för att krav och bedömningar kan komma att i 
högre grad variera för verksamheter i olika delar av landet. Naturvårdsverkets 
planer på att ta fram en vägledning är en åtgärd för att försöka undvika att så 
sker och för att främja likvärdiga bedömningar. Naturvårdsverket kan se en 
fördel i att tillsynsmyndigheten gör bedömningar i det enskilda fallet i stället för 
att generella bestämmelser tas fram, särskilt då det är osäkert hur stort antal 
anläggningar som berörs. 

5.2. Konsekvenser för tillsynsmyndigheter 
Att upphäva föreskrifterna kan leda till en tillfälligt ökad arbetsinsats för 
tillsynsmyndigheterna som kan behöva förelägga om försiktighetsmått för 
anmälda eller tillståndsgivna verksamheter där villkor har föreskrivits eller 
försiktighetsmått förelagts med utgångspunkt i att föreskrifterna reglerar viss 
miljöpåverkan.  
Tillsynsmyndigheternas möjligheter att ställa krav på försiktighetsmått kan vara 
beroende av om verksamheten har tillstånd eller är anmälningspliktig. B-
verksamheternas tillstånd omfattas av rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken 
och ett eventuellt föreläggande från tillsynsmyndigheten får därför inte begränsa 
ett tillståndsbeslut. Detsamma gäller för de C-verksamheter som har fått ett 
frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6a § miljöbalken. C-verksamheter utan tillstånd 
har dock inget rättskraftigt tillstånd för sin verksamhet och kan alltid föreläggas 
att vidta de krav som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga.  
Naturvårdsverket avser att ta fram tillsynsvägledning för att underlätta för 
tillsynsmyndigheterna i så stor utsträckning som möjligt. 
Naturvårdsverket kan inte se att förslaget skulle innebära några kostnadsmässiga 
konsekvenser för tillsynsmyndigheterna. 
 

6. Bemyndigande till beslutanderätt 
Bemyndigande för upphävande av föreskrifterna finns i 47 § 1 och 2 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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7. Tidpunkt för ikraftträdande och informationsinsatser 
Naturvårdsverket bedömer att en tidsfrist om två år bör ges från det att beslut om 
att upphäva föreskrifterna tas till dess att de upphör att gälla. Detta främst för att 
tillsynsmyndigheterna ska ges tid att gå igenom tillståndsgivna och anmälda 
verksamheter för att se vilka verksamheter som behöver föreläggas att vidta 
ytterligare försiktighetsmått.  
Naturvårdsverket avser att, i det fall beslut om upphävande av föreskrifterna 
fattas, i så stor utsträckning som möjligt nå ut med informationen om beslutet 
och därefter presentera vägledningsinsatser. 
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BESÖK : STO CKHO LM –  V IRKE SVÄ GEN 2 

Ö STERSUND –  FO RSK AREN S VÄ G 5,  HUS UB 

POST : 106  48  STO CKHO LM 

TE L: 010-698  10  00 

E -PO ST : RE GISTRATO R@NATU RVA RDSVE RKET .SE  

INTERNET : W WW .N ATURVA RDSVERKET .SE  

REMISS 

2022-09-01
Hanna Mori 
Tel: 010-698 11 14 

hanna.mori 

@naturvardsverket.se 

Ärendenummer 
NV-05460-21

Remittering av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter 

om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem 

med vägledning 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering av 

Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller 

vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter om 

träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 

2001:7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva befintliga 

föreskrifter och ersätta dem med en ny föreskrift med uppdaterade bestämmelser 

för träskyddsbehandlande verksamheter. Naturvårdsverket har efter det att 

remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela 

nya föreskrifter avseende träskyddsbehandling, dessa skäl redogörs för i bifogad 

konsekvensutredning. Naturvårdsverket föreslår att föreskrifterna ska upphävas 

och ersättas med vägledning. 

Naturvårdsverket bedömer att de som berörs av förslaget är verksamheter som 

utför träskyddsbehandling samt tillsynsmyndigheter (länsstyrelse och kommun) 

som har tillsyn över verksamheter som utför träskyddsbehandling. 

Denna remiss innehåller följande:  

- Förslag på upphävande av föreskrifterna NFS 2001:6 och NFS 2001:7 

- Konsekvensutredning inför upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter 

Synpunkter på förslaget samt konsekvensutredningen 

Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 november 2022. 

Vid inlämnande av synpunkter ska diarienummer NV-05460-21 anges. Svar 

skickas via e-post till registrator@naturvardsverket.se. 
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Beslut om denna remiss har fattats av t.f. enhetschef Cecilia Ångström. 

Vid den slutliga handläggningen har deltagit teknisk handläggare Hanna Mori 

och miljöjurist Malin Blohm. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Cecilia Ångström 

 Hanna Mori 

Sändlista 

Arbetsmiljöverket 

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) 

Kemikalieinspektionen 

Kommerskollegium 

Regelrådet 

Samtliga kommuner 

Samtliga länsstyrelser 

Svenska Träskyddsföreningen 

Svenskt näringsliv 

Svenskt Trä 
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Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-21

Handläggarens namn
Kristina Stenström

2022-09-12

Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl
(Dnr KS2013/2269-68)

Sammanfattning

Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra nybyggnad av
bostäder, planförslaget planerar för 15stycken radhus. Planarbetet påbörjades 2018 och är initierad
av privat markägare.

Aktuellt planområde ligger i Arntorp, del av Kareby. Planområdet ligger utmed Karebyvägen och är
en privat planansökan och exploatör.

Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i en-/tvåbostadshus, varav
bostadshusen i öster och sydost ligger utom detaljplan. På andra sidan Karebyvägen finns
detaljplan för verksamhetsområde.

Detaljplanen var under samråd och granskning uppdelad i ”område 1” och ”område 2”. Efter
granskningen så har ”område 2” utgått eftersom förutsättningarna för en planerad väg inte är
uppklarnad.

Juridisk bedömning

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet startades med en planansökan som kommunstyrelsen beslutade om 2014-03-26.
Arbetet med detaljplanen påbörjades juli 2018 och är en privat planansökan och exploatör.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslag till beslut kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål ” En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen”. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap
skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel”.

Samt Kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som
vill reducera klimatutsläppen”. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet
”Ökad kollektiv jobbpendling” i och med närhet till kollektivtrafik och gång- och cykel väg.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Bostadsbyggande i nära anslutning till infrastruktur, kollektivtrafik, gång och cykelväg samt VA 
utbyggnad är god hushållning av resurser och bidrar till möjlighet att resa hållbart. Närhet till 
befintlig bebyggelse och närströvområden bidrar också till hållbart byggande och boende kvalitéer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planförslaget överensstämmer med Kungälvs kommuns gällande översiktsplan 2010 (antagen av 
kommunfullmäktige 2012-01-19). Planområdet ingår i utpekat område för nya bostäder 2020. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är privat initiativ för att utöka byggrätter för bostäder. 

Boendemöjlighet med närhet till naturströvområde ger bra förutsättningar för barn.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra arbetsuppgifter.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal och samverkansavtal.

Förslag till beslut
Detaljplanen för bostäder, Arntorp 1:4 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

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

Expedieras till: OBOS, erik.hallgren@obos.se 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 
Anna Hedin, Verksamhetsledare, Plan/Samhälle och utveckling 
Kristina Stenström, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Enhetschef Plan, Plan/Samhälle och utveckling 
Margaretha Olsson, Mark- o Exploateringsing., Kart & mark/Samhälle och utveckling
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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
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gång- och cykelvägGÅNG/CYKEL

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4

kap. 8 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS
Mark och vegetation

22 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 §
1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploateringen är 1500 kvm
byggnadsarea fördelat på minst tre
byggnader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 350 kvm per
bostadshus,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap.
11 § 1 st 1 p.

Marken får med undantag av 
komplementbyggnad inte förses med 
byggnader,   4 kap. 11 § 1 st 1  p.

6.5
Högsta byggnadshöjd är 6,5 meter för
huvudbyggnad och 3 meter för
komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

 3 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Ventilationen ska utföras högt och i

skyddat läge bort från Karebyvägen med
tilluftventilerna som kan stängas vid
behov.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv för entréplan
ska vara minst 0,5 meter över färdig
gatuhöjd vid anslutande gata.,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken ska förses med dike som avleder

dagvatten till mark avsedd för fördröjning
av dagvatten,  4 kap. 10 §

n2 Marken är avsedd för fördröjningsmagasin
för dagvatten om minst 100 kubikmeter,  4
kap. 10 §

Skydd mot störningar
m1 Material mot Karebyvägen ska bestå av

obrännbart material,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Komplementbyggnad ska uppföras 3
meter hög och utformas med en tät
väggfasad mot Karebyvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1
p.

m3 Bullerskydd, vall eller plank, med en höjd
av 2 meter över marknivå ska utformas
som förlängning av komplementbyggnad
och vara tät mot mark.,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

m4 Byggnad ska utförs så att det är möjligt att
utrymma bort från Karebyvägen,  4 kap. 12 § 1
st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den
allmänna platsen,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a2

a3

Startbesked får inte ges för 
bostadsbyggnader
förrän skyddsåtgärderna att n2, 
avskärande dike finns,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Startbesked får inte ges för 
bostadsbyggnader förrän  m1, m2 och 
m3 har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Extra
Utformning av dagvattensystem ska följa kommunens dagvattenplan
från 2017.

Byggnader

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Berg i dagen

Höjdkurvor

Traktnamn

Fastighetsgräns

Markhöjder

Skärmtak ARNTORP

1:4 Fastighetsbeteckning

Slänt

Ledningar Servitut

Gemensamhetsanläggning

serv

ga

Ledningsrätt

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:1000

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Laga kraft

KS§ XX
2022-09-16

Planarkitekt

Kristina Stenström

Antagandedatum
2022-10-19
KS/KF § XX

20XX-XX-XX

KS2013/2269

XXXX

Planchef

Ida Brogren

ANTAGANDEHANDLING

I Arntorp, Kungälvs kommun

Arntorp 1:4 m.fl.
Detaljplan för bostäder

Upprättad

PLANKARTA

Format: A3

Grundkartans beteckningar

Grundkarta utgör ett kompletterat uttdrag ur baskartan
Grundkarta standardklass 2
Grundkartan upprättad 2022-07-06
Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH2000

Jürgen Persson
Kart- och Mark

LokaliseringskartaLokaliseringskarta
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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 (i Planbeskrivning). 
 Illustrationskarta 
 Samrådsredogörelse 2022-03-07. 
 Granskningsutlåtande 2022-09-16 
 

Utredningar:  
 Bullerutredning, Sweco Environment AB, rev. 2020-07-03 
 Riskbedömning. Norconsult, 2019-06-18 – kompletterad 2021-11-09 
 PM Geoteknik för detaljplan, Cowi, 2019-11-22 
 MUR Geoteknik, Cowi, 2019-11-22 
 VA-utredning, 2020-04-08 
 Dagvattenutredning, 2020-04-08 
 Arkeologisk utredning, Arntorp 1:2 och 1:4, Kareby socken, Kungälvs kommun, Rapport 

2021:8 
 

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 juli 2018. Den handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med 
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för 
allmänheten. 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i anslutning till befintlig 
villabebyggelse längs Karebyvägen.  
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Huvuddrag 
Detaljplanens huvuddrag innebär att gärdet i anslutning till Karebyvägen bebyggs med rad-
/parhus, ca 15 bostäder.  

Bakgrund 
Planområdet var tidigare uppdelad i två områden, område 1 med radhus/parhus och område 2 
planerades för kommunala tomter. Område 2 utgick ur detaljplanen efter granskningen eftersom 
förutsättningar för framtida väg inte är uppklarnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger strax sydöst om Kareby och omfattar fastighet Arntorp 1:4 och del av 
Arntorp 2:12 samt marksamfälligheterna Arntorp s:8 och s:4. Planområdet ligger ca 4,5 km norr 

Område 1 

Område 2 
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om Kungälv centrum, vid rondellen Karebyvägen/Arntorpsgatan.  Området avgränsas i sydväst 
av Karebyvägen och ett industri- och verksamhetsområde. I nordost avgränsas området av 
enskilda bostadsbebyggelser. 

 

Areal och markägoförhållandena 

Planområdet var under samråd och granskning uppdelat i två områden, se karta ovan. Område 1 
som numera enbart är aktuellt för denna detaljplans antagande ägs av privat fastighetsägare och 
utgörs i dagsläget av jordbruksmark med en yta om ca 7 600 m2.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 

 Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-06 att ge Förvaltningen (samhälle- och utveckling) i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Arntorp 1:4 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, pekar 
Arntorp ut som område för nya bostäder 2020. 

 
Kommunens översiktsplan 2010 

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet omfattas i dagsläget inte av gällande detaljplan, områdesbestämmelser eller förord-
nanden. Planområdet gränsar till detaljplan 1482-P155, för Arntorps verksamhetsområde, som 
anger markanvändning genomfart, Industri, Kontor och hantverk. 
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Bostadsförsörjningsprogram 
I ”Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022” redovisas övergripande 
strategier för bostadsförsörjningen samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bebyggelse-
utvecklingen 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. Det är 
viktigt att tydligt knyta även nya områden till centrumområdet i Kareby med anslutning till 
busshållplatsen med trygga och säkra gång- och cykel-vägar. 

 

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). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan  

Kungälvs kommun driver ett aktivt arbete när det gäller energieffektivisering och övergång till 
förnybar energi. Vid nybyggnation uppmuntrar kommunen energieffektiva lösningar och 
anslutning till fjärrvärme. Kommunen satsar också årligen på utbyggnation av cykelbanenät i 
kommunen. 

God bebyggd miljö 
För att minimera bullernivåer på bostäderna placeras byggnaderna för att skapa ljuddämpade 
sidor bort från Karebyvägen. Längs vägen ska åtgärder vidtas för att dämpa buller från 
fordonstrafik och avskärma friytorna i området. Risker för påverkan på människors hälsa och 
säkerhet från verksamheter i intilliggande industriområde på andra sidan Karebyvägen har 
bedömts enligt Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete”.  

Ingen värdefull natur tas i anspråk i och med detaljplanens genomförande.  

Bostäderna uppförs i direkt anslutning till befintlig kollektivtrafikhållplats. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen 
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan  
(6 kap. 5 miljöbalken, MB). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan 
med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de 
omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. 
Underökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i sin tur 
främjar en hållbar utveckling. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering av omständigheter och samråd) har 
utförts. Länsstyrelsen inkom med samrådsyttrande 2019-03-04. Kommunen har i särskilt beslut 
avgjort att genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och 
i beslutet redovisat de omständigheter som talar för eller emot det 

Därmed har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Undersökningen har beslutats av 
Kommunstyrelsen den 17 april 2019 och samråds med Länsstyrelsen 4 mars 2019. 

Avvägningar enligt Miljöbalken 

Riksintressen (3 kap MB) 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. Planområdet går under 3:4 MB 
jordbruksmark men marken är inte utpekad som brukningsvärd ur ett odlingslandskap 
perspektiv, se vidare under Förutsättningar och förändringar sid.7.  

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 omgivnings-
buller. 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 

Vattenverksamhet (11 kap MB) 

Vattenförekomsten ”Grannebyån” är recipient för området. Den uppnår ej en god kemisk status 
idag och den ekologiska statusen är idag klassad till otillfredsställande. Planförslaget innebär 
exploatering med ytor som har låg föroreningsbelastning. En ökning av föroreningar kommer 
ske, men de kommer vara under riktvärden för halter i dagvatten och bedöms inte påverka MKN 
för recipienten negativt om de åtgärder som utförd dagvattenutredning föreslår genomförs.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 
Förutsättningar 

Planområdet omfattar gammal jordbruksmark som inte brukats under lång tid. Området är inte 
uppmärksammad i kommunens ”jordbruksunderlag” Utredning av jordbruksmark, Kungälvs kommun 
2020, Naturcentrum AB. Utredning finns att hitta på kommunens hemsida. Jordbruksmark 
Kungälv 20201220 (kungalv.se)  Utredningen är en kartering av jordbruksmark med tillhörande 
rapport. Det är ett gemensamt underlag för kommunen över hur vi ska ta oss an jordbruksmark.   

Planområdet består av åkermark som legat i träda i många år på grund av att ytan inte ansetts vara 
rationell att bruka som är ca 6500kvm. Marken arrenderas inte ut och ingen produktion äger rum, 
vilket det inte gjort på många år. Det finns inte längre större areal av jordbruksbarmark i närheten 
eftersom industriområdet på andra sidan Karebyvägen är byggd på före detta jordbruksmark. 
Området är flackt med en svag lutning mot Karebyvägen i väster, dagvatten tar sig igenom 
området och blir kvarvarande, marken intill Karebyvägen blir vattensjuk. Områdets vegetation 
klipps emellanåt och hyser inga större värden.  

Området ingår inte i något av kommunens GIS-lager rörande inventeringar/klassningar. Häri 
ingår bland annat biotopskyddade områden, jordbruksmark etc.  

Planförslag 

Marknivåer kommer i stor utsträckning att i samband med genomförande överensstämma med 
dagens situation. Andel hårdgjorda ytor ökar till följd av exploatering. Detta ska kompenseras för 
i samband med hanteringen av dagvatten.  
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Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 

Planområdet utgörs av ängsmark, troligen äldre jordbruksmark. I den sydvästra delen av området 
finns det ett buskage. Området avgränsas av Karebyvägen i sydväst, en gräsyta och en 
bostadsfastighet i norr och lokalgator i nord- och sydost. Markytan inom planområdet lutar svagt 
från nordost till sydväst och marknivån varierar mellan ca +21,5 och +24. 

Jorddjup och jordlagerföljd 

Jordlagerföljden utgörs huvudsakligen av mulljord ovan lera som via ett lager av friktionsjord 
vilar på berg. Utförda trycksonderingar har stoppat på mellan ca 9 och 24 m djup under 
markytan. 

Mulljordens mäktighet bedöms variera mellan ca 0 och 0,5 m. Mulljordens naturliga vattenkvot 
varierar mellan ca 20 och 40 %. 

Leran utgörs överst av en torrskorpelera vars mäktighet bedöms variera mellan ca 1 och 1,5 m. 
Torrskorpelerans naturliga vattenkvot varierar mellan ca 25 och 41 %. Lerans mäktighet, under 
torrskorpeleran, bedöms variera mellan ca 7 och 16 m. Lerans densitet varierar mellan ca 1,55 
och 1,8 ton/m3. Lerans naturliga vattenkvot varierar mellan ca 20 och 80 % och konflytgränsen 
varierar mellan ca 35 och 60 %. Sensitiviteten i leran varierar mellan ca 35 och >309 vilket 
betyder att leran är högsensitiv och utgörs av kvicklera. Den odränerade skjuvhållfastheten 
(okorrigerad) varierar mellan ca 12 och 25 kPa. Lerans hållfasthet klassificeras som mycket lag till 
lag. Leran bedöms vara överkonsoliderad utifrån utvärderade CPT-sonderingar, kon-, ving- och 
CRSförsök. Överkonsolideringsgraden (OCR) varierar mellan ca 1,4 och 2,8 enligt utförda CRS-
försök. 

Friktionsjordens mäktighet enligt utförda trycksonderingar uppgår till som mest ca 6 m. 
Friktionsjordens övriga egenskaper har inte närmare undersökts. 

Hydrologiska förhållanden 

Grundvattenrör installerades på ca 23,6 m djup under markytan. En fri grundvattenyta i röret 
observerades på ca 1,8 m ovan markytan, vilket motsvarar en nivå på ca +23,2. 

Stabilitet 

Utförd stabilitetsanalys visar att totalstabiliteten för befintliga förhållanden och planerad 
byggnation bedöms vara tillfredställande. Maximal belastning är 30 kPa. 

Sättningar 

I utförd sättningsanalys bedöms leran vara normal till överkonsoliderad, men tillskottslasten för 
planerad byggnation kan medföra risk för differenssättningar i leran.  

Planförslag 

Planerad byggnation grundläggas på pålar eller genom kompensationsgrundläggning.  

 

Förorenad mark 

Förutsättningar 

Det finns inga uppgifter om att markföroreningar förekommer inom området. 
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Radon 

Förutsättningar 

Berggrunden i planområdet kan övergripande klassas om lågradonmark.  

Planförslag 

I den geotekniska utredningen rekommenderas att planerade byggnader utförs radonskyddande i 
enlighet med riktlinjer för normalradonmark. 

 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Förutsättningar 

I arkeologisk utredning, rapport nummer 2021:8 gjordes 15 sökschakt i aktuellt planområde. 
Inget påträffades av arkeologiskt intresse. 

Planförslag 

Planområdet berörs ej av fornlämning eller av särskild kulturmiljö. 

 

Bebyggelseområden 

Bostäder och befintlig bebyggelse 

Förutsättningar 
Befintlig bebyggelse utgörs huvudsakligen av villabebyggelse öster om Karebyvägen, i anslutning 
till planområdet. Norr om planområdet ligger en villa uppför 1926 med tillhörande ekonomi-
byggnader i form av lador. Planområdet gränsar i öst mot villabebyggelse uppförd under 40-talet. 
Söder om ligger en samling enfamiljshus uppförda mellan 1980 och 2015. I anslutning till dessa 
återfinns även ett bostadshus uppfört i början av 1900-talet.  

Mittemot planområdet på andra sidan Karebyvägen är ett industri- och verksamhetsområde 
beläget. 

Området ingår i utpekat område som ”samlad bebyggelse” (enligt ÄPBL).  

Planförslag 

Planområdet möjliggör för ny bostadsbebyggelse i upp till två våningar i form av 
radhusbebyggelse eller villor.  

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Förutsättningar 
Industriområdet på andra sidan Karebyvägen utgör idag ett betydande antal arbetsplatser. 13 
olika företag är lokaliserade inom området och utgörs främst av företag med koppling till bil- och 
drivmedelsbranschen   

Planförslag 

Planförslaget innebär inga nya arbetsplatser inom området. Detta skapar endast förutsättningar 
för bostäder att uppföras.  
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Service 

Förutsättningar 

Närmsta livsmedelsbutik och offentlig service är lokaliserat till Kareby centrum ca 800 meter norr 
om planområdet.  

Planförslag 

Planförslaget innebär ingen ny service inom området. Detaljplanen skapar endast förutsättningar 
för bostäder att uppföras. Tillkommande bostäder skapar dock nytt underlag för verksamhet i 
närområdet. 
 

Byggnadskultur och gestaltning 

Förutsättningar 
Befintlig bostadsbebyggelse består av villor i upp till två våningar. I skogsbacken är de flesta 
husen suterränghus.  Dominerande fasadmaterial i området består av träpanel i varierande 
kulörer. Alla bostadshus har sadeltak.  
 

 
Vy över planområdet och angränsande bostäder nordost om detta. 

Planförslag 

Planområdet planeras med radhus i två våningar byggnadshöjden regleras för bostadshus till 6,5 
meter. Tillsammans med garagelänga skapas en innegård med planteringar, växthus och lekplats. 
Det görs möjligt för odling i mindre skala och parkeringar med genomsläpplig beläggning. Största 
exploateringen är sammantaget 1500kvm byggnadsarea, vilket planeras för att resultera i ca 15st 
radhus. 
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Friytor 

Lek & rekreationsområden 

Förutsättningar 
Planområdet utgörs idag av gammal jordbruksmark. Ytan kan nyttjas för lek och rekreation men 
är bevuxen med högt gräs och är sannolikt ofta sank. Österut finns skogsområden som i gällande 
översiktsplan utpekas som närströvområde.  

Planförslag 

Planområdet bebyggs med radhus. Detaljplanen säkerställer friyta för lek inom bostadsområdet 
genom införande av ”korsmark” centralt på fastigheten. Denna möjliggör för uppförande av 
komplementbyggnader som behövs i den gemensamma utemiljön men inte huvudbyggnad i form 
av bostadshus. Odlingsmöjligheter ges på innegård och växtligheten blir mer varierad än dagens 
situation.  

Illustrationskarta, med möjlig bebyggelse. 

Exempelbild radhus 
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Naturområden 

Förutsättningar 

Nordost om planområdet ligger ett område som i översiktsplanen är utpekat som 
närströvområde. Området omfattas av skog, utan anlagda gångstigar.  

Planförslag 

Planförslaget innebär inga konsekvenser för befintligt närströvområde.  

Bostadsområde i nära anslutning till ”närströvområde” är mycket positivt och bidrar till 
spontanitet av naturrekreation.  

 

Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Förutsättningar 
Planområdet ligger i anslutning till enskild väg som ansluter till Karebyvägen via cirkulation. 
Längs den enskilda vägen finns ingen trottoar. Längs Karebyvägen går GC-bana som sträcker sig 
till Kareby och hela vägen till centrala Kungälv via Olseröd, ca 5km. Separat cykelväg finns även 
till Ytterby pendelstation, via Rollsbovägen, ca 6km. 

Idag är det totalt nio fastigheter som använder befintlig väg in i området som infart, vilket kan 
motsvara en ungefärlig trafikmängd i detta geografiska läge på 50–60 fordon/dygn.  

Planförslag 
I samband med att området exploateras ska den enskilda vägen breddas upp till framtida infart. 
Längs vägen ska även trottoar byggas och anslutas till befintlig GC- bana längs Karebyvägen. 

De föreslagna nya bostäderna uppgår till totalt ca 15 st och kan ge ett tillskott på cirka 80-90 
fordon/dygn. Förutsättningarna för de nya boende att använda sig av hållbara resalternativ som 
kollektivtrafik och cykel är relativt goda. Väl utbyggd cykelbana finns till Kungälv centrum och till 
Ytterby pendelstation.  

Med full exploatering blir den totala biltrafiken ca 140 fordon/dygn. Uppräknat till år 2040 blir 
den totala biltrafiken då ca 180 fordon/dygn. En ökad trafikmängd i den storleksklassen ska inte 
påverka kapaciteten eller funktionen i cirkulationsplatsen på Karebyvägen mer än marginellt. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Busshållplats finns längs Karebyvägen i direkt anslutning till planområdet. Från denna tar man sig 
till Kareby och vidare och i sydlig färdriktning mot centrala Kungälv och resecentrum.  

Planförslag 

I samband med exploatering bör gångväg anslutas till hållplatsläget i nordlig färdriktning.  
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Illustration över hållplatslägen, ny trottoar i södra området och ny gångväg i norr.  

 

Parkering & utfarter 

Förutsättningar 

Området utgörs idag av mark som inte ianspråktagits för byggnation av något slag. I och med 
detta finns ingen utpekad yta för parkering. Förutsättningarna medger dock att plats för detta 
identifieras i samband med projektering av området. Detsamma gäller för in och utfart. 

Planförslag 

Parkering ska ske på kvartersmark. Inom området måste förutsättning ges för rundkörning inom 
området eller vändplats tillräckligt stor för att möjliggöra för sopbil att vända utan backrörelser.  
Anslutningen till cirkulationsplatsen och infartsvägen behöver breddas för att göra plats för 
mötande bilar vid in- och utfart, så att man inte riskerar att det blir köbildning vid utfart från 
cirkulationsplatsen. Behov av trafiksänkande åtgärd, mötesplats avgör och ansvarar 
vägsamfällighet för.  
 

Störningar och risker 

Risk för olyckor 

Förutsättningar 
Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Risker beror på att händelser kan inträffa som har oönskade konsekvenser och dess sannolikhet. 
Hälsa och säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen så att den kan utgöra 
ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses tolerabel eller inte. Slutsatser och 
riskreducerande åtgärder finns utifrån riskbedömning i utredning som utförts. 

Mittemot planområdet på andra sidan Karebyvägen är industri- och verksamhetsområde beläget. 
E6 som är utpekad som primär transportled för farligt gods ligger cirka 450 meter från 
planområdet. 

Planförslag 
Karebyvägen ligger på en lägre nivå än planerad bebyggelse. Mellan Karebyvägen och befintlig 
cykelväg finns ett dike. Eventuellt läckage av brandfarlig vätska bedöms inte kunna rinna in mot 



37/22 Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl - KS2013/2269-68 Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl : Planbeskrivning Arntorp 1_4, antagande 22-09-16

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-09-16 

   
 

   

                        
                                                         15  

planområdet. Bebyggelsen ligger strax nordväst om en cirkulationsplats på Karebyvägen vilket 
innebär att hastigheten på fordon som passerar planområdet bör vara lägre än skyltad hastighet. 
Sammantaget bedöms därför sannolikheten vara mycket låg att en transport med farlig gods 
skulle åka av vägen och därmed förflytta olycksplatsen närmare planområdet. I beräkningarna 
görs det konservativa antagandet att olyckan sker i vägkant närmast planområdet.  

I plankartan har införts skyddsbestämmelser ”m” kopplade till risk för olyckor i samband med 
transport av farligt gods och verksamheterna på andra sidan Karebyvägen.  

Egenskapsbestämmelser avseende skyddsåtgärder: 

m1 – Material mot Karebyvägen ska bestå av obrännbart material och tät mot mark. Detta för att 
förebygga till exempel eventuell brandspridning vid läckage av farligt gods. ”Pölbrand” vid 
transport. 

m4 – Byggnad ska utföras så att det är möjligt att utrymma bort från Karebyvägen. 

b1 - Ventilation ska placeras högt och i skyddat läge från Karebyvägen med tilluftventilerna som 
kan stängas vid behov.  

Prick-/korsmark – Området inom planförslaget som ligger inom skyddsavstånd på 50 meter 
från verksamheterna Tjänstebilsexperten, AD Bilverkstad/JJ Motor och Entreprenad samt 
Monte bil beläggs med prick- eller korsmark. Detta innebär att inga byggnader eller byggnader i 
vilka människor vistas stadigvarande får inte uppföras inom detta område. Utrymning av 
byggnader ska kunna ske bort från Karebyvägen.  

Med dessa skyddsåtgärder bedöms risknivåerna vara tolerabla för planområdet. 

Buller 

Förutsättningar 

Området angränsar till Karebyvägen (väg 574). I anslutning till planområdet finns befintlig 
bostadsbebyggelse.  

Till detaljplanen tillhörande utredningen omfattar beräkning av buller från vägtrafik för nuläge 
och framtida utbyggnadsförslag, samt en bedömning av möjlig bullerpåverkan från närliggande 
verksamheter väster om planområdet. 

Planförslag 

Bullerutredningen omfattar beräkning av buller från vägtrafik för nuläge och framtida prognos år 
2040 med framtida utbyggnadsförslag, samt en bedömning av möjlig bullerpåverkan från 
närliggande verksamheter. 

Resultat från beräkningarna visar att det är möjligt att uppnå en ljudmiljö för planerade bostäder 
som klarar riktvärden för trafikbuller och buller från verksamheter. För att kunna möjliggöra 
bostäder behöver trafikbullerpåverkan begränsas genom olika åtgärder.  

De föreslagna och studerade åtgärderna omfattar flera olika delar. Byggnadsplaceringarna närmast 
Karebyvägen behöver anpassas för att klara bullerskyddad fasadsida och att tillräckligt stort 
avstånd skapas till Karebyvägen. Utöver byggnadsplaceringen kan lokala bullerskärmar behövas 
för uteplatser och att carportarna byggs med tät vägg mot Karebyvägen i kombination med 
bullerskyddsvallar/skärmar/plank. Med föreslagna åtgärder bedömer utredningen att riktvärden 
för buller bör kunna klaras och att nya bostäder kan byggas.  

m2 – Komplementbyggnad ska uppföras 3 meter hög och utformas med en ljudtät väggfasad mot 
Karebyvägen. 
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m3 – Bullerskydd (vall eller plank) med en höjd av 2 meter över marknivå ska utformas som en 
förlängning av komplementbyggnad och bestå av obrännbart material.  

a3 – Startbesked får inte ges för bostadsbyggnader förrän planbestämmelserna m1, m2, m3 är 
uppfyllda, för att uppå en tolerabel nivå får bostäder.  

Trafikbullerförordningen påtalar att om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dB ska 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Ljuddämpad sida menas fasad 
som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 
på högst 70 dBA.  

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om maximal ljudnivå vid uteplats överstiger 70 
dBA medges dock att nivån överskrids med högst 10 dBA maximal ljudnivå högst fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

     
Befintlig bullernivå  Bullernivå 2040 med åtgärder 

 

Damning, ljus och lukt 

Förutsättningar 
Intilliggande verksamhetsområde är beskrivet i riskutredning. Inga av de befintliga 
verksamheterna har en verksamhet som utgör hantering av damning. Lukt framgår som avgaser 
och svetsgaser som kräver skyddsavstånd till bostäder. Ljus i form av lastbilar som passerar är 
den ljuskälla som orsakas av verksamhetsområdet.  

Framtida etableringar kan inte innebära riskfyllda verksamheter med hänsyn till närheten av E6.  

Planförslag 
Verksamheter närmast planområdet ingår i kategori ”Bilverkstad utan omlackeringsverksamhet” 
varav ett skyddsavstånd på 50 meter motiveras med hänsyn till luft (avgaser, svetsgaser) som kan 
ge hälsoeffekter och obehag av lukt. Enligt riskutredning som utförts med komplettering 2021-
11-09 så är skyddsavstånd tillräckliga för eventuella luktstörningar mellan bostadsbebyggelse och 
verksamheter, med avseende vad som finns på platsen idag. Planförslaget kan komma att 
begränsa framtida utveckling av verksamhetsområdet. 

Risk för störning från strålkastarljus från trafik i rondellen från verksamhetsområde finns, vilket 
kan avskärmas med bullerskärmar och vegetation. Ljus och damning lyfts inte som ett problem i 
samband med bilverkstäder i ”Bättre plats för arbete”. När det gäller ljudstörning så kan det 
uppkomma i närheten av alla vägar oavsett om det är nära ett industriområde eller inte. Ny 
industri som etablerats efter samrådsskedet har ca 30 lastbilar som passerar rondellen det anses 
inte vara ett problem för tillkommande bostadsbebyggelse. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar 

Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggt till området. Åtta av de befintliga 
bostadsfastigheterna är med privata ledningar anslutits till kommunala huvudledningar vid 
områdets infart från Karebyvägen.  

Planförslag 

Den VA-utredning som tagits fram för att studera ledningsnät för planområdet redovisar också 
möjlighet att ansluta angränsande befintlig bostadsbebyggelse. Utredningen är ett förslag på 
föreslagna anslutningspunkter vilket ses över i projekteringen, andra servispunkter kan vara 
intressant förutsatt att rätt nivåer kan ordnas med spill och dagvattenhantering. (Utredningen har 
även studerat anslutning till område nordöst om planområdet, där kommunens översiktsplan 
pekar ut möjlig bostadsbebyggelse på sikt. Utbyggnad som ger kapacitet för ytterligare utbyggnad 
enligt översiktsplanen bedöms ge låg omsättning av vattnet, vilket kan innebära problem för 
vattnets kvalitet. Ledningar för försörjning av planområdet byggs därför initialt ut med lägre 
dimensioner. På sikt ersätts de privata ledningarna med kommunala VA-ledningar.) 

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan är en och samma för 
alla. VA-taxan beror inte på framkomlighet eller liknande i respektive projekt utan är en beslutat 
fastställd taxa. Den debiteras inte två gånger vid ombyggnad men hur ledningar tas över behöver 
utredas i projekteringsfasen. VA-verksamheten behöver utreda under kommande projektering 
om privata ledningar går att nyttjas eller inte och för eventuell ersättning för befintliga 
anläggningar. Detta kommer att informeras och tydliggöras för berörda fastighetsägare när VA-
verksamheten påbörjar arbetet med projektering och va-utbyggnad. 

Vid planens genomförande avses främst att bygga ut de ledningar som krävs för de bostäder som 
ingår i planområdet. Därefter kommer arbete med övriga fastigheter i närområdet att planeras in i 
va-verksamhetens utbyggnadsplan och budget.  

Planerade fastigheters spillavlopp kommer kopplas på befintligt huvudledningsnät som pumpar 
vidare spillavloppet till Ryaverket i Göteborg. Kommunen gör bedömningen att kommande 
belastning ryms inom Ryaverkets befintliga tillstånd. 

Brandpost förslås anordnas vid infarten till planområdet där vändningsmöjligheter finns vilket 
kommer att projekteras för framöver.   

Skyfall  

Förutsättningar 

Inom planområdet finns risk för översvämning i samband med skyfall längs Karebyvägen. 
Kommunens skyfallskartering, bild nedan, har gjorts med ett 100-årsregn med 30 minuters 
varaktighet inklusive en klimatfaktor på 1,25. Som inparametrar till skyfallskarteringen anges 
utöver regnet och terrängmodellen även markens råhet.  
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Området som omfattas av risk för översvämning sträcker sig ca 25 meter från kanten på befintlig 
cykelbana. Genom planområdet går idag även en flödesväg för dagvatten.  

 

 

 

Planförslag 
För att hantera höga flöden från uppströms liggande områden krävs ett dike längs norra och östra 
plangränsen/lokalgatan (n1 i plankartan). Detta avskärande dike rekommenderas vara ett 
makadamdike som bildar en robust avrinningsväg för skyfall och skyddar planområdet mot 
avrinning från marken uppströms. Diket är en förutsättning för att området ska klara höga flöden 
och har i och med det gets planbestämmelse om villkor för startbesked (a2) för 
bostadsbyggnader. 

b2– planbestämmelse att marken ska anordnas så att byggnad skyddas mot översvämning vid 
skyfall och dagvatten från högre liggande område. Lägsta nivå för färdigt golv före entréplan ska 
vara minst 0,5 meter över färdig gatuhöjd vid anslutande gata, infart till området. 

e2–Byggnadskroppar får som störst vara 350 kvm byggnadsarea. Med BBR’s krav (Boverkets 
byggregler – föreskrifter och allmänna råd, att marken bör luta från byggnaden, minst 1:20 inom 
3 meter ut från byggnaden förhindrar ytavrinning att rinna mot byggnad utan kan passera mellan 
byggnaderna.  

Parkeringsytor och hårdgjorda ytor kan med fördel vara av armerat gräs eller annan 
genomsläpplig beläggning. 

Dagvatten 

Förutsättningar 

Detaljplanen utgörs av gammal jordbruksmark som inte längre brukas och ligger i direkt 
anslutning till fler enbostadshus samt friliggande garage.  

Skyfallskartering 
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Uppströms planområdet finns idag ca 7,77 ha skogsmark, 1,11 ha tomtmark och 0,13 ha 
hårdgjord yta som bidrar med avrinning mot planområdet. Ytterligare finns 1,30 ha skogsmark, 
0,42 ha naturmark, 0,27 ha tomtmark samt 0,38 ha hårdgjord yta som avleds till utlopp vid 
planområdet. Nedströms ligger befintligt industriområde med lutning söderut, i gatan finns en 
dagvattenledning D450 som övergår till en D560 med utlopp i ett bräddike/damm ca 100 m 
nedströms. Dikessystemet avrinner till Grannebyån och ut i kustvattnet Lökebergs kile. 

Dagvatten får inte ledas från planområdet till Trafikverkets dike. 

Planförslag 
Kommunen planerar att inkludera hela planområdet i verksamhetsområde för VA, detta innebär 
att kommunen kommer att upprätta förbindelsepunkt för varje fastighet för vatten, spill och 
dagvatten. För dagvatten kommer sannolikt förbindelsepunkt att innebära ett krav på 
begränsning på flödet enligt kommunens Dagvattenpolicy och Dagvattenhandbok. 
Dagvattenutredningen föreslår ett dagvattensystemen med utformning och dimensionering som 
bilder nedan visar. Riktlinjerna för ”tät bostadsbebyggelse” innebär att området skall kunna 
avleda ett 5-årsregn och klara återkomsttiden 20 år för markdimensionering. Dimensionerande 
flöde från området sätts lika med nuvarande flöden vid ett dimensionerande 5-års och 20-årsregn 
med 10 minuters varaktighet. Fördröjning ska anordnas på respektive tomt och på allmän 
platsmark för tillkommande dagvattenvolymer som exploateringen medför.  

En dagvattenutredning har tagits fram. I denna redovisas åtgärder, som är kopplade till 
genomförande av aktuell detaljplan, men utredningen redovisar också möjliga åtgärder för övriga 
fastigheter inom området. Utredningen har också studerat åtgärder vid genomförande av 
bostäder nordost om planområdet, vilket redovisas i kommunens översiktsplan. Men något beslut 
att detaljplanelägga där har inte tagits. 

Åtgärder som föreslås redovisas i karta nedan: 

 

 

I dagvattenutredningen rekommenderas ett avskärande makadamdike för planområdet längs 
norra och östra plangränsen utmed lokalgatan. Ett sådant dike bildar en robust avrinningsväg för 
skyfall och skyddar planområdet mot avrinning från marken uppströms. Ett makadamdike ger 
även tillräcklig kapacitet för fördröjning av dagvattnet från gatan.  

n1 – Ett öppet, förslagsvis, svackdike i nordöstra plangränsen, föreslås för att skapa en robust 
avrinningsväg för att skydda planområdet. Utmed lokalgata krävs ett avskärandedike, förslagsvis 
makadamdike, för att skydda framtida byggnader.  

A 
B 

C 

E 

 

F 

D 

A – öppet utjämningsmagasin för 
dagvatten 

B – avrinning på gångvägar vid skyfall 

C – makadamdike längs väg 

D – svackdike längs med nordvästra 
plangräns 

E – makadamdike från villatomter mot 
befintligt dike 
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n2 – Det behöver anordnas ett öppet utjämningsmagasin för att omhänderta dagvatten från 
planområdet. Utjämningen utförs på tomtmark i öppen gräsbeklädd yta för avledning till 
dagvattenutlopp, slänt 1:4 och nödvändiga utjämningsvolymen på 100 m³. Detta för att ta om 
hand ett framtida 100-årsregn över planområdet skulle totalt generera 151 l/s, med 30 minuters 
varaktighet. Befintligt dike i nordväst, intill fastigheten 4:1, anläggs som öppet svackdike utmed 
detaljplanegräns och leds till utjämningsmagasin.  

Hårdgjorda ytor föreslås även att beläggas med vattengenomsläppliga beläggningar för ytterligare 
fördröjning, exempel på detta är armerat gräs på parkeringsplatser. 

 
Typsektion ur dagvatten, öppen utjämningsvolym/fördröjningsmagasin på tomtmark. 

För att säkerställa att byggnader inte skadas vid skyfall så som 100 års regn bör nya byggnader 
placeras och höjd sättas så att större flöden kan passera förbi. En rekommendation är färdig 
golvhöjd minst 0,5 meter över marknivån vid gatuanslutningen, alternativt 0,5 meter över 
omgivande mark så ett avrinningsstråk bildas vid sidan om och vid utloppet från området. 

Värme 

Fjärrvärme är framdraget till områdets tillfart och kan med fördel användas för uppvärmning av 
tillkommande bostäder. 

El 

Förutsättningar 
Befintlig bebyggelse förses idag med elledningar från industriområdet väster om Karebyvägen. 

Planförslag 

Ny transformatorstation kommer att krävas i området för nya och befintliga hus. Byggnad till 
denna är max 6kvm och ska ha ett avstånd på ca 5 meter till närmsta bostadsbyggnad på grund av 
strålningsnivån. Riktvärde är 0,2 mikroTesla.  

Förslag på placering är intill där garage föreslås för att ge god möjlighet till ladd stationer.  

Avfall 

Förutsättningar 
Hushållsavfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordningen för Kungälvs Kommun.  

Området förses med kommunal sophämtning. Både återvinningscentral och återvinningsstation 
(förpackningsinsamling) finns i Munkegärde. 

Planförslag 

Planförslaget innebär att sopbil kommer att kunna vända med en gemensam avfallsstation.  

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
Lämplighetsprövning utförts enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken beskrivs ovan under rubriken ”Tidigare ställningstaganden”. Detaljplanen har 
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prövats mot kommunens översiktsplan, ÖP i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med 
mark och vattenområden mm och därvid befunnits förenlig med ÖP. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs. 

Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är den ur allmän synpunkt mest lämpliga 
utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.  

Stads- och landskapsbild 

Förslagna markbostäder följer den utveckling som sedan tidigare inletts i området med ett ökat 
inslag av bostäder. Bebyggelsens skala underordnar sig de högre bergspartierna öster om 
planområdet. 

Kulturmiljö 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Befintliga stenmurar i ägogränser till 
angränsande fastighet mot sydost bedöms kunna ligga kvar i befintligt skick. 

Naturmiljö 

Detaljplanen innebär att ett tätortsnära område som inte längre brukas som jordbruksmark tas i 
anspråk för ny bebyggelse.  

Närheten till närströvområde norr om aktuellt område är positivt ur rekreationssynpunkt. 

Trafikbuller 

Bullerutredningens rekommendationer följs och gällande riktlinjer avseende trafikbuller klaras. 

Luft och vatten 

Tillkommande bostäder innebär lokalt en ökad trafik. Omfattningen av trafikökningen är dock 
relativt begränsad. Läget är fördelaktigt då kollektivtrafik med hållplats för ett flertal busslinjer är 
tillgänglig i direkt anslutning till planområdet. Gång- och cykelväg till Kareby och Kungälv är 
utbyggd längs Karebyvägen. Dagvatten tas om hand lokalt genom fördröjning och naturlig rening 
innan avrinning till recipient. 

Alternativ lokalisering 

Ett nollalternativ innebär att inga av de i detaljplanen redovisade förslagen genomförs. Mindre yta 
av jordbruksmark behålls då inga nya bostäder uppförs.  

Sammanfattning 

Den föreslagna utbyggnaden bedöms vara i god överenstämmelse med såväl nationella som 
lokala miljömål och bidra till att uppfylla miljömålen.  

Sociala konsekvenser 
Ett av Plan- och bygglagen huvudsyfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. Det ska ske med hänsyn till den enskilda människans 
frihet. Det innebär bland annat att alla oberoende på kön ska ha samma makt (möjligheter, rättig-
heter och skyldigheter) att forma sina liv och att påverka samhället. 

Närheten till närströvområdet har viktiga positiva sociala konsekvenser för alla åldrar som har 
hälsofrämjande fördelar.  

Jämställdhet 

Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden och 
villkoren som styr vardagen grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Kvinnors 
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inkomstnivå och ekonomiska resurser är lägre än mäns. Resmönstren ser olika ut, män reser mer 
med bil och kvinnor mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor tar ett större ansvar för hem och 
familj. 

Positiva aspekter är att relativt god kollektivtrafik underlättar vardagsresor till arbete och till 
kommunal och kommersiell service. Negativa aspekter på planen är att den ger en miljö utan 
blandade funktioner och därför förutsätter resor samt också att den inte är anpassad till olika 
befolkningsgruppers möjligheter och önskemål om boende.  

Jämlikhet 

Även andra faktorer än kön påverkar de boendes behov och möjligheter. Det kan t.ex. vara ålder, 
funktionsvariationer, sociala nätverk, yrkesval eller arbetslöshet. En blandning av lite äldre 
bostäder och nyare bostäder samt olika storlek på bostäderna ger en viss variation. Planområdet 
är flackt och har god tillgänglighet. 

Närheten till strövområden har viktiga positiva hälsofrämjande fördelar för alla åldrar. 

Barnperspektiv 

Barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde, framför allt för de yngre barnen. Planen 
ger kvaliteter i form av goda förutsättningar för utomhuslek i varierad natur utanför den egna 
bostaden. En renodlad bostadsmiljö med likartade bostäder, vilket kan innebära en relativt 
homogen social miljö är begränsande för barn och ungdomars identitet och förståelse för 
samhället. Planområdets har relativt goda kommunikationer med buss samt gång- och cykelväg.  
Detta kan till viss del överbrygga ungdomars och de lite äldre barnens barriärer och underlättar 
deras sociala sammanhang.  

Närhet till större väg hindrar barn att röra sig fritt i området och kan vara en risk i 
sammanhanget. Gång- och cykelbana mellan väg och bostadsområde tillåter en tryggare 
transportväg även för barn. Utbyggnad av trottoar vid infartsväg till området ger en säkrare väg 
för barn i närheten till trafikerad väg. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Den preliminära utbyggnadsplanen är byggstart under 4:e kvartalet 2023 färdigbyggt 2024. 

Preliminär tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2021 
Granskning 1:a kvartalet 2022 
Antagande 4:a kvartalet 2022 

Genomförandetid 

Enligt plan- och bygglagen ska 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 byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men 
kan då lättare ändras om ett sådant behov uppkommer. 

Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Istället skapas en gemensamhetsanläggning för 
den befintliga vägen och dess diken i en lantmäteriförrättning. Denna kommer att förvaltas av en 
samfällighetsförening som i sin tur är huvudman för allmän platsmark.  

Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av mark 
och anläggningar inom allmän platsmark. Med huvudmannaskapet har samfällighetsföreningen en 
rättighet, men även en skyldighet att ianspråktaga allmän platsmark. 

a1 - Enbart vid planbestämmelsen ”a1” är det enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. 
Inom enskild kvartersmark svarar respektive fastighetsägare för iordningställande och skötsel. 

 

Utsnitt ur plankarta med administrativ gräns. 

Trafikverket är väghållare för Karebyvägen (väg 574) och för den gång- och cykelväg som 
angränsar till planområdet. 

Ansvar för anläggningar 

Allmän plats 

Blivande samfällighetsföreningen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.  

Fastighetsägare ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar till 
exempel privata ledningar, parkeringsgarage, gårdar mm. 

Inom övrig kvartersmark svarar exploatören och/eller fastighetsägare för utbyggnad och 
förvaltning av anläggningar såsom hus, förgårdsmark, parkering och gator.  

Tekniska anläggningar 

Kungälv Energi ansvarar för utbyggnad, underhåll och skötsel av blivande elnät inkl. 
Transformatorstation (E1) inom planområdet. Detta ska ske i samarbete med exploatörens 
utbyggnad av området. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av VA och skall vara huvudman för allmänna VA-
anläggningar inom planområdet belägna inom allmän platsmark (gata). 

Planområdet ansluts till kommunalt VA via förbindelsepunkt. 
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Exploatören ansvarar för utbyggnad av VA- och dagvattensystem inkl eventuell brandpost. Inga 
ytterligare åtgärder behövs för uppsamling och omhändertagande av kontaminerat släckvatten. 
Släckvatten leds ytledes till öppet utjämningsmagasin sydväst i området. Där finns möjlighet att 
med en avstängningsventil stänga utloppet så att uppsamling av allt släckvatten sker i detta 
magasin.  

Avtal och överenskommelser 
Ett samverkansavtal (KS 2019/0016) är tecknat mellan kommunen och Exploatören som reglerar 
hur planarbetet och byggnationen ska genomföras. 

Genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och Exploatören innan detaljplanen tas 
upp för antagande. Avtalet ska reglera utbyggnadsordning, ansvar- och kostnadsfördelning för 
utbyggnad av allmän plats och allmänna VA-ledningar, bildande av gemensamhetsanläggning 
m.m.  

Vid behov ska ett avtal mellan Kommunen och Trafikverket vara tecknat innan antagandet av 
detaljplanen avseende genomförande och kostnadsfördelning av åtgärder som rör det statliga 
vägnätet. 

Markförvärv 
Exploatören har upprättat ett köpekontrakt med lagfarna ägare till fastigheten Arntorp 1:4. 

Exploatören ska förvärva del av Arntorp 2:12 som ägs av Bokab (kommunalt bolag). 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om 
fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Fastighetsbildning samt reglering av befintlig fastighet kommer att bli aktuellt efter antagande  
av planen. Inom planområdet planeras nya fastigheter att bildas.  
Fastigheter för bostadsändamål planeras att avstyckas från Arntorp 1:4. 
 
Vägar och ledningar inom området byggs i enlighet med detaljplanen. Efter anläggande av vägar i 
området kan anläggningsförrättning ske. 
Ledningsrätt kan upplåtas för nya kommunala avloppsledningar samt markförlagd starkströms- 
ledning. Servitut för vatten- och avloppsserviser ordnas vid avstyckningen. 
Initiativ till nödvändiga lantmäteriförrättningar tas av exploatören eller av ledningsägare.  
 
I tabellen redovisas de konsekvenser planen får på respektive fastighet. Under rubriken ”Planens 
konsekvenser” finns de planbestämmelser som finns på plankartan som gäller för respektive 
fastighet och dels de fastighetsrättsliga konsekvenser det blir i och med planläggningen för 
respektive fastighet.  
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Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter   Planens konsekvenser   Kolumn1  Kostnader  

  Planbestämmelser  Fastighetsreglering    

Arntorp 1:4 

B,e1, e2, f1,b1, b2,n1,n2,m1, 
m2,m3,m4,a2,a3. Högsta 
byggnadshöjd 6,5m för 
huvudbyggnad och 3m för 
komplementbyggnad. 
En 4 meter bred remsa längs med 
fastighetsgräns mot angränsande 
gata och fastigheter är prickad. 
Inom prickmark får ingen 
bebyggelse placeras. Inom 
prickmark ska även marken förses 
med diken som avleder dagvatten 
till fördröjningsmagasin.  

Fastigheten kommer att avstyckas till en 
fastighet som kommer att förvaltas av en 
Brf 

Fastighetsägarna ansvara och står för 
kostnader för utbyggnader samt drift 
och underhåll av de föreslagna 
åtgärderna.  

Del av Arntorp 
1:4 

 
Fastigheten kommer att avstyckas till en 
fastighet som kommer att förvaltas av en 
Brf 

Bekostas och genomförs av 
Exploatören 

Arntorp 1:4 
och Arntorp 
4:1 

Fastighetsbestämning av 
fastighetsgräns mellan Arntorp 1:4  
och 4:1. 

  Bekostas och genomföras av 
exploatören 

Arntorp 1:4, 
Arntorp s:4 

GATA 

En gemensamhetsanläggning ska bildas 
för befintlig väg med tillhörande diken. En 
samfällighetsförening ska bildas för 
förvaltning av väg och diken,  där de nya 
fastigheterna ska ha andel. Den befintliga 
marksamfälligheten Arntorp s:4 ska 
fortsätta gälla under 
gemensamhetsanläggningen. 

Exploatören ansvarar för och 
bekostar utbyggnad av den enskilda 
vägen upp till framtida infart till 
exploatörens område. Längs vägen 
ska även en trottoar byggas och 
anslutas till befintlig gc‐bana längs 
Karebyvägen, detta ska utföras och 
bekostas av exploatören.  

Arntorp 1:4  Dräneringsledning 

Gemensamhetsanläggning Arntorp ga:1, 
ska upphävas. Vattnet kommer att gå i de 
blivande dikena längs med den befintliga 
vägen. 

Bekostas och genomförs av 
exploatören 

Arntorp 1:4  Vatten och avlopp 
Under Projekteringsskedet för va kommer 
det att utredas om Arntorp ga:6  ska 
upphöras eller bestå.  

I de fall den upphör är det på grund 
av att kommunen kommer att ta över 
anläggningen och göra ledningarna 
till allmänna ledningar. Kommunen 
bekostar och utför eventuellt 
upphörande. 

Arntorp s:8  Dike 
Arntorp s:8, ska upphävas då det förlorat 
sitt syfte. 

Bekostas och genomföras av 
exploatören 

Arntorp 2:12  Markbyte 
Mark som i plankartan är kvartersmark 
inom Arntorp 2:12 ska fastighetsregleras 
till Arntorp 1:4 

Bekostas och genomföras av 
exploatören 

 

 
Markförvärv, grön markerat område ska fastighetsregleras.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Markägare 

Exploatören är ägare enligt köp till fastigheten (del av) Arntorp 1:4. Två privatpersoner är 
lagfarna ägare till Arntorp 1:4. 

Marksamfälligheten Arntorp s:4 (väg) ägs gemensamt av flera fastigheter. 

Marksamfälligheten Arntorp s:8 (dike) ägs gemensamt av flera fastigheter.  

För samtliga fastighetsägare hänvisas till planen hörande fastighetsförteckning. 

 
Erforderlig fastighetsbildning 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av 
detaljplanen hos Lantmäteriet. 

I samband med erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bör marksamfälligheten s:8 inom 
planområdet som uppenbarligen har förlorat sitt syfte upphävas, upphävandet bekostas av 
Exploatören. 

Mark som i plankartan är kvartersmark inom Arntorp 2:12 ska fastighetsregleras till Arntorp 1:4. 
Fastighetsregleringen bekostas och genomförs av Exploatören.  

Fastighetsbestämning mellan Arntorp 1:4 och Arntorp 4:1, bekostas och genomförs av 
exploatören. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
För genomförandet av detaljplanen kan nya gemensamhetsanläggningar bildas inom och utom 
planområdet. 

Ny gemensamhetsanläggning för väg och dess diken kommer att skapas berörande de fastigheter 
(nya och befintliga fastigheter) som nyttjar befintlig väg. 

Gemensamhetsanläggningen Arntorp ga:1 (dräneringsledning), kommer att delvis upphävas då 
det går en ledning genom planområdet. Vattnet kommer att gå i de blivande dikena längs med 
den befintliga vägen. Exploatören ansöker och bekostar det delvisa upphävandet av Arntorp ga:1 
hos Lantmäteriet. I förrättningen bedöms omfattning om delvis upphävandet av ga:1 och om 
ersättning ska utbetalas. 

Under projekteringsskedet för VA kommer det utredas om gemensamhetsanläggningen Arntorp 
ga:6 (vatten och avlopp) kommer att upphöra eller om det ska bestå. I det fall den upphör är det 
på grund av att kommunen kommer att ta över anläggningen och göra ledningarna till allmänna 
ledningar. Kommunen bekostar och utför eventuellt upphörande. 

 
Ledningsrätt 

Eventuellt säkerställande av allmänna ledningar inom planområdet bör ske med ledningsrätt. 

Ansökan och bildande av ledningsrätt ombesörjs och bekostas av ledningsägaren. 
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Servitut och övriga rättigheter 

I de fall ledningar och/eller tillfarter som ska ägas privat av enskilda fastighetsägare belastar 
någon annan fastighet ska avtals- eller officialservitut tecknas/inrättas i samband med 
avstyckning. 
Det finns rättigheter för fastigheter att nyttja väg på marksamfälligheten Arntorp s:4, 
rättigheterna kommer att ersättas med gemensamhetsanläggning för väg. 

Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi 

Mellan kommunen och Exploatören finns ett tecknat samverkansavtal som bland annat reglerar 
planarbetets genomförande. Slutligen kommer detta att regleras i kommande genomförandeavtal 
mellan samma parter. Eftersom Exploatören och kommunen står för samtliga kostnader för 
detaljplanearbetet ska planavgifter i samband med bygglovsprövningen inte tas ut. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inom planområdet skapas nya byggrätter för bostäder som Exploatören får intäkter för vid 
försäljning av de nybyggda husen eller obebyggda tomterna.  

Kommunen får kostnader för utbyggnaden av VA-systemet. Exploatören och kommunen får 
kostnader för erforderlig fastighetsbildning, breddning av väg och en rad andra åtgärder som 
framgår i kommande genomförandeavtal.  

Framtida driftkostnader 

Kommunen kommer att få driftkostnader för utbyggnaden av VA-ledningar.  

Delägarna till de/den kommande gemensamhetsanläggningen-/arna kommer att få 
driftkostnader för vägen.  

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Kommunen har en anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp i området. Det finns 
enskilda vatten- och avloppsledningar i området som är anslutna till kommunens 
anslutningspunkt. Det krävs en kompletterande utbyggnad fram till kvartersmarken. Kommunen 
ansvarar för utbyggnad av VA och skall vara huvudman för allmänna va-anläggningar inom 
planområdet belägna inom allmän platsmark (gata).  

Dagvatten 

Enligt framtagen dagvattenutredning rekommenderas ett avskärande makadamdike längs norra 
och östra plangränsen/lokalgatan som exploatören ansvarar för.   

Inom planområdet behöver ett öppet utjämningsmagasin uppföras för att omhänderta dagvatten. 
Utjämningsmagasinet ska uppföras på tomtmark i öppen gräsbeklädd yta för avledning till 
dagvattenutlopp. 

Gator och allmän plats 

Cirka 50 meter av den befintliga infartsvägen från Karebyvägen kommer att behöva breddas cirka 
1-2 meter. Exploatören kommer att bekosta och utföra breddningen av vägen. Samt att en 
trottoar ska byggas längs vägen och anslutas till befintlig GC-bana längs med Karebyvägen. 
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Parkering 

Parkeringsbehovet ska lösas inom planområdet på kvartersmark. 

Avfall 

Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun. 

Värme 

Kungälv Energi AB kommer eventuellt att bygga ut fjärrvärme inom planområdet. Det finns 
fjärrvärme utbyggt fram till planområdet. 

El-, bredband och teleförsörjning 

Utbyggnad 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 
Margaretha Olsson, Kart och mark 

Fredrik Horn, Miljö 

Carolina Bodlund, VA-teknik 

Kristina Stenström, Planenheten 

 

Kungälvs kommun 2022-09-13 

För Samhälle och utveckling 

 

Kristina Stenström   Ida Brogren 

Planarkitekt       Enhetschef Plan 
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Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 24 mars 2022 
till 7 april 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 
myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 
påseende under granskningstiden hos Kundcenter i Stadshuset, på entréplan samt på 
kommunens hemsida.  

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 
varit utställt på samråd under perioden 21 juni 2021 till 12 juli 2021. Samrådshandlingar 
sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt till berörda 
sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden hos Kundcenter i 
Stadshuset, på entréplan samt på kommunens hemsida.  

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida. 

Sammanfattning 
YTTRANDE FRÅN 

UTAN 

ERINRAN 

MED 

ERINRAN 
SAKÄGARE SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS PLANSKEDE 

1. Länsstyrelsen x    Granskning 
2. Lantmäteriet x    Granskning 
3. Statens 
geotekniska institut  

x    Granskning 

4. Trafikverket x    Granskning 
5. Polisen x    Granskning 
6. Vattenfall x    Granskning 
7. Bohusläns museum x    Granskning 
8. Miljö- och 
byggnadsnämnden 

x    Granskning 

9. VA-teknik x    Granskning 
10. Sakägare 1  x  x  Granskning 
11. Ytterligare  
Sakägare 1 

x  x  Granskning 

 

Inkomna synpunkter 
Under granskningsperioden har 11 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 
verksamheter har 9 skrivelser inkommit. Från sakägare har 2 skrivelser inkommit. Från övriga 
privatpersoner, föreningar med mera har inga skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har 
sammanfattats medan andra återges i sin helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet 
hänvisar vi till kommunens ärendenummer KS2013/2269. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 
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STATLIGA MYNDIGHETER 
1. LÄNSSTYRELSEN (2022-03-29) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar att detaljplanen kan bli olämplig med hänsyn till risken för olyckor och 
översvämning. Nedanstående frågor behöver därav hanteras av kommunen innan 
detaljplanen antas. 

Risk för olyckor 
Bland de synpunkter kopplade till risken för olyckor som Länsstyrelsen lämnade i samrådet 
har några åtgärdats men några kvarstår. Kommunen behöver hantera även kvarstående 
synpunkter för att markanvändningens lämplighet ska kunna bedömas. Dels kvarstår 
reglering av utrymningsmöjlighet bort från Karebyvägen, vilket är föreslaget i riskanalysen 
men ej reglerat eller kommenterat av kommunen, dels kvarstår planbestämmelse m2 om 
fasadtäthet mot mark vars syfte inte är redovisat och vars effekt därmed är svår att bedöma. 

Risk för översvämning 
Länsstyrelsen gav i samrådet synpunkter på att samtliga nödvändiga åtgärder som syftar till 
att göra marken lämplig utifrån risken för översvämning måste säkerställas genom 
detaljplanen. Länsstyrelsen noterar att det fortsatt finns åtgärder som inte är säkerställda, 
bland annat vilken volym som behöver omhändertas och höjdsättning av byggnader. Om det 
finns föreslagna åtgärder som enligt kommunens bedömning inte är nödvändiga för att 
översvämningsrisken ska bli tolerabel behöver kommunen motivera detta. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Kulturmiljölagen 
Kommunen har hanterat fornlämningar korrekt och beskrivningen överensstämmer med det 
samråd enligt 2 kap 10 § kml som skett gällande den berörda fornlämningen.  

KOMMENTAR 
Planbestämmelser gällande risk för olyckor och översvämning kompletteras i 
plankartan. Syfte till planbestämmelse ”fasadtäthet mot mark” kompletteras i 
planbeskrivning och m4 justeras för att reglera för att utrymma bort från Karebyvägen 
samt b1 friskluftsintag bort från Karebyvägen.  

Volym som ska omhändertas inom fördröjningsmagasin finns beskrivet i 
planbeskrivningen och har kompletterats på plankartan. 

För att hantera höga flöden från uppströms liggande områden krävs ett dike längs 
norra och östra plangränsen/lokalgatan (n1 i plankartan). Detta avskärande dike 
rekommenderas vara ett makadamdike som bildar en robust avrinningsväg för skyfall 
och skyddar planområdet mot avrinning från marken uppströms. Diket är en 
förutsättning för att området ska klara höga flöden och har i och med det 
kompletterats med planbestämmelse om villkor för startbesked (a2), detta innan 
bostadsbyggnader får startbesked. 

För att säkerställa risk för översvämning för byggnader har kommunen infört 
planbestämmelse ”b2”– att marken ska anordnas så att byggnad skyddas mot 
översvämning vid skyfall och dagvatten från högre liggande område. Lägsta nivå för 
färdigt golv före entréplan ska vara minst 0,5 meter över färdig gatuhöjd vid 
anslutande gata med plus höjd.  
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2. LANTMÄTERIET (2022-03-30) 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-02) har följande noterats: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Otydlig planbestämmelse  

I plankartan finns en planbestämmelse:  

 

Bestämmelsen saknar beteckning och det är otydligt kring dess innebörd. Detta måste 
tydliggöras i planhandlingarna.  

Delar av planen som bör förbättras eller ses över  
Gemensamhetsanläggning  
Gemensamhetsanläggningen Arntorp ga:1 behöver som en följd av planförslaget upphävas. 
Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga 
betala ersättning till de fastigheter som deltagit i ga:n om det uppkommer en skada. I 
planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera gäller 
när en gemensamhetsanläggning upphävs.  

Det bör även förtydligas vem som ska ansöka om anläggningsåtgärd till Lantmäteriet. 

KOMMENTAR 
Plankarta justeras. 

Gemensamhetsanläggningen Arntorp ga:1 (dräneringsledning), kommer att delvis 
upphävas då det går en ledning genom planområdet. Vattnet kommer att gå i de 
blivande dikena längs med den befintliga vägen. Exploatören ansöker och bekostar 
det delvisa upphävandet av Arntorp ga:1 hos Lantmäteriet. I förrättningen bedöms 
omfattning om delvis upphävandet av ga:1 och om ersättning ska utbetalas. 

 

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-03-31) 
SGI hade i samrådsskedet, från geoteknisk synpunkt, inget att invända mot planförslaget. Vår 
synpunkt gäller även för granskningsskedet. 

KOMMENTAR 
Yttrande noters. 

 

4. TRAFIKVERKET 
 Tidigare samråd 
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2021-08-19 (TRV 2021/77785). 
Trafikverket hade synpunkter om att den föreslagna breddningen av infartsvägen påverkar 
gång- och cykelvägen och passagen över vägen. Och att avtal behöver tecknas mellan 
Trafikverket och Kungälvs kommun gällande finansiering och utformning. Då område 1 ligger 
nära cirkulationen ska området planeras så att risk för köbildning ut i cirkulationen inte 
uppstår.  

Trafikverket önskade en beräkning av trafikalstring av planförslaget inför granskning, vilket 
kommunen har genomfört.  

Dagvatten får inte ledas från planområdet till Trafikverkets dike.  

Vägprojekt väg 168, Ekelöv-Kareby, föreslår ny trafikplats och ny väg mellan väg 574 och E6, 
enligt avtal verkar inte korridorerna påverka detaljplanen men detta kan ändras.  
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Infrastruktur  
Detaljplanens område 1 gränsar till väg 574, för vilken Trafikverket är väghållare. 
Trafikmängden uppmättes 2009 till 5472 fordon/årsmedeldygn, varav 455 tunga fordon. 
Hastighetsbegränsningen är 70 km/h på berörd sträcka. Avståndet till väg E6 är cirka 370 
meter. Trafikverket är även väghållare för den gång- och cykelväg som angränsar till 
planområdet. 

Trafikverket har till granskningsskedet inte fått se en tydlig bild/skiss över hur planerade 
åtgärder intill statlig infrastruktur är tänkta att se ut och utformas (trottoar och breddning av 
anslutning). Hur mycket ska anslutningen breddas? Hur påverkar breddningen och trottoaren 
gång- och cykelbanan? Kommer några justeringar behöva göras i passagen för gång- och 
cykelvägen?  

Trafikverket önskar en kompletterande utformningsskiss för att kunna göra bedömningen om 
ett bevakningsavtal krävs eller ej.  

Trafikverket noterar att delar av den statliga gång- och cykelvägen är planlagd. Trafikverket 
har diskuterat frågan med Kungälvs kommun om att kartmaterialen inte verkar stämma 
överens med grundkarta.  

Trafikverket förutsätter att plangränsen stämmer överens med befintlig detaljplan.  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

KOMMENTAR 
Trafikverket och kommunen har rett ut oklarheter kring att kartmaterial inte 
överensstämmer eftersom kommunen inte uppdaterat gentemot Lantmäteriets 
databas. Förtydligade kring skiss på att Trafikverkets dike berörs vid breddning av 
infartsväg föranleder fortsatt att inga åtgärder kommer att ske på Trafikverkets 
anläggning, avtal är inte nödvändigt, enbart bevakning är det i behov av från 
Trafikverkets sida. 

 

5. POLISEN (2022-04-07) 
Lokalpolisområde Kungälv/Ale har i nuläget inga synpunkter på själva detaljplanen för 
bebyggelse av bostäder i det aktuella området.  
Vad som däremot Lokalpolisområdet har ett visst betänkande över är att det i kommunen 
byggs bostäder på många platser MEN att utbyggnader av till-fartsvägar till dessa områden i 
stort sett är obefintliga.  
Detta medför ökad trafik på nu befintliga vägar och det i sig för med sig trafikstockningar på 
redan, vid vissa tillfällen/tidpunkter, hårt belastade vägsträckor.  
Med detta ökar också risken för trafikolyckor.  
En önskan är således att Kungälvs kommun även ser över utbyggnad av vägnätet när nya 
bostadsområden byggs i kommunen. 

KOMMENTAR 
Yttrande noters. 

 

STATLIGA BOLAG 
6. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2022-03-25) 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m.fl. och lämnar 
följande yttrande. 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution 
har inget att erinra. 
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KOMMENTAR 
Yttrande noters. 

 

  

 REGIONALA ORGAN 
7. BOHUSLÄNS MUSEUM (2022-04-06) 

Det framgår i plantexten att tillstånd krävs för markingrepp från Länsstyrelsen angående 
fornlämningen L2021:7306 i område 2 (granskningshandling/ planbe-skrivning på sidan 10). 
Bohusläns museum hänvisar till Länsstyrelsens uttalande.  

Fornlämningsperspektiv):  
En fornlämning, L2021:7306 ligger invid den norra gränsen av planområde 2. Boplatsen 
påträffades i samband med arkeologisk utredning 2021 (Rio Göteborg Natur- och 
kulturkooperativ rapport 2021:08).  

Bohusläns museum finner att det i granskningshandlingarna framgår att samråd skett med 
länsstyrelsen 4 januari 2022 och att ” Länsstyrelsen anser att fornlämning L2021:7306 är väl 
avgränsad och att ett rimligt hänsynstagande till fornlämning har getts” (Granskningshandling 
planbeskrivning sid. 10). Länsstyrelsen finner därmed att föreslagen exploatering inom 
område 2 är möjlig. Dock kan plangräns tangera fornlämning L2021:7306 och det framgår på 
sidan 10 att ansökan om markingrepp krävs från inför byggnation. Därmed finner Bohusläns 
museum att inför exploatering bör ni ha kontaktat Länsstyrelsen angående det tillstånd som 
krävs för markingrepp i fornlämning/fornlämningsområde. 

Bebyggelseperspektiv  
Vi har inget att invända mot planförslaget.  

Motivering: Planerna berör i liten grad äldre, traditionell bebyggelse och ansluter till ett 
samtida bostadsområde.  

KOMMENTAR 
Yttrande noters. ”Område 2” är borttaget ur planhandlingarna inför antagande av 
detaljplanen. 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG  
8. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2022-04-06) 

Bygglovenheten 
Bestämmelse ”Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea i %” har lagts in av 
misstag efter kontroll med planhandläggaren, den ska således bort. 

Bestämmelse m4 har lagts in av misstag efter kontroll med planhandläggaren, den ska 
således bort. Bestämmelse m3 ska gälla för både m4 och m3. 

Bestämmelse m3 gällande bullerskydd möjliggör att uppföra antingen vall eller plank. Om 
plank måste bestå av obrännbart material och vara tätt mot mark (likt bestämmelsen för 
carports) ska detta framgå av planbestämmelserna.  

Av bullerutredningen tillhörande planen föreslås bland annat följande åtgärder: ”Baksidan och 
gavelsidorna till carportarna utformas ljudtäta i syfte att reducera ljudinfall från Karebyvägen 
och in till området”. Vidare föreslås att carportar inom område betecknade m1 och m2 ska 
uppföras ljudtäta med en höjd 3 m över mark. En planbestämmelse bör utformas som 
säkerställer ljudtäthet samt en höjd om 3 m för carportarna.  

Bestämmelse m3 ”Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå får 
utformas som förlängning av komplementbyggnad.” bör förtydligas och skrivas om till 
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”Bullerskydd med en höjd av 2 meter över marknivå får utformas som förlängning av 
komplementbyggnad.”  

Under ”Extra” står: ”Tillståndsansökan ska sökas inför markingrepp intill fornlämning”, av 
planbeskrivningen framgår att det är angränsande fornlämning intill plangräns, norr om 
område 2 som avses. Det behöver på plankartan tydliggöras för vilka tomter som omfattas av 
en sådan tillståndsansökan. Är det till exempel alla tomter inom område 2 eller är det endast 
de tomter som kommer gränsa mot den nordöstra plangränsen i område 2? 

Bestämmelse a2 bör skrivas om till ”Startbesked får inte ges för byggnader förrän 
skyddsåtgärderna m1, m2 och m3 har utförts.”  

Miljöenheten 
Plankartan reglerar anordnande av marken för dagvattenhantering och skydd mot störningar 
på ett långtgående men nödvändigt sätt med hänsyn till platsens utsatta läge. 

Miljöenheten har i samrådsskedet tagit upp att pågående (Leröy) men också framtida 
verksamhetsetablering i Solbräcke kommer leda till en ökning av tunga transporter längs 
Karebyvägen som sammanlänkar området med E6. Transporterna kan på sikt påverka buller- 
och risknivå i högre grad än vad planarbetet förespeglar då trafiksiffror uppräknats 
schablonmässigt till prognosår och inte inkluderar trafik inom verksamhetsområdet. 
Synpunkten kvarstår. 

Eftersom framtida industriverksamhet i verksamhetsområdet är svår att reglera finns också 
risken att en sådan utveckling, avseende buller, utsläpp till luft, damning, lukt, ljus och 
risknivå kan påverka planförslagets bostadsområde i större omfattning än vad som förutses 
idag.  

Enligt planbeskrivningen kan planförslaget komma att begränsa framtida utveckling av 
verksamhetsområdet. Enligt den riskutredning som utförts med komplettering 2021-11-09 
sedan samrådsskedet så anses skyddsavstånd tillräckliga för eventuella luktstörningar 
mellan bostadsbebyggelse och verksamheter, med avseende vad som finns på platsen idag. 
Det är dock nämnvärt att notera att bostäder ligger i förhärskande vindriktning (sydvästlig) i 
förhållande till industriområdet och det är oklart på vilket sätt riskutredning och 
skyddsavstånden i ”Bättre plats för arbete” tar hänsyn till just en förhärskande vindriktning när 
det gäller tex lukt, damning och buller. 

Detaljplanen medger höga bullernivåer från trafik vid husfasad även om dämpande och 
planeringsmässiga åtgärder vidtas för att förbättra situationen. Bostäder i området närmast 
industriområde och Karebyvägen behöver trots bullervallar vid carportar placera uteplatser 
vid fasader mot norr eller öster för att klara bullerriktvärden. Hus 1 behöver ha uteplats vid 
fasad mot öster. Det är mycket troligt att det i praktiken även anordnas uteplatser mot 
sydväst för att få solläge. För byggnad 5 har bullerutredning visat möjliga lokalt skärmade 
uteplatser vilka bör ha en höjd av 2 m för att klara riktvärden. Även möjlighet för en 
gemensam skyddad uteplats tas upp. 

Det kan allmänt anses att 55 dBA utgör god ljudmiljö (infrastrukturinriktning för framtida 
transporter, prop. 1996/97:53) samtidigt som gällande lagstiftning genom 
trafikbullerförordningen utgår från 60 dBA i fasad. Med tanke på den lantliga lokaliseringen 
kan det tyckas anmärkningsvärt att bullernivåer motsvarande bebyggelse i tät innerstad ska 
behöva tolereras. Dessutom att rad/parhus, som ofta bebos av barnfamiljer, ska 
detaljplaneras bredvid ett industriområde.  

När det gäller trafikbullerstörning så bullrar tung trafik mycket mer än personbilar. Korsningar 
men även vid rondeller där fordonen måste sakta in för att sen accelerera, ger ofta en ökad 
bullerstörning. En nyetablerad industri sedan samrådsskedet innebär en ökning av 30 
lastbilar per dag vilket definitivt kan innebära en ökad störning och risk för olägenhet. Detta 
särskilt då bostadsområdet, särskilt runt byggnad 5, ligger vid den mindre rondell där infarten 
för Leröys lastbilar till området är, vilket innebär att alla av verksamhetens tunga fordon 



37/22 Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl - KS2013/2269-68 Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl : Granskningsutlåtande, Arntorp 1_4, 22-09-16

 

Sid 8 (12) 
 

måste svänga i rondellen för att komma till verksamheten. Även luftkvaliteten kan komma att 
påverkas lokalt av avgaser.  

Miljöenheten ser en överhängande risk för framtida klagomål från föreslagna bostäder på 
buller eller annan störning, särskilt från planområdet bredvid Karebyvägen. I det fall 
miljöenheten kräver avhjälpande av till exempel bullerstörning är det i första hand mot den 
som orsakar störningen som krav kommer ställas, det vill säga verksamhetsutövaren.  

På det hela taget är lokaliseringen av bostäderna, nära såväl genomfartsväg, E6 och 
verksamhetsområde, olämplig med hänsyn till risk för störning och olägenhet för människors 
hälsa. Om bostäder placeras för nära industriområdet kan industrierna behöva vidta 
skyddsåtgärder för att förhindra olägenheter såsom t.ex. buller, lukt och luftföroreningar som 
uppkommer pga. för kort skyddsavstånd. Överväganden av lämpliga platser för bostäder och 
utarbetande av övergripande principer för planering görs till stor del under framtagande av 
översiktsplanen. Miljöenheten anser därför att förestående arbete med översiktsplanen i 
högre grad beaktar riskerna med boende nära verksamheter, för att skydda miljö och hälsa 
men också för att stärka boendekvalitén i kommunen. 

KOMMENTAR 
Bygglovenheten 
Yttrande beaktas. Planhandlingarna justeras. ”Område 2” är borttaget ur 
planhandlingarna inför antagande av detaljplanen, fornlämning berörs därav inte.  

Miljöenheten 
Planenheten instämmer med att kommande översiktsplan ska beakta såväl 
bostadsområden som verksamhetsområden. Aktuellt område har i planhandlingarna 
åtagit skyddsåtgärder och risknivåerna är enligt utredningar tolerabla för 
planområdet.   

 

9. VA-TEKNIK (2022-04-08) 
VA-teknik har deltagit i planprocessen för framtagande av handlingar för detaljplanen. 

VA-teknik har inga ytterligare synpunkter. 

KOMMENTAR 
Yttrande noters. 

I och med att planområdet har minskat i storlek efter granskning är inte längre 
behovet för befintliga fastigheter att ingå verksamhetsområde för VA lika aktuellt. 
Valmöjlighet finns för fastigheterna Arntorp 1:12, 1:15 och 1:16 om att ingå i 
kommunens verksamhetsområde för VA eftersom de angränsar till VA-
utbyggnadsområde och avtalsområde för VA. 

SAKÄGARE 
10. Sakägare 1 (2022-04-05) 

Hejsan, vi har fått ert brev och kikat över i området och har några synpunkter på 
förslaget. 
Ett par synpunkter är nya och ett par synpunkter har vi tagit upp innan. 
Vi tycker dessa är superviktiga: 

• Kostnaderna för vägförbättringar skall belasta kommunen som ev. i sin tur får ta ut 
avgifterna på tomtförsäljningen. 

• Vad får vi för garantier att när det nya området bebyggs (20-30 tomter) i framtiden att 
ny tillfartsväg från söder via vägreservatet byggs och den gamla backen stängs för 
trafik? 

• Vi förstår fortfarande inte riktigt hur ni tänker med vägen och all byggtrafik. Hur det 
ska gå? 
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• Anser ni att vägen är tillräckligt tjänlig i dagsläget för att kunna hantera den mängden 
extra trafik som tillkommer? 

• Vi har ett träd nära en av tomterna som är ett "skyddsvärdat" träd, enligt XX som 
jobbar på Länsstyrelsen. 
Hon har skrivit: "Björken på bilden är går under benämningen skyddsvärda träd" 
Viktigt att ta hänsyn till detta. Se bifogad bild. 

• Sen är inte vår största oro antalet hus direkt, utan snarare all sprängning ihop med 
den tunga trafiken. 

• Om nu planera fullföljs i område 2 så är vår bestämda uppfattning att kommunen 
ansvarar och samordnar all sprängning och terrassering av markarbetet. Detta så att 
transporterna minimeras och att logistiken blir bättre. Oerhört viktigt för vårt 
boendeklimat. 

Vi tar gärna emot era synpunkter på vår feedback till er så fort ni har gått igenom detta. 
 

11. Ytterligare yttrande från Sakägare 1 (2022-04-06) 
Här kommer lite mer tankar och funderingar kring de tre tomterna utanför hos oss. Arntorp 
1:12 och 1:15.  

Vi ser på kartbilden att den nya gränsande vägen kommer och ska in på våran befintliga väg 
utanför 1:15 kommer att bli en skarp kurva. Det ser ut som den kommer att svänga i 90 
grader, och dessutom i en uppförsbacke där det är som svårast under vintertid. Det är ett 
väldigt halt parti. 

Sen tycker vi inte att vi ser någon breddning av vägen. Den måste breddas och förstärkas om 
det ska köras mer trafik på den i dagsläget. Den håller inte till mer trafik. Oscar har nämnt 
kostnad i det andra mailet. 

Ni nämnde när ni var här att vägen kommer vid ett senare tillfälle att kanske breddas 
beroende på vad som händer i framtiden. Då sa vi att det kommer den inte att kunna göra vid 
en tomtförsäljning av tomten utanför hos oss 1:12. Där är det som smalast och kommer att bli 
en flaskhals. 

Vi är jätteoroliga för den sprängning som kommer att komma vid tomten längst upp. Den 
tomten består ju bara av berg. Vi är oroliga för allt det drar med sig, tex mycket damm som 
kommer att komma på oss. Mycket tunga transporter, höga ljud och en orolig tid. Sten som 
kan komma farandes mot våran tomt och skador på vårt hus. Detta är den största oron hos 
oss tyvärr. 

Vi med X och X har pratat mycket om detta och tycker det inte känns bra alls. 

Vi känner så här, att det är viktigt att vi också får lämna förslag på hur vi helst hade sett 
denna detaljplans utformning. För det är ju ändå vi som bor här och kommer att 
förhoppningsvis bo kvar här efteråt. Vi kommer med ett förslag för att minimera sprängningen 
så att det skulle kännas bättre för oss som bor här. 

Den tomten som är längst ner, där det är som bredast. Varför skulle ni inte kunna planera ett 
parhus där, så tar man bort tomten längst upp för att minska sprängningen. Detta blir bara till 
det bättre för oss och ni får ut lika många hushåll. 

Detta tycker vi också hade känts bättre för då byggs det inte ända upp mot den gamla 
boplatsen som ni nu har hittas i eran arkeologiska utredning. Det är verkligen något man ska 
vara rädd om. 

KOMMENTAR 
Detaljplanen har justerats och aktuellt område för yttrandena är numera borttaget 
från planhandlingarna. Planavdelningen tackar för samtal på plats med berörda 
sakägare.  
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Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 
• Ingen ny utredning är framtagen sedan granskningsskedet. 

Plankarta 
• ”Område 2” är borttaget med dess planbestämmelser. 

• Justerade planbestämmelse, men likvärdigt syften med bestämmelserna:  

o n1 och n5 – ”Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten” och 
”Marken får anordnas med en lutning på 1:4” byts ut till ”n2 - Marken är 
avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten om minst 100 kubikmeter”.  

o ”a - Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän bullerskydd har uppförts 
utmed Karebyvägen” byts ut till ”Startbesked får inte ges för 
bostadsbyggnader förrän m1, m2 och m5 har kommit till stånd”.  

o ”m2 – Komplementbyggnad ska uppföras 3 meter hög och utformas med en 
tät väggfasad mot Karebyvägen. 

 

• Kompletterad planbestämmelse  
 

o ”m1 – Material mot Karebyvägen ska bestå av obrännbart material” – Gäller 
även där bullerskydd ska uppföras. 

o ”m4 – Byggnad ska utföras så att det är möjligt att utrymma bort från 
Karebyvägen.  

o ”a2 – Startbesked får inte ges för bostadsbyggnader förrän 
skyddsåtgärderna att n2, avskärande dike finns. 

o ”e2 – Byggnadskroppar får som störst vara 350 kvm byggnadsarea.  
o Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader. 
o ”b2 – Lägsta nivå för färdigt golv för entréplan ska vara minst 0,5 meter över 

färdig gatuhöjd vid anslutande gata.  
o + 22, Markens höjd över angivet nollplan. Nivå att förhålla sig till för b2. 
 

Planbeskrivning 
• Underrubrik ”Bakgrund” har tillkommit. För att tydliggöra att planförslaget har minskat 

i storlek inför antagande. Kommunens mark, ”område 2” har utgått eftersom 
strategiska frågor inte kunnat redas ut.  

• Text som berörde ”område 2” har utgått. 

• Bestämmelse om obrännbart material – syfte har förtydligats. 

• Förtydligande gällande gemensamhetsanläggning, vem som bekostar och ansöker 
hos Lantmäteriet. 

 

Ida Brogren    Kristina Stenström 

Planchef    Planeringsarkitekt 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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Bilaga 1; Länsstyrelsens yttrande 
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-21

Handläggarens namn
Kristina Stenström

2022-09-05

Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, del av Halltorp 2:4
(Dnr KS2014/987-94)

Sammanfattning

Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra nybyggnad av 5
friliggande en-/tvåbostadshus på var sin tomt.

Aktuellt planområde ligger i Kode, i kommunens nordvästra del. Planområdet ligger inom södra
delen av Kode tätortavgränsning och är en privat planansökan och exploatör.
Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i en-/tvåbostadshus, varav
bostadshusen i öster och sydost ligger inom detaljplan, så kallad byggnadsplan.
I dagsläget är marken igenvuxen hagmark, vilket är utpekat i kommunens inventering av
jordbruksmark som betesmark. Området har inte tidigare varit betat och har legat i träda i många år
på grund av att ytan inte ansetts vara rationell att bruka.

Juridisk bedömning

Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet startades med en planansökan som kommunstyrelsen beslutade om 2014-08-20 § 310.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslag till beslut kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål ” En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen”. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap
skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel”.

Samt Kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som
vill reducera klimatutsläppen”. Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet
”Ökad kollektiv jobbpendling” i och med närhet till tågförbindelse i Kode.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Utifrån Kodes infrastruktur möjlighet med närhet till tågförbindelse och tätortsnära service bidrar det
till hållbara städer och samhällen.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planförslaget överensstämmer med Kungälvs kommuns gällande översiktsplan 2010 (antagen av 
kommunfullmäktige 2012-01-19). Planområdet ingår i tätortsområdet för serviceorten Kode. Den 
östra delen av aktuellt planområde ingår i ett större område som anges vara eventuellt möjligt att 
förtäta med nya bostäder och/eller där omvandling av fritidshus till permanentbostäder möjligen kan 
ske.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är privat initiativ för att utöka byggrätter för bostäder. 

Planförslaget möjliggöra för medborgare att bosätta sig i Kode tätort med närhet till tätortsservice, 
skola och kollektivtrafik.

Boendemöjlighet med närhet till natur och skola ger bra förutsättningar för barn.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra arbetsuppgifter.  

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.

Förslag till beslut
Detaljplanen för bostäder, del av Halltorp 2:4 i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

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

Expedieras till: 
Evert Gunnarsson, exploatör, <evertgunnarsson@hotmail.se> 
Gunilla Carlsson Gremner, Adm., Plan/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Verksamhetsledare, Plan/Samhälle och utveckling
Kristina Stenström, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling
Ida Brogren, Enhetscef Plan, Plan/Samhälle och utveckling
Margaretha Olsson, Mark- o Exploateringsing., Kart & mark/Samhälle och utveckling
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det detaljplanen tillåter
skulle kunna se ut.
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Kristina Stenström
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Komplementbyggnad Träd/vegetation

Tomtgräns Yta för fördröjning av skyfall

Detaljplangräns Tomtmark
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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.  

HANDLINGAR  
Detaljplanen omfattar följande handlingar:  

PLANHANDLINGAR:  
• Planbeskrivning (denna handling)  
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta  
• Samrådsredogörelse 2022-04-07 
• Granskningsutlåtande 2022-09-01 

  

ÖVRIGA HANDLINGAR:   
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2017-10-19  

  
UTREDNINGAR:  

• Arkeologisk undersökning, Västarvet kulturmiljö, 2018-04-27  
• Naturvärdesinventering, Melica, 2018-12-03  
• Dagvattenutredning, Markera Mark Göteborg AB. 2022-03-15   
• Geoteknisk utredning, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Afry, 2021-12-06   
• Geoteknisk utredning, Projekterings PM Geoteknik, Afry, 2021-12-06.  
• PM Trafikbuller Halltorp 2_4, 2021-10-15   
  

Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planer och byggprojekt: 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 i maj 2017. Den handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med kommunens 
gällande översiktsplan 2010 och med länsstyrelsens granskningsyttrande inför den, samt har inte ett 
betydande intresse för allmänheten, är inte i övrigt av stor betydelse och kan inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.  

Under samrådstiden fanns möjlighet för myndigheter, fastighetsägare och andra som har intresse av 
planen att lämna in synpunkter på planförslaget. Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån 
inkomna synpunkter. Därefter ställs det reviderade planförslaget ut för granskning och allmänheten 
bereds återigen möjlighet att lämna synpunkter. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter 
senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
Efter granskningen kan mindre justeringar göras utifrån inkomna synpunkter varpå planförslaget 
skickas för beslut om antagande. Beslut om antagande kan fattas av kommunstyrelsen eller av 
kommunfullmäktige.  
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PRELIMINÄR TIDPLAN  
Samråd genomfördes under 31/8 – 21/9 2022. Granskning 26/4 – 10/5 2022. Detaljplanen bedöms 
kunna antas tidigast fjärde kvartalet 2022. 

Inledning  
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnad av 5 friliggande en-/tvåbostadshus på var sin tomt.  

PLANDATA  
LÄGESBESTÄMNING  
Aktuellt planområde ligger i Kode, i kommunens nordvästra del. Planområdet ligger inom södra delen 
av Kode tätortavgränsning, cirka 1 km körbar väg från Kode järnvägsstation och cirka 1,5 km körbar 
väg från anslutning till väg E6. Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i 
en-/tvåbostadshus, varav bostadshusen i öster och sydost ligger inom detaljplan, så kallad 
byggnadsplan.   

AREAL  
Planområdet har en yta av cirka 10 600 kvm.   

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  
Lagfarna fastighetsägare av Halltorp 2:4 är två privatpersoner.   

  
Planområdets läge i kommunen  Planområdets läge i Kode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområde inom röd streckad linje.   
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Tidigare ställningstaganden  
KOMMUNALA BESLUT  

-  I kommunstyrelsens beslut § 310/2014-08-20 gavs positivt planbesked för cirka fyra 
villatomter.   
  

ÖVERSIKTSPLAN  
Enligt gällande översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2012-01-19 
ingår planområdet i tätortsområdet för serviceorten Kode. Den östra delen av aktuellt planområde ingår 
i ett större område som anges vara eventuellt möjligt att förtäta med nya bostäder och/eller där 
omvandling av fritidshus till permanentbostäder möjligen kan ske.   

 

 

Planområdet i relation till översiktsplanen  

Översiktsplanen anger generellt om ny bebyggelse bl.a. att det ska byggas vidare på dagens struktur, 
att serviceorterna ska utvecklas och att bebyggelseutveckling främst skall ske utmed 
kollektivtrafikstråket: Kungälv-Ytterby och Kode. Kode är utpekad som ett huvudstråk och 
stationssamhälle. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kode är nyligen påbörjad. Aktuell 
detaljplan är förenlig med gällande översiktsplan. (FÖP Kode - kungalv.se)   

DETALJPLAN, OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH FÖRORDNANDEN  
Planområdet omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser eller förordnanden, men angränsar i 
öster och sydöst till gällande detaljplan nr. 215, för bostäder.   

YTTERLIGARE KOMMUNALA STYRDOKUMENT  
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.   

  

  

Möjlig förtätning /  
omvandlingsområde   

Planområd   

Tätortsavgränsning  
serviceort   
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Förenlighet med miljöbalken  
Enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL) 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 (MB) ska tillämpas.  

Marken har tidigare utgjort jordbruksmark (bete), men har inte brukats på många år och har därefter 
växt igen. I naturvärdesinventeringen (Melica 2018-12-03) bedömdes att marken inte längre utgör 
betesmark. Området ligger omgärdat av bostadsbebyggelse. I översiktsplanen 2010 bedömdes att 
bostäder är ett prioriterat allmänt intresse inom aktuellt planområdet. Bostadsbyggandet fördes 2013 in 
som allmänt intresse i PBL för att tydliggöra kopplingen mellan planläggning i PBL och möjligheterna 
att tillgodose det kommunala bostadsförsörjningsbehovet. Byggnationen motiveras av behovet av 
bostäder och att stärka Kode som serviceort.  

Aktuell detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3 och 4 kap. MB.  

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 2014). Av 
de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:  

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN   
Enligt kommunens miljömål är det främst transporter till och från bebyggelsen som ger klimatpåverkan. 
Aktuellt område ligger relativt nära attraktiv kollektivtrafik; tåg och buss.  

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP  
Kommunens miljömål hänvisar till Översiktsplan 2010, som tar upp vikten av att inte bygga på 
produktiv åkermark. På landsbygden bör detta ej ske och vid tätorterna får det endast förekomma på 
vissa utpekade områden. Aktuellt område ligger inom tätortsavgränsningen och inom klassificering 
”bete” i kommunens utredning av jordbruksmark, Naturcentrum rapport – projekt nr 2347 2020-12-20, 
som ingår i arbetet för ny översiktsplan. Planområdet består av jordbruksmark i form av tidigare 
ängsmark. Området har inte tidigare varit betat och har legat i träda i många år på grund av att ytan 
inte ansetts vara rationell att bruka.   

 

Planområdet bestående av äldre jordbruksmark, klassificering ”bete” i kommunens utredning av 
jordbruksmark.  
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GOD BEBYGGD MILJÖ  
Kommunens miljömål hänvisar till målet är att skapa 400 nya bostäder årligen och inriktningen att detta 
ska ske genom förtätning. Hänsyn ska tas till naturvård och friluftsliv. Aktuellt område innebär 
förtätning och ger inte intrång i större utpekade naturvårds- eller friluftsområden.  

BEHOVSBEDÖMNING   
Alla planer som upprättas av kommunen (för vilka planläggning har påbörjats före 2018-01-01) ska i ett 
tidigt skede i processen behovsbedömmas enligt (f.d.) 6 kap. 11 § MB. Behovsbedömningen är den 
analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning enligt (f.d.) 6 kap 11 – 13 §§ MB, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, ska utföras eller inte. En miljöbedömning skall utföras i de fall 
planens genomförande antas kunna innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen skall ges 
tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen.   

För aktuell detaljplan har en behovsbedömning tagits fram 2017-10-19. I länsstyrelsens 
samrådsyttrande 2017-11-09 över den delas kommunens bedömning att planens genomförande inte 
antas innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i (f.d.) 6 kap. 11 § MB. Det krävs 
därmed ingen miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning. I länsstyrelsens yttrande lämnas 
synpunkterna att det är bra att inventera ängs- och betesmarken, och att det behövs en arkeologisk 
utredning.   

Förslaget till detaljplan är förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB och planens konsekvenser bedöms kunna 
hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.   

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  
RIKSINTRESSEN (3 OCH 4 KAP. MB)  
Området berörs inte av några riksintressen.  

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.  

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning.  

NATURRESERVAT (7 KAP 4 – 8 § MB) / KULTURRESERVAT (7 KAP 9 § MB)  
Planområdet omfattas inte av natur- eller kulturreservat.  

BIOTOPSKYDD (7 KAP 11 § MB)  
I området återfinns enligt utförd naturinventering flera stengärdesgårdar och ett grunt dike. Om 
området bedöms utgöra betesmark, dvs jordbruksmark, omfattas dessa av det generella biotopskyddet 
enligt miljöbalken 7 kap 11§. I naturvärdesinventeringen bedömdes dock att marken inte längre utgör 
betesmark på grund av den kraftiga igenväxning som sker samt att området inte har betats på 10 - 20 
år. Biotopskyddsbedömningen är alltså avhängig bedömningen av markslag.  

DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE (7 KAP 12 § MB)  
Området omfattas inte av djur- och växtskyddsområde.  

STRANDSKYDD (7 KAP 13 – 18 § MB)  
Området omfattas inte av strandskydd.  

VATTENVERKSAMHET (11 KAP MB)  
Området omfattas inte av avvattningsföretag.  
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Förutsättningar och 
förändringar  
NATUR OCH KULTUR  
MARK OCH VEGETATION  
Förutsättningar  
Området består av tidigare jordbruksmark som bitvis är under stark igenväxning. Marken är till största 
del flack, förutom ett bergsparti i nordvästra delen och ett brant sluttande berg i södra delen.  
Naturvärdena i området är generellt låga, med hänsyn till igenväxning, enligt naturvärdesinventering 
utfört av Melica, 2018-12-03.   

Planområdet ligger inte i direkt anslutning till åkermark och anses inte vara rationell att bruka. Området 
är utpekat som betesmark i kommunens kartering av jordbruksmarken med tillhörande rapport. 
Jordbruksmark Kungälv 20201220 (kungalv.se)  

Trädskiktet domineras av medelålders björkar. Enstaka större träd i området har funnits sedan 
landskapet var öppnare. I den västra delen har vegetation hävdats genom gräsklippning. Träd- och 
buskskiktet har inte slutit sig helt vilket beror på förekomsten av berg i dagen och det tunna jordtäcket 
som finns i anslutning till bergspartier.  

Utmed bergspartier och kant zoner finns förhöjda naturvärden i övrigt ”klass 4 - visst naturvärde”. 
Stengärdesgårdar och diken är värdefulla, oavsett om de skyddas av det generella biotopskyddet eller 
ej, så utgör de värdefulla strukturer för biologisk mångfald.   

Planförslag  
Planförslaget innebär att delar av den igenväxta betesmarken bebyggs.    

 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Förutsättningar  
Geoteknisk utredning har utförts av Afry, 2021-12-06, i syfte att utreda markförhållandena och 
beskriva planområdets geotekniska förutsättningar med avseende planerad byggnation av bostäder. 
Undersökning genomfördes november 2021 och kom fram till att det inte finns stabilitetsproblem inom 
området.  

  
  

    
Ortofoto 1971   Ortofoto 2018   
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Nordöstra delen av planområdet utgörs av glacial finlera. Leran bedöms vila ovanpå ett friktionslager 
som i sin tur vilar på berg. Sydvästra delen utgörs av postglacial sand. I norr och söder om den 
sydvästra hälften är det urberg. Enligt SGU:s jorddjupskarta är jorddjupet inom området mellan ca 1 
och 5 meter. Markytan inom planområdet är relativt flack, marknivåerna varierar mellan ca +24 och 
+25. I närhet till berg är marknivåer högre.   

Lerans sensitivitet uppmätt från konförsök varierar mellan 19 och 31, vilket klassar leran som 
mellansensitiv.   

I området förekommer det inga stabilitetsproblem då den naturligt lagrade jorden består av relativt 
grunda jorddjup i kombination med flacka lutningar. Ingen risk bedöms heller för blocknedfall eller 
bergras som kan påverka planområdet.  

Bortsett från de ytliga organiska jordlagren inom detaljplaneområdet bedöms jorden inte vara 
sättningsbenägen. I nordöstra delen av detaljplaneområdet förekommer mäktigare jorddjup jämfört i 
sydväst. Där mäktigare jorddjup förkommer består jordprofilen främst av lera som bedöms klara av 
måttliga belastningar utan omfattande förstärkningsåtgärder. För tyngre byggnader och konstruktioner 
kan det bli aktuellt med lastkompensationer alternativt förstärkningsåtgärder för undvika 
långtidsbundna sättningar. Det är inget som man behöver ta i beaktning i detaljplanen utan det hamnar 
på var byggherre att göra dom åtgärder som krävs för en stabil grund till kommande byggnader  

Planförslag  
Schakt i friktionsjorden bedöms kunna utföras med släntlutning om 1:1,5. Krävs brantare släntlutning 
av exempel utrymmesskäl bör schaktens stabilitet kontrolleras av sakkunnig geotekniker. 
Schaktbottenbesiktning av framtagen jordterrass bör utföras av geotekniker i byggskedet, innan 
grundläggningsarbeten påbörjas. 

Byggnader inom området bedöms kunna grundläggas med platta på mark där jordens jorddjup är små. 
Där byggnader placeras på mäktigare lerlager eller på ojämna jorddjup krävs sannolikt 
pålgrundläggning för att undvika sättningsskador på byggnaderna. 

Vid schaktnings- och packningsarbeten uppstår markrörelser som kan orsaka skador i närliggande 
byggnadsverk eller installationer. Markrörelser i form av vibrationer kan även medföra störningar av 
känsliga utrustningar och verksamheter i närområdet. En riskanalys med tillhörande föreskrifter 
avseende tillåtna markrörelser i samband med planerade entreprenadarbeten ska tas fram i den 
fortsatta projekteringen. I riskanalysen ska behovet av syneförrättning och övervakningsmätning av 
närliggande byggnadsverk och installationer utredas. 

Permanent avsänkning av grundvattenytan får ej förekomma utan att omgivningspåverkan utretts. I 
byggskedet kan omgivningspåverkan i form av buller och vibrationer förväntas. 

FÖRORENAD MARK  
Förutsättningar  
Ingen miljöfarlig verksamhet har bedrivits inom planområdet och därför är det osannolikt att marken är 
förorenad.  

Planförslag  
Planförslaget bidrar inte till att marken förorenas.  

RADON  
Förutsättningar   
Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, har området normalrisk till lågrisk av radon, vilket 
förekommer naturligt i berggrund och jord. Mätningarna är gjorda från flygplan på låg höjd. Aktuellt 
område innehar låg till medel. Om mätningarna är höga bör en radonriskutredning göras för att utreda 
om kommande byggnation kräver radonskyddat eller radonsäkert byggnadstekniskt utförande.    

Planförslag  

Planerade byggnader utförs radonskyddande i enlighet med riktlinjer för normalradonmark.  
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RISK FÖR SKRED/HÖGA VATTENSTÅND  
Förutsättningar  
Området är relativt platt och lutar svagt mot gata i öst. Grundvattennivån varierar med årstid och 
nederbördsmängd men bedöms generellt ligga på 0,1-2m under markytan.   

Enligt skyfallskartering finns ett mindre område i planområdets sydöstra del, där nivån bedömts till 0,1 
– 0,3 m, på en fyrgradig skala från 0,1 – 0,3 m till >1 m. Skyfallskarteringen har gjorts med ett 
100årsregn med 30 minuters varaktighet inklusive en klimatfaktor på 1,25.   

Vid skyfall kommer regn i större utsträckning avrinna ytledes vilket kan skada byggnader i instängda 
områden. Vid byggnation bör därför höjdsättningen kontrolleras och utformas på så sätt att vatten leds 
bort från byggnader. 

Planförslag  
I samband med planläggning ska höjdsättning göras så att marköversvämningar och dränering rinner 
mot diken och inte skadar byggnader. Detaljplanen visar på lägsta höjd på gata. Vid projektering sker 
en mer detaljerad höjdsättning av fastigheterna, marken måste ges en tillräcklig lutning från 
byggnaden vilket är en planbestämmelse som införts i plankartan. Byggnaderna bör utrustas med 
stuprörsutkastare så att takvatten kan avrinna ytledes mot dikena så att ”trög avledning” kan tillämpas. 
Vid alla infarter behöver trummor finnas för diken utmed gata.  

 

 

Exempel på dike vid tomt, med trumma för infarter. 

Vid skyfall och extrema flöden kan befintlig och föreslagen dagvattenanläggning ej längre ta hand om 
de flöden som kommer. I planområdets norra del föreslås en översvämningsyta vilket dikena från alla 
tomter, förutom den mest västliga tomten, leds till. Denna yta är en extra föreslagen översvämningsbar 
yta som kan vid skyfall minska flödestopparna och fungera som en extra kontrollerad fördröjning 
volym, denna rymmer 84m3 enligt uträkning i dagvattenutredning och ytan höjdsätts utifrån anslutande 
befintliga markhöjder och kommande höjder på tomtmark.  
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Med hänsyn till kapaciteten för nedströms område att ta emot dagvattenhantering måste detta ske 
inom planområdet. Enligt dagvattenutredning beräknas inte flödestopparna eller flödet öka med 
föreslagna fördröjningskrav efter exploatering. Föreslagna lösningar är dock endast 
systemprojekterade och en detaljerad dimensionering samt detaljprojektering ska göras innan 
byggnation. Se vidare under dagvatten, sida 14. En väghållare ansvarar för skötsel av diken och 
fördröjningsyta, alternativt en separat gemensamhetsanläggning för denne.    

 

 
KULTURMILJÖ & FORNLÄMNINGAR  
Förutsättningar  
Ett fåtal meter nordväst om markområdet finns ett känt 
fornminne (Solberga 226:1) i form av grav markerad med 
sten/block, från brons- eller järnåldern. Drygt 160m sydväst om 
området finns en samling by-/gårdstomter (Solberga 225:1), 
Stora och Lilla Halltorp. Äldre kulturlager kan finnas i 
anslutning till dem. Både sydost och nordväst om planområdet 
finns ytterligare kända fornlämningar.  

Inom planområdet finns stengärdsgårdar och dessa vittnar om 
ett äldre jordbrukslandskap och är därför värdefulla ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv.   

Enligt den arkeologiska utredningen framkom inget av 
arkeologiskt intresse. Med anledning av 
undersökningsresultatet anser Västarvet kulturmiljö att det inte 
finns något att erinra mot den planerade exploateringen.  

Planförslag  
Planförslaget bedöms inte påverka det närliggande fornminnet. 
Det ligger med ett avstånd på 25 meter till plangränsen. 

Fastighetsgränsen går i stenmuren/stengärdesgård och ligger på så vis i detaljplangränsen. Det ska 
tas hänsyns till stengärdesgårdar och ska så långt det är möjligt förbli orörda vid exploatering. 

Fornlämning norr om  planområde.   

Inom röd linje, finns i detaljplan utrymme för ett 
”fördröjningsmagasin”, som är till för att stoppa upp häftigt regn 
som kommer som skyfall.  

Planområdet sett från nordväst, 
närmast i bild, plats för 
fördröjningsmagasin för skyfall. (Röd 
linje är ungefärligt redovisad för yta). 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN  
BOSTÄDER OCH BEFINTLIG BEBYGGELSE  
Förutsättningar  
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Väst och öst om området finns villabebyggelse i 
upp till två våningar. I öster och sydväst tangerar planområdet med en befintlig byggnadsplan från 
1987, dåtidens detaljplan.   

Planförslag  
Planen möjliggör byggnation av 
fem en-/tvåbostadshus placerade 
på var sin tomt, max 120kvm stora 
med komplementbyggnad/garage 
på 40kvm.   

 

Del av 
byggnadsplan 
intill aktuellt 
område från 
1987.   
 

 

ARBETSPLATSER, ÖVRIG BEBYGGELSE  
Förutsättningar  
Tillgången till arbetsplatser är begränsad i Kode och arbetspendling till Kungälv, Stenungsund och 
Göteborg är vanligt förekommande.   

Planförslag  
Planförslaget bidrar inte till tillskapandet av fler arbetsplatser.   

SERVICE  
Förutsättningar  
Närmaste service i form av matbutik, pizzerior, bensinstation och byggvaruhandel finns i centrala 
Kode, ca. 800 meter från planområdet. Även förskolor, skola och fritidsanläggningar finns på orten.  

Planförslag  
Planförslaget bidrar inte till tillskapandet av någon service.   

TILLGÄNGLIGHET   
Förutsättningar  
Att samhället är tillgängligt för alla är en viktig rättighetsfråga. Var femte person i Sverige har någon 
form av funktionsnedsättning. De har samma rätt till ett liv i oberoende och att fullt ut kunna delta på 
livets alla områden som de övriga 80 %. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, där artikel 9 särskilt behandlar den fysiska miljön. Att göra 
samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning gynnar alla. Det är t.ex. lättare att 
manövrera en barnvagn där tillgängligheten är god. Boverkets rekommendationer kring tillgänglighet 
ska därför följas. Kommunen ser positivt på ytterligare förbättringar jämfört med kraven i BBR 
(Boverkets byggregler) och Boverkets rekommendationer. Exempel på detta finns i Kommunens 
basutformningsprogram för bostäder.)  

Planförslag  
Planområdet utgörs främst av flack mark vilket gör det enkel att göra fastigheterna tillgängliga.  
Tillgängligheten till och inom byggnader prövas vid bygglov.  
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BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING  
Förutsättningar  
Omkringliggande bebyggelse består av friliggande en- och tvåbostadshus med äganderätt. Ålder och 
prisklass varierar dock.   

Planförslag  
Planområdet är beläget i randzonen mellan tätort och landsbygd. Ny bebyggelse bör därför begränsas 
i höjd och utbredning för att passa in i områdets befintliga karaktär.   

 

FRIYTOR   
LEK & REKREATIONSOMRÅDEN  
Förutsättningar  
Planområdet ligger i direkt anslutning till ett område som består av tidigare betesmark men som nu 
växt igen. Möjligheterna till lek och rekreation i naturen är mycket goda för såväl barn som vuxna.   

Planförslag  
Planförslaget bidrar inte till att nya lek eller rekreationsområden tillskapas.   

 

GATOR OCH TRAFIK  
GATUNÄT, GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDTRAFIK  
Förutsättningar  
I dagsläget finns ingen väg till planområdet. Planområdet ligger dock i direkt anslutning till  

Halltorpsvägen som är en smal lokalgata (ca. 3–3,5 meter bred), gång- och cykelväg finns inte utbyggt. 
Vägen är enskild och sköts av Halltorps samfällighetsförening.  

Planförslag  
Planförslaget innebär att en infart till planområdet skapas från Halltorpsvägen. Den nya vägen inom 
planområdet blir en återvändsgata med vändplats i slutet av gatan med vändradie på 9m med fri 
utrymme på 1,5m.  

KOLLEKTIVTRAFIK  
Förutsättningar  
Närmaste busshållplats är belägen ca. 450 meter från planområdet på Hedsvägen. Hållplats 
Granatvägen trafikeras av busslinjerna 306, 901, 908, 909, 915, 916. Samtliga busslinjer trafikerar 
endast busshållplatsen en eller ett fåtal gånger varje dag och ingen buss trafikerar hållplatsen på 
helgdagar. Till Kode järnvägsstation är det ca. 1 km, härifrån går tåg mot Uddevalla och Göteborg. 
Restiden till Göteborg är 28 minuter.   

Planförslag  
Planförslaget innebär inga förändringar för kollektivtrafiken.   

 

STÖRNINGAR OCH RISKER  
LUFTKVALITETSNORM  
Förutsättningar  
Det finns inga luftmätningar i Kode men sannolikt överskrids inte gränsvärdena. I området kring aktuellt 
planområde och i dess närområde överskrids inte miljökvalitetsnormen för luft. Detta utifrån att 
området är välventilerat, glesbebyggt och inga större industrier med utsläpp till luft finns i närområdet.  

Planförslag  
Planförslaget bedöms innebära en mindre ökning av antalet bilar i området vilket innebär en ökning av 
utsläpp till luft.   
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BULLER  
Förutsättningar  
Länsstyrelsen efterfrågade enklare bullerutredning efter samråd till detaljplanen eftersom Boverkets 
vägledning anger att en mindre utredning med enklare, översiktlig utredning med få beräkningspunkter 
räcker när bullernivåerna är låga. Närheten till större vägar och järnväg behövde också beaktas.  

En bullerberäkning (PM Trafikbuller Halltorp 2_4) har utförts för planområdet i systemet Trivector Buller 
Väg II som bygger på Naturvårdsverkets nordiska beräkningsmodell. Bullerberäkningen har utförts 
med mycket förenklade antaganden och tar endast hänsyn till vägtrafiken för de närmast 
förekommande vägarna.  

Planförslag 
Planförslaget innebär att närmsta bostadshus och närmsta väg placerades 4 meter från varandra, 
vilket är det kortaste avstånd som ett bostadshus kan byggas enligt föreslagen reglering genom 
detaljplan. Även om frekvensen är låg för den förbipasserande trafiken på närmsta väg får varje 
enskild passage stort genomslag i beräkningen då avståndet är kort mellan bullerkälla och mottagare.  

Beräknad ekvivalentnivå om 54 dBA, underskrider trafikbullerförordningens (Fo 2015:216) krav om 60 
dBA därav kan ett bostadshus kan placeras fritt inom tomtmarken som hamnar närmast 
förbipasserande lokalväg. Däremot är beräknad maximalnivån förhållandevis hög, med 83 dBA mot 
trafikbullerförordningens krav om max 70 dBA och ekvivalent 50 dBA för uteplats. Därför bör uteplatser 
lokaliseras på den västra sidan på de tomter som ligger närmst vägen, Halltorpsvägen. 

Järnvägstrafiken har inte beaktats i bullerutrednings PM. Andra undersökningar i närområdet har dock 
gjorts avseende buller från järnvägen i samband med förhandsbesked. För den fastighet, som avsåg 
ett förhandsbesked, är belägen ca 250 meter från järnvägen konstateras att bullernivåerna från 
Bohusbanan är acceptabla, vilket kan jämföras med Halltorp 2:4 som har ca 590 meters avstånd till 
järnvägen.   

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING  
VATTEN OCH SPILLVATTEN  
Förutsättningar  
Kommunalt vatten och spillvattennät finns utbyggt i Halltorpsvägen. Närliggande bostadsområde ingår 
i dagsläget inte inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.  

Planförslag  
Ledningar för kommunalt vatten och spillvattenförsörjning av planområdet byggs ut i vägen inom 
planområdet och ansluts till befintligt nät i Halltorpsvägen. Spillvattnet leds till kommunens 
avloppsreningsverk, Kode avloppsreningsverk, vilket sedan en tid tillbaka har beräknat för denna 
tillkomst. 

Dagvattenhantering måste ske inom planområdet. För att fördröja dagvattnet föreslås öppna lösningar 
i form av diken. Största delen av området avleds dagvatten mot norr. Planbestämmelse säkerställer så 
att uppkomsten av det dagvatten som hårdgörandet av marken medför ska omhändertas och fördröjas 
inom kvartersmarken i motsvarande grad som det görs idag. Utöver detta så finns en reserverad bit 
mark i norra delen av planområdet som är till för att vara en översvämningsbar yta. Denna yta kan ta 
emot ytledes vatten, till exempel vid häftiga skyfall.  

I sydöst föreslås att diken anläggs inom planområdet som avleds med ett avrinningsstråk mot befintligt 
dike vid befintlig dagvattendamm. Dikena kan sektioneras upp för ytterligare fördröjning.  

Vid planområdets södra del rinner dagvatten från närliggande fastigheter in på planområdet. Det bör 
därför anläggas någon form av avvattningsstråk i den södra delen. 

DAGVATTEN 
Förutsättningar  
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I Halltorp så är det idag kommunalt verksamhetsområdet för vatten och spillvatten men inte för 
dagvatten. Dagvatten från planområdets östra del avrinner norrut mot vägdiken längs med 
Halltorpsvägen. Dikena leds till en trumma som går genom fastigheten Halltorp 2:11 och via en ledning 
till bäcken utmed Hedsvägen som är områdets närmsta recipient som sedan når Kollerödsbäcken. 
Från områdets västra del avrinner delar av dagvattnet mot en befintlig dagvattendamm i väster för att 
sedan nå bäcken längs med Hedsvägen. De befintliga vägdikena, trummorna och bäcken längs med 
Halltorpsvägen och Hedsvägen är idag hårt belastade och översvämningar har skett i området vid 
isbildning och vid lövfällning.  

Kapaciteten på ledningen som går under fastigheten Halltorp 2:11 och mynnar ut i bäcken längs med 
Hedsvägen är på 300 PP/BTG och antas ha en låg lutning. Det är mycket begränsad kapacitet för 
nedströms område att ta emot ökad dagvattenhantering. Befintliga ledningen är överbelastad och 
befintligt flöde överskrider kapaciteten. Dagvattenutredning föreslår att befintliga systemet ses över, för 
hela avrinningsområdet, på grund av att det är överbelastat idag. För att klara de befintliga flödena 
krävs en trumma med en innerdiameter på 400 mm (plast).   

Planförslag  
Enskilt huvudmannaskap gäller för dagvatten, vilket inte får kopplas till spillvattensystem.  

Kungälvs kommuns dagvattenhandbok redovisar hur kommunen ska hantera dagvattenfrågor i 
detaljplaneskedet. Krav på dimensionering, fördröjning och rening som detaljplaner behöver förhålla 
sig till. För områden med tät bostadsbebyggelse är återkomsttiden för regn vid fylld ledning minst 5år 
samt att hänsyn ska tas till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder i form av 
klimatfaktor på 1,25 (+25%).   

  
Bilaga 2, till dagvattenutredning. Avledning av dagvatten inklusive hantering av skyfall inom tomtmark (diken- 
grönyta) samt befintligt ledningsnät (blålinje – vatten och rödlinje spillvatten)  
  
Planförslaget innebär att möjliggöra nybyggnad av fem friliggande en-/tvåbostadshus på var sin, minst 
1000m2 stor, tomt. Fördröjningsbehovet har utgått utifrån att 3 m3 vatten ska omhändertas per 100m2 
hårdgjord yta och i beräkningarna antas varje tomt ha en normalstor parkeringsplats (2,5x5m) i grus 
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som är ett mer permeabelt material än asfalt. Beräkningarna medför att ca 25 m3 behöver fördröjas för 
den planerade gatan och ca 5 m3 per fastighet. Totalt ska 50 m3 fördröjas inom planområdet. Det är 
väghållaren som ansvarar för skötsel av dikena. 

För att fördröja dagvatten föreslås öppna lösningar i form av diken, se bild ovan ”bilaga 2” i 
dagvattenutredning. Fördjupad översiktsplan för Kode, förespråkar att Kommunen ska aktivt arbeta 
med att reducera andelen hårdgjorda ytor, d.v.s. anlägga så lite asfalt och stensättning som möjligt. 
Detta för att mängden dagvatten som behöver omhändertas ska minskas. Dagvatten föreslås i 
fördjupad översiktsplan att så stor utsträckning som möjligt ska avledas i öppna diken, dammar eller 
våtmarker. Samt att i samband med planläggning ska höjdsättning göras.  

I sydöst föreslås att diken anläggs inom planområdet som avleds med ett avrinningsstråk mot befintligt 
dike vid befintlig dagvattendamm. Dikena kan sektioneras upp för ytterligare fördröjning.   
Vid planområdets södra del rinner dagvatten från närliggande fastigheter in på planområdet. Det bör
därför anläggas någon form av avvattningsstråk i den södra delen.   
 
Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med kommunens 
dagvattenplan samt dagvattenpolicy. Fastighetsägare till Halltorp 2:4 ansvarar och står för kostnaden 
för utbyggnaden samt drift och underhåll av de föreslagna dagvattenåtgärderna inom detaljplanen. 
Övriga anläggningar sköts underhåll likt idag.  

Övriga kostnader för åtgärder på befintligt dagvattensystem utanför detaljplan får regleras i avtal 
mellan exploatören och vägföreningen. 

Det finns inget markavvattningsföretag inom planområdet. Exploateringen bedöms inte heller påverka 
berörda markavvattningsföretag nedströms eftersom fördröjning sker inom planområdet.  

RADON  
Byggnader inom normalriskområde kan normalt utföras med radonskyddande konstruktion, eller
motsvarande åtgärder, så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. 
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga  
skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.   
 

VÄRME  
Förutsättningar och planförslag  
Kommunen eftersträvar uppvärmning med förnybara energislag, i enlighet med Energiplan för 
Kungälvs kommun, antagen 2010-02-11. Då fjärrvärme inte finns inom området kan uppvärmning ske 
med värmepump, biobränsle eller solvärme.   

EL  
Förutsättningar och planförslag  
Området är försörjt med el. Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring 
villkoren för anslutning. 

AVFALL  
Förutsättningar och planförslag  
Hushållsavfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordningen för Kungälvs Kommun. Området 
förses med kommunal sophämtning. Både återvinningscentral och återvinningsstation finns i Kode 
tätort.   

Planförslaget innebär inga förändringar för avfallshanteringen.  
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Planbestämmelser  
GRÄNSBETECKNINGAR  
Gränser på plankartan har en inbördes hierarki som styr inom vilka områden en viss bestämmelse 
gäller.  

 plangränsen anger gräns för hela planområdet.  

  användningsbestämmelser och administrativa bestämmelser gäller inom områden 
som avgränsas av användningsgränser och/eller plangräns   

  egenskapsbestämmelser gäller inom områden som avgränsas av egenskapsgräns, 
användningsgräns och/eller plangräns   

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN  
ALLMÄNNA PLATSER MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP  
GATA – reglerar användningen till lokalgata. Används för gata inom planområdet för angöringstrafik 
till bostäder.  

KVARTERSMARK  
B – reglerar användningen av kvartersmark för bostäder. Inom dessa områden får bostadshus med 
tillhörande bostadskomplement uppföras.   

E – reglerar användningen av kvartersmark för teknisk anläggning, ”fördröjningsmagasin”. 
Bestämmelsen syftar till att planområdets norra del har en översvämningsbar yta. Utöver fördröjning 
inom tomtmark kan ytavledes dagvtten, till exempel skyfall, ytterligare fördröjas där. Ytan höjdsätts 
utifrån anslutande befintliga markhöjder och kommande höjder på tomtmark.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  
BEBYGGANDETS OMFATTNING  
Storlek på största möjliga huvudbyggnad är 120kvm samt byggnadshöjd 4,5. Det innebär två våningar 
med förhöjd väggliv. En komplementbyggnad somt till största byggnadsarea är på 40kvm och 3meter 
byggnadshöjd, dvs en våning.  

 – prickmarken reglerar områden som inte får förses med byggnad. Ytan säkrar 
bebyggelsefria områden.   

Fastighetsstorlek 
Minsta tomtstorlek är 1000kvm. 

PLACERING   
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från tomtgräns - bestämmelsen syftar till att skapa 
ett minst 1,5 meter bred stråk mellan komplementbyggnad och tomtgräns.  

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns - bestämmelsen syftar till att skapa ett 
minst 4 meter brett stråk mellan byggnad och tomtgräns. På så vis uppstår 8 meter mellan 
huvudbyggnader inom planområdet.  

UTFORMNING  
Endast friliggande en-/tvåbostadshus med sadel- eller pulpettak får uppföras inom planområdet. 
Detaljplanen är utformad för småhusbebyggelse.  
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Takvinkel får vara mellan 14 och 45 grader. Det ger ett fritt spann för att välja 
takkonstruktion.  

UTFÖRANDE  
Dagvatten ska fördröjas inom planområdets kvartersmark motsvarande 3 m3 dagvatten per 100 m3 
hårdgjord yta. Genom planbestämmelsen säkerställs så att uppkomsten av det dagvatten som 
hårdgörandet av marken medför kan omhändertas och fördröjas inom kvartersmarken i motsvarande 
grad som det görs idag.  

Marklutning om 1:20 ut från byggnad, inom 3m runt byggnaden. Syftet med att markens lutning ska 
vara 1:20, 3 meter runt byggnaden, är för att undvika att dagvatten och skyfall rinner mot byggnad. 

MARKENS ANORDNANDE OCH VEGETATION  
Parkering på tomtmark ska anordnas med genomsläppligt material. – Syftar till att begränsa andelen 
hårdgjord yta inom kvartersmarken så att uppkomsten av dagvatten minskar, för att underlätta 
omhändertagande av det dagvatten som uppstår.    

n2 – syftar till att visa på ytor som är avsedda för dike, för att inom tomtmark omhänderta dagvatten. 

n3 – marken är avsedd för att vara en översvämningsbar yta, vilken kan ta omhand 84m3 vatten, 
framför allt vid skyfall. Det är en extra föreslagen översvämningsbar yta som vid skyfall kan minska 
flödestopparna och fungera som en extra kontrollerad fördröjning volym, inte bara för föreslagen ny 
byggnation utan även högre uppströms område. Ytan höjdsätts utifrån anslutande befintliga 
markhöjder och kommande höjder på tomtmark.    

n4 – Skyfall ska ledas mot väst, mot lägre höjd – För att inte orsaka skada på byggnader ska marken 
anordnas så att vatten rinner mot väst, mot skyfallsled.  
 
n5 – Skyfall ska ledas mot nordost, mot lägre höjd – För att inte orsaka skada på byggnader ska 
marken anordnas så att vatten rinner mot nordost, mot fördröjningsyta. 

+ 25 – Markens höjd över angivet nollplan anger lägsta marknivå för gata och för byggnationen att 
förhålla sig till. 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER   
GENOMFÖRANDETID  
Angiven genomförandetid är 5 år. Tiden anses vara en rimlig genomförandetid för tänkt bebyggelse 
som är relativt begränsad till sin omfattning och innehåll.  

Extra 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas. – För att förtydliga och informera om att kommunens policy 
finns och ska följas utöver vad som anges i till planen hörande dagvattenutredning. 

 

  

14 - 45   
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Konsekvenser av planens 
genomförande  
MILJÖKONSEKVENSER  
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller 
annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet 
eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling 
främjas. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen 
får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program 
eller en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).  

Lämplighetsprövning utförts enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.  

miljöbalken beskrivs ovan under rubriken ”Tidigare ställningstaganden”. Detaljplanen har prövats mot 
kommunens översiktsplan, ÖP i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och 
vattenområden mm och därvid befunnits förenlig med ÖP.  

STADS- OCH LANDSKAPSBILD  
Förslagna friliggande bostäder följer den befintliga bebyggelsen i området. Bebyggelsens skala 
underordnar sig det högre bergspartiet söder om planområdet. Planförslaget bedöms därmed inte 
påverka landskapsbilden. Aktuell obebyggd, vegeterad markyta kan dock tänkas vara en kvalitet för 
de som redan är boende i området.    

KULTURMILJÖ  
Stengärdesgårdar bibehålls i fastighetsgräns, påverkan på stengärdsgårdarna bidrar till negativ 
konsekvens för kulturmiljön.  I övrigt förväntas inte planen bidra med negativa konsekvenser vad det 
gäller kulturmiljön. I den arkeologiska undersökningen görs bedömningen att det inte finns något att 
erinra mot den planerade exploateringen.  

NATURMILJÖ  
Enligt naturvärdesinventeringen (Melica 2018-12-03) är naturvärdena i området generellt låga, med 
hänsyn till igenväxningen. Då områdets naturvärden som högst uppnår klass 4-visst naturvärden 
bedöms inte planförslaget medföra negativa konsekvenser för naturmiljön.    

Inom planområdet finns ett antal stengärdesgårdar och ett grunt dike. Stengärdesgårdarna är i 
tomtgräns och till största del inom prickmark där byggnader ej får upprättas.  

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs heller.   

TRAFIKBULLER  
Rikt- och gränsvärden för buller invid bostadsbyggnader överskrids inte då trafiken på Halltorpsvägen 
är låg, vilket också förväntas för tillkommande väg inom området.   

LUFT OCH VATTEN  
Tillkommande bostäder innebär lokalt en ökad trafik, främst på Halltorpsvägen. Omfattningen av 
trafikökningen är dock relativt begränsad då planförslaget endast medger att ett mindre antal 
friliggande bostäder byggs. Trots att området ligger relativt nära Kode station förväntas de boende 
även köra bil. Den ökade trafiken anses dock inte vara så stor att det finns risk att gällande 
gränsvärden för luft överskrids.   
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Inga sjöar, vattendrag eller våtmarker ligger i lägen som gör att de kan påverkas av planförslaget. 
Avsikten är att så långt som möjligt omhänderta dagvatten inom planområdet då intilliggande 
bostadsområde avleds mot bäcken utmed Hedsvägen som mynnar i Ödsmål kile vilket är Natura 2000.   

ALTERNATIV LOKALISERING  
Ianspråktagande av ängs- och hagmark för bostadsbyggnation, är negativt ur miljösynpunkt men 
lokalisering av bebyggelse i det aktuella området är positivt med tanke på att området kan betecknas 
som centralt inom Kode, med dess tågstation, vilket i sig är ett steg i rätt riktning i strävan att förtäta 
befintliga tätorter.  

Få eller inga obebyggda/icke detaljplanelagda platser i närheten av Kode centrum har så i övrigt 
gynnsamma egenskaper för byggnation, såsom närhet till befintlig infrastruktur och möjlighet att 
uppfylla Plan- och bygglagens krav om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

SAMMANFATTNING   
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl 
nationella som lokala miljömål och bidra till att uppfylla miljömålen.  

SOCIALA KONSEKVENSER  
Ett av Plan- och bygglagen huvudsyfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. Det ska ske med hänsyn till den enskilda människans frihet. 
Det innebär bland annat att alla oberoende kön ska ha samma makt (möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter) att forma sina liv och att påverka samhället.  

JÄMSTÄLLDHET  
Positiva aspekter på planen är att planområdet ligger förhållandevis nära Kode station där relativt god 
kollektivtrafik underlättar vardagsresor till arbete och till kommunal och kommersiell service. Även om 
planen endast medger en mindre utbyggnad bidrar den nya bebyggelsen till att skapa bättre 
förutsättningar för servicen i Kode.  

En negativ aspekt är dock att stora delar av den vardagliga kommunala och kommersiella servicen 
finns i Kungälv centrum vilket innebär en resa för de boende. Planen skapar inte en miljö med 
blandade funktioner och därför förutsätter resor samt att den inte är anpassad till olika 
befolkningsgruppers möjligheter och önskemål om boende.   

JÄMLIKHET  
Även andra faktorer påverkar våra möjligheter. Det kan t.ex. vara ålder, utbildningsnivå, socialt 
kontaktnät och funktionsvariationer. Halltorpsvägen och planerad väg inom området är relativt flacka, 
vilket kan ge godtagbar framkomlighet för rörelsehindrade. Planförslaget innebär en fortsatt 
utbyggnad av villor som upplåts med äganderätt.  

BARNPERSPEKTIV  
Barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde. Planen ger kvaliteter i form av goda 
förutsättningar för utomhuslek i varierad natur utanför den egna bostaden. Bebyggelsen blir en 
renodlad bostadsmiljö. En relativt homogen social miljö kan vara begränsande för barn och ungdomars 
identitet och förståelse för samhället. I Kode tätort finns ett begränsat utbud av aktiviteter för barn och 
ungdomar och avståndet till Kungälv centrum är relativt långt. Relativt goda 
kollektivtrafikkommunikationer finns dock vilket överbryggar barnens barriärer och underlättar sociala 
sammanhang.  

För att komma till förskola, skola och fritidsanläggningar i Kode behöver barnen gå eller cykla längs 
med Halltorpsvägen som saknar utbyggd gång och cykelväg och sedan korsa Hedsvägen. Närmaste 
lekplats finns i norra delen av Kode cirka 2 km från planområdet vilket innebär att avståndet är långt 
och att barn inte kan ta sig dit själva på ett trafiksäkert sätt.   
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Genomförandebeskrivning   
ORGANISATORISKA FRÅGOR  
Den preliminära utbyggnadsplanen är att byggstarta under 2023 så att det är färdigbyggt 2025.  

PRELIMINÄR TIDPLAN  
Samråd om detaljplanen hölls den 31 augusti – 21 september 2021. Efter samrådet har yttranden 
sammanställts i en samrådsredogörelse med förslag till eventuella justeringar och kompletteringar, 
vilket gjordes till granskningsskedet av detaljplanen. Detaljplanen var på granskning 26 april till den 10 
maj 2022. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast fjärde kvartalet 2022.  

GENOMFÖRANDETID  
Enligt plan- och bygglagen ska 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 
byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då lättare 
ändras om ett sådant behov uppkommer.  

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år.  

HUVUDMANNASKAP  
Enskilt huvudmannaskap inom planområdet.  

ANSVAR FÖR ANLÄGGNINGAR  
ALLMÄN PLATS  
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats.  

KVARTERSMARK  
Fastighetsägarna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar till 
exempel privata ledningar, parkeringsgarage, gårdar, tillfartsvägar och diken mm.  

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  
Kommunen ansvarar för utbyggnad av de kommunala vatten och spillvattenledningarna och ska vara 
huvudman för de allmänna spill och vattenledningarna inom planområdet fram till respektive fastighets 
förbindelsepunkt. Anläggningsavgift för vatten och spill skall betalas enligt vid varje tillfälle gällande 
taxa.  

Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med Kommunens 
dagvattenplan med innehållande dagvattenpolicy.  

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER  
Mellan kommunen och exploatören finns sedan tidigare ett gällande plankostnadsavtal som reglerar 
exploatörens ansvar för plankostnader och utredningar.   

Ett exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. 
Exploateringsavtalet ska reglera hur planarbetet och byggnationen ska genomföras till exempel 
ansvar, kostnader, allmänna va-ledningar och bildande av gemensamhetsanläggningar. Redovisning 
av innehåll till exploateringsavtal sker till granskningsskedet.  

Exploateringsavtalet kommer att innehålla:   

 Fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen.  
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 Gemensamhetsanläggning.  
 Byggnation, exploatörerna ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark.  
 Miljöanpassning av byggnation.  
 Hantering av eventuella skador, till exempel skador på befintlig väg vid byggnation.  

 

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR   
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om fastighetsbildning, 
anläggningsförrättning m.m söks hos Lantmäteriet.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 
Fastighetsbildning samt reglering av befintlig fastighet kommer att bli aktuellt efter antagande av 
planen. Inom planområdet planeras nya fastigheter att bildas.  

5 fastigheter för bostadsändamål planeras att avstyckas från Halltorp 2:4. 

Vägar och ledningar inom området byggs i enlighet med detaljplanen. Efter anläggande av vägar i 
området kommer anläggningsförrättning att ske. Angränsande till planområdet finns en 
gemensamhetsanläggning, Halltorp ga:2 för väg mm. Denna måste omprövas för att införliva den nya 
infartsvägen mm till planområdet.  

En ny gemensamhetsanläggning ska bildas för ett fördröjningsmagasin inom planområdet, som ska 
förvaltas av de nybildade fastigheterna. 

Ledningsrätt kan upplåtas för nya kommunala avloppsledningar samt markförlagd starkströmsledning. 
Servitut för vatten- och avloppsserviser ordnas vid avstyckningen. 

Initiativ till nödvändiga lantmäteriförrättningar tas av exploatören eller av ledningsägare. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
MARKÄGARE  
Exploatören är ägare till Halltorp 2:4, tillika två privatpersoner som är lagfarna ägare till Halltorp 2:4.  

För samtliga fastighetsägare hänvisas till planen hörande fastighetsförteckning.  

ERFORDERLIG FASTIGHETSBILDNING  
Exploatören ansöker och bekostar denna.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR  
För genomförandet av detaljplanen kan nya gemensamhetsanläggningar bildas eller ombildas.  

Angränsande till planområdet finns en gemensamhetsanläggning, Halltorp ga:2, väg mm som förvaltas 
av Halltorps samfällighetsförening. Denna måste omprövas för att införliva den nya infartsvägen. Detta 
görs genom en ansökan om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. Det åligger exploatören att 
kontakta Halltorps samfällighetsförening och att ansöka och bekosta förrättningen. 

En ny gemensamhetsanläggning ska bildas för tekniska anläggningen, ett fördröjningsmagasin i 
nordöstra delen av planområdet. Denna ska skötas och förvaltas av de nybildade fastigheterna inom 
planområdet. Exploatören ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen.  

LEDNINGSRÄTT  
Eventuellt säkerställande av allmänna ledningar inom planområdet ska ske med ledningsrätt.  
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EKONOMISKA FRÅGOR  
DETALJPLANEEKONOMI  
Exploatören står för kostnaderna enligt Plankostnadsavtal 2017-04-06 samt för utredningar. När 
exploatören har erlagt detaljplanekostnader behöver exploatören eller köpare av exploatörens 
fastighet inte betala planavgift i samband med bygglovet.  

EKONOMISKA KONSEKVENSER  
Inom planområdet skapas nya byggrätter för bostäder som exploatören får intäkter för vid försäljning 
av de nybyggda husen och obebyggda tomterna. Exploatören står för utbyggnad av allmänplatsmark 
och kravställda dagvattenåtgärder.  

Kommunen kommer att få anläggningskostnader för utbyggnad av vatten- och spill ledningar och att 
upprätta förbindelsepunkt för varje fastighet för vatten och spill. 

 

FRAMTIDA DRIFTKOSTNADER  
Kommunen kommer att få anläggningskostnader för utbyggnad av va-utbyggnad och driftkostnad för 
skötsel av befintliga lagda ledningar.   

Delägare för den eventuella kommande gemensamhetsanläggningen kommer att få driftkostnader för 
vägen samt driftkostnader på dagvattenledningar och dagvattenanläggningar.   

TEKNISKA FRÅGOR  
VATTEN OCH SPILLVATTEN   
Kommunalt vatten och spillvattennät finns utbyggt i Halltorpsvägen. Planområdet kommer att ingå i 
kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten.   
De nya fastigheterna ska anslutas till de kommunala ledningarna i Halltorpsvägen. Ledningar ligger i
gatan, inget u-område krävs.   
Brandpost finns vid Gråstensvägen och har en bra placering för hela området. En brandpost inom
1000 meter som har ett föde på 15 l/s är brandvattenförsörjning som dimensioneras efter  
alternativsystemet enligt Svenskt Vattens anvisningar. Aktuell brandposten klarar> 20l/s och det  
teoretiska trycket ligger på ca 4 bar.   

 

DAGVATTEN  
En dagvattenutredning har tagits fram inför granskning av detaljplanen. Det kommer vara enskilt  
huvudmannaskap för dagvatten. Dagvatten inklusive dränering får inte kopplas till 
spillvattensystem.   

  
 

GATOR OCH ALLMÄN PLATS  
Ny infartsväg från Halltorpsvägen  

PARKERING  
Parkeringsbehovet ska lösas inom planområdet på kvartersmark.  

AVFALL  
Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun.  

EL-, BREDBAND OCH TELEFÖRSÖRJNING  
Utbyggnad och anslutning av el-, bredband och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. 
Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning.  
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Medverkande tjänstepersoner   
TJÄNSTEPERSONER  
Fredrik Horn, Miljö  
Margaretha Olsson, Kart och mark  
Ulrika Engström, Bygglov  
Carolina Bodlund, VA-teknik  
Kristina Stenström, Planenheten  

Kungälvs kommun 2022-09-13  

 

För Samhälle och utveckling  

Kristina Stenström    Ida Brogren  
Planarkitekt         Enhetschef Plan  
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2:4 Fastighetsbeteckning

Ledningsrätt

Gemensamhetsanläggning

Fornminnen

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
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,

4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

FördröjningsmagasinE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Per fastighet: Max en huvudbyggnad, om max 120 kvm
byggnadsarea och högst 4,5 m byggnadshöjd. Max en
komplementbyggnad, om max 40 kvm byggnadsarea och högst
3 m byggnadshöjd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
Komplementbyggnad ska placeras minst 1.5 meter från
tomtgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Utformning
Endast frilligande en-/tvåbostadshus med sadel- eller pulpettak,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

00-00
Takvinkeln får vara mellan de
angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken motsvarande en
volym av 3 kubikmeter dagvatten per 100 kvadratmeter
hårdgjord yta.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marklutning om 1:20 ut från byggnad, inom 3m runt byggnaden.,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
Parkering på tomtmark ska anordnas med genomsläppligt
material,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

n2 Marken är avsedd för dike,  4 kap. 10 §

n3 Marken är avsedd för
översvämningsbar yta för 84
kubikmeter vatten. Ytan höjdsätts
utifrån anslutande befintliga
markhöjder och kommande höjder på
tomtmark.,  4 kap. 10 §

n4 Skyfall ska ledas mot sydväst, mot
lägre höjd.,  4 kap. 10 §

n5 Skyfall ska ledas mot nordost, mot
lägre höjd.,  4 kap. 10 §

25 Markens höjd över angivet nollplan,  4
kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Extra
Kommunens dagvattenpolicy ska följas.

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:1000   A3

Grundkartans beteckningar Lokaliseringskarta1:5000

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Laga kraft

Delegation § XX
2022-09-01

Planarkitekt

Kristina Stenström

Antagandedatum
2022-10-19
KS/KF § XX

20XX-XX-XX

KS2014/987

XXXX

Enhetschef Plan

Ida Brogren

ANTAGANDEHANDLINGHANDLING

I Kode, Kungälvs kommun

HALLTORP 2:4
Detaljplan för bostäder

Upprättad

Grundkartan utgör ett kompletterat utdrag ur baskartan.
Grundkartans standardklass: 2
Grundkartans aktualitetsdatum: 2022-09-08
Koordinatsystem Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH 2000
Jürgen Persson Kart- och Mark

PLANKARTA
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Sid 2 (19) 
 

Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/987 

 

Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 26 april 2022 
till 10 maj 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 
myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 
påseende under granskningstiden hos Kundcenter i Stadshuset, på entréplan samt på 
kommunens hemsida. 

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 
varit utställt på samråd under perioden 31 augusti 2021 till 21 september 2021. 
Samrådshandlingar sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt 
till berörda sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden hos 
Kundcenter i Stadshuset, på entréplan samt på kommunens hemsida.  

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida. 

Sammanfattning 
Sammanfatta de viktigaste synpunkterna, ändringarna, kompletterande utredningar etc. 

YTTRANDE FRÅN 
UTAN 

ERINRAN 

MED 

ERINRAN 
SAKÄGARE SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS PLANSKEDE 

1. Länsstyrelsen x    Granskning 

2. Lantmäteriet x    Granskning 

3. SGI  x    Granskning 

4. Trafikverket x    Granskning 

5. Polisen x    Granskning 

6. Vattenfall x    Granskning 

7. Swedavia x    Granskning 

8. Miljö- och 

Bygglovsenheten  

x    Granskning 

9. Sakägare 1, 

Halltorp 2:6 och Halltorp 

2:28 

 x x  Granskning 

10. Sakägare 2, Halltorp 

3:1 och Halltorp 2:4 

 x x  Granskning 

11. Halltorps 

Vägsamfällighet i 

Kungälvs kommun 

 x x  Granskning 

Inkomna synpunkter 
Under granskningsperioden har 11 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 
verksamheter har 8 skrivelser inkommit. Från sakägare har 2 skrivelser inkommit. Från övriga 
privatpersoner, föreningar med mera har 1 skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har 
sammanfattats medan andra återges i sin helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet 
hänvisar vi till kommunens ärendenummer KS2014/987. Länsstyrelsens granskningsyttrande 
redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 
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Sid 3 (19) 
 

Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/987 

 

STATLIGA MYNDIGHETER 
1. LÄNSSTYRELSEN (2022-05-09) 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)’ 
 Mellankommunal samordning blir olämplig. 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor eller erosion (buller, strålning, risk för 
olyckor, erosion) 

Länsstyrelsen befarar dock att bebyggelse kan bli olämplig med hänsyn till risken för 
översvämning och behöver hanteras enligt nedanstående synpunkter. 

Översvämning till följd av skyfall  
Kommunen har till granskningsskedet tagit fram en dagvattenutredning. Kommunen skriver 
både om dagvattenflöden och skyfall och att det i planområdets norra del föreslås en 
översvämningsyta som dikena från samtliga tomter, förutom den mest västliga, leds till. 
Kommunen skriver också om ett avvattningsstråk i den södra delen och höjdsättning av 
byggnader för att hantera dagvatten och skyfall. 

Utifrån underlaget har Länsstyrelsen svårt att förstå vilka åtgärder som krävs för att hantera 
dagvattnet och vilka som krävs för att hantera skyfallet, detta behöver förtydligas. Bl.a. bör 
det framgå vad syftet med fördröjningsmagasinet är och vilka mängder vatten det ska kunna 
hantera. Av dagvattenutredningen framgår att det kan minska flödestopparna men inte vad 
det innebär för konsekvenserna. Kommunen behöver tydligare beskriva konsekvenserna vid 
ett klimatanpassat 100-årsregn inom och utanför planområdet. Finns det några instängda 
områden? Vart tar skyfallsvattnet vägen vid ytledes avrinning? Krävs det några åtgärder 
utöver normal höjdsättning och det föreslagna fördröjningsmagasinet? Även framkomligheten 
till planområdet i händelse av översvämning behöver beaktas. Utifrån dagvattenutredningen 
ser det ut som att vatten rinner mot vägen. Åtgärder som krävs för att konsekvenserna ska bli 
acceptabla behöver säkerställas i planen.  

Synpunkter på granskningshandlingen  
Buller  
Ett PM för bullersituation med förenklad bullerberäkning har tagits fram till granskning av 
detaljplan för att säkerställa att riktvärdena kan uppfyllas för planområdet. Inga synpunkter på 
det, frågan har hanterats tillräckligt.  

Geoteknik  
En geotekniskutredning för planområdet har tagits fram till granskningen av detaljplanen. 
Stabilitetsförhållanden i jord och berg bedöms som tillfredsställande för befintliga 
förhållanden och för planändamålet. Frågan har hanterats tillräckligt. Se SGIs yttrande, 
daterat 2022-05-05 
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KOMMENTAR 
Planavdelningen begärde förtydligande gällande Länsstyrelsens yttrande, se bilaga 
2.  

Förtydliganden gällande skyfallsåtgärder beskrivs i antagandehandlingens 
planbeskrivning, för att särskilja på dagvatten och skyfalls förutsättningar samt 
planförslag.  

I antagandehandlingens plankarta är översvämningsbar yta, ”fördröjningsmagasin” 
reglerat i volym samt lutning ut från byggnad säkerställer att byggnader ej tar skada 
vid skyfall. Ytledes avrinning säkerställs genom lutningsriktningar i plankartan genom 
”n” planbestämmelse, för att visa på planerad lutning av mark, utan att specificera 
lutningsgraden eller specifika punkter i höjdsättning. Däremot finns en angiven mark 
höjd för gata inom planområdet. Framkomligheten till planområdet har ingen risk för 
att översvämmas och planerad översvämningsbar yta höjdsätts utifrån anslutande 
befintliga markhöjder. 
 

2. LANTMÄTERIET (2022-04-28) 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-07) har följande noterats:  

Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts och Lantmäteriet har inget att 
erinra mot planförslagets granskningshandlingar. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-05-05) 
Enligt den geotekniska utredningen utgörs jordlagren inom området överst av ett tunt lager 
torv alternativt mulljord, med underliggande lera som vilar på friktionsjord ovan berg. 
Jorddjupen varierar mellan ca 3 och 13 m. Terrängen är generellt sett flack, men i anslutning 
till planområdet finns brantare bergspartier. Stabilitetsförhållandenijord och berg bedöms som 
tillfredsställande för befintliga förhållanden och för planändamålet. SGI har ur geoteknisk 
säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

4. TRAFIKVERKTET (2022-05-17) 
 

Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2021-09-06 (TRV 2021/100813). 
Trafikverket hade inga synpunkter.  
Ärendet angränsar till enskild väg, men berör även väg 621 (ÅDT 4571, mätår 2017) och väg 
574 (ÅDT 2626, mätår 2016), samt plankorsningen Hedsvägen.  
Sammantagen bedömning  
Trafikverket har ingen erinran mot planförslaget. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 
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5. POLISEN (2022-04-29) 
Lokalpolisområde Kungälv/Ale har i nuläget inga synpunkter rörande de-taljplanen för 
bostäder, Halltorp 2:4, Kode, Kungälvs kommun. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

STATLIGA BOLAG 
6. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2022-05-05) 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för bostäder, Halltorp 2:4 och lämnar 
följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution 
har inget att erinra. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

7. SWEDAVIA AIRPORTS (2022-) 
Detaljplan för bostäder, Halltorp 2:4, Kode, i Kungälvs kommun kommer inte att ha någon 
påverkan på Göteborg Landvetter Airport. Swedavia har därmed ingen erinran mot rubricerat 
planförslag. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 
8. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2022-05-09) 

Miljöenheten 
Miljöenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande 
planbeskrivning och har inga synpunkter på detaljplanen i detta skede. 

Bygglovenheten 
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande 
planbeskrivning. 

Bygglovenheten anser att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna 
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med 
bygglovsprövning. 

Gränsbeteckningarna är oklara och gränserna på kartan tycks inte stämma överens med 
gränserna som visas i spalten med förklaringstext. 

Bygglovenheten anser vidare att det finns en oklarhet i den tillhörande planbeskrivningen 
som kan innebära svårigheter att tolka detaljplanen i bygglovsskedet. Planbestämmelserna 
måste ses över i den fortsatta processen i samråd med bygglovenheten. 

På sida 16 angående storlek på byggnad står att man får bygga med 4,5 meter i 
byggnadshöjd och att ”det innebär två våningar med förhöjd väggliv”. 

Bygglovenheten anser att detta lätt kan misstolkas som att man får bygga tre våningar. 
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Sammanfattning 
Miljöenheten och Bygglovenheten anser att detaljplanen kan medges (med förutsättning att 
synpunkterna bör beaktas i den fortsatta planprocessen. 

 

KOMMENTAR 
Synpunkter har beaktats. 

 

SAKÄGARE 
9. Sakägare 1, 9 personer. Halltorp 2:11, 2:6 och 2:28 (2022-05-08) 

Vi har tagit del av "Underrättelse om granskning - Detaljplan för bostäder, Halltorp 2:4, Kode, 
i Kungälvs Kommun. 
Brev från Kristina Stenström daterat 2022-04-22. 
Vi märker vårt yttrande med ärendenummer "KS2014/987" 

Vi har haft möte och diskussion gällande skrivelsen samt också de kommentarer som vi givit 
tidigare;  
(vi ser att i Samrådsredogörelse 2022-04-07 - så finns inte något nämnt om dessa 
nedanstående insända handlingar) 

- Dagvattenutredning Halltorp detaljplan - Uppdrag 4085-2101 ---- Kommentarer från 
Fastighetsbeteckning Halltorp 2:6 och Halltorp 2:28 -- sänt 2021-12-22 (se bilaga) 

- Dagvattenutredning Halltorp detaljplan - Uppdrag 4085-2101 ---- Kommentarer från 
Fastighetsbeteckning Halltorp 2:11 -- sänt 2021-12-22 (se bilaga) 

Vi finner oss föranledda att sända kommentarer också till Dagvattenutredningen med datum 
2022-03-15 samt med det också det som skrivs i;  
"Granskningshandling - Ärende:KS2014/987 daterad 2022-04-07" - Planbeskrivning 
Detaljplan för bostäder Halltorp 2:4, Kode, Kungälvs kommun. 

Vi lägger upp vårt svar med att först kommentera själva Dagvattenutredningen daterad 2022-
03-15 och kommenterar de punkter vi har synpunkter på. 

Mycket av det är då också kopplat till "Granskningshandling Ärende KS2014/987. 

Som en slutkommentar påpekar vi och föreslår - ur ett STÖRRE perspektiv - och hänvisar till 
"Kode - fördjupad översiktsplan - Handläggare XX – diarienmmer KS2020/1689". 

Punkt 5 Föreslagen dagvattenhantering 

Punkt 5.1 Översiktlig dimensionering dagvattenhantering 

Där är skrivet "För realistiska beräkningar antas varje tomt ha en normalstor parkeringsplats 
(2,5x5m) i grus som är ett mer permeabelt material än asfalt. Se flödesberäkningar i tabell" 

Vi ställer oss mycket tveksamma till att en "modern familj" idag nöjer sig med en 
parkeringsplats för ett fordon och dessutom i grus. Är det en realistisk bedömning att tro att 
på en bil och grus? 

Enligt vårt förmenande så är det två parkeringar/bilar och då med asfalt - vilket ökar 
dagvattenflödet! 

Punkt 5.2 Förslag dagvattensystem och fördröjningsbehov 
Punkt 5.2.1 Fördröjningsbehov samt 5.2.2 Föreslagna dagvattenlösningar 

Fördröjningsdamm är en stor säkerhetsrisk för de boende i Halltorps område och då speciellt 
för barn. (vi tror oss förstå att de nya ägarna är förhållandevis unga familjer där det finns barn 
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med).  
Vi förväntar oss staket runt om och ur ett estetiskt/kulturellt perspektiv är detta inte något man 
vill se. I bifogade bilagor kan vi läsa att total befintlig mark för eventuell Fördröjningsdamm är 
cirka 84 kvadratmeter. 

Finns uträkningar på djup och vem underhåller denna från sly och annat? 

Nu är det dessutom nämnt att det kan anläggas en översvämningsyta för extra fördröjning av 
dagvattenflödet. 

Detta kan vi inte vara inkluderat i de beräknade 84 kvadratmeter och det gör att det totala 
området/ytan blir mycket större. 

Punkt 6 Kostnadsbedömning 

Där är skrivet "Fastighetsägare till Halltorp 2:4 ansvarar och står för kostnaden för 
utbyggnaden samt drift och underhåll av de föreslagna dagvattenåtgärderna inom 
detaljplanen. 

Vi läser detta som att Fastighetsägare till Halltorp 2:4 enbart skall står för kostnaden för de 
fyra/fem fastigheter som skall byggas på exploateringstomten. 

Det finns också en tabell 6:1 Kostnadsuppskattning utbyggnad av dagvattenanläggningar 
som summerar sig till 185 100 kronor. 

Där är också skrivet "Övriga anläggningar sköts underhåll likt idag". 

Skall det avse att nuvarande diken och totala dagvattensystem skall skötas allmänt och 
"övrigt sköts underhåll likt idag" och med de merkostnader som gäller idag? 

Vi hänvisar i detta påstående också till den text som är nedan. 

Det är också skrivet "Övriga kostnader för åtgärder på befintligt dagvattensystem utanför 
detaljplanen får regleras i avtal mellan exploatören och vägföreningen". 

Om det är att förstå att allt som är utanför detaljplaneområdet (exploateringstomten), och som 
idag är fullt fungerande, skall till följd av ökat dagvatten och annat plötsligt regleras i avtal 
mellan - inte bara Vägföreningen utan också alla gällande mark/fastighetsägare? 

Vi vill än en gång nämna det vi gjorde i vår förra skrivelse: 

Om det är så att det avser alla i Vägföreningen/fastighets/markägare - så kan vi inte på något 
sätt förstå att det system som idag är fungerande, men nu med mer tillkommande dagvatten, 
som ingen av oss på något sätt bett om, skall avtalas/förhandlas/bekostas av dessa. 

7 Diskussion och fortsatt arbete 

Vi har idag ett fullt fungerande dagvattensystem - som berör Halltorp-området ned till bäcken 
parallellt med Hedsvägen - som må krattas i diken - men för övrigt är tillräckligt för oss alla. 

Att ni nu skriver att det är "överbelastat" är inte något vi håller med om. 

Det är fungerande och alla nöjda - att påstå att det är överbelastat är felaktigt. 

Det är skrivet i sista stycke "De åtgärder som krävs för att aktuell detaljplan ska regleras i 
exploateringsavtal med fastighetsägare. Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom 
kvartersmark i enlighet med kommunens dagvattenplan samt dagvattenpolicy". 

Första meningen i detta stycke förstår vi inte? 

SLUTKOMMENTAR OCH STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Vi hänvisar till skrivelse "Kode - fördjupad översiktsplan" med Diarienummer KS2020/1689. 
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Där står skrivet: Bakgrund - Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala 
huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. 
Strukturbilden efterföljs i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för 
bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda 
förutsättningar för gång och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och 
arbetsplatser.  
Syfte - Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i ÖP 2010 för 
det geografiska området. 

Det vi talar om i Dagvattenutredningen Halltorp Detaljplan 2022-03-15 är en del av Kode 
samhälle. 

Vi vet att Markera Mark Göteborg AB är engagerade att också göra Dagvattenutredning för 
Kode samhälle totalt enligt FÖP Kode. 
Varför inte göra rätt från början? 
Tänka ur ett helhetsperspektiv där Kode samhälle behandlas rätt från början och med det 
skapa rätt förutsättningar för FÖP 2010. 
Att förtäta samhället kommer naturligtvis skapa många nya bostäder/hus/arbetsplatser mm 
mm mm. 
Allt detta kommer att generera massor av dagvatten och mycket annat. 

Vi skrev i tidigare kommentarer - som är bilagda - att XX varit engagerad redan år 2014 och 
2020/2021 med Kommunens anställda XX och XX. 

X fick frågan att vara med och vara "lokalt ombud" i frågan gällande Bäcken som delvis löper 
parallellt med Hedsvägen. 

Vet att XX på Markera Mark Göteborg AB fått insyn i ärendet och fått foton, mejl och annat 
för det arbete som företaget skall göra för Kungälvs kommun gällande undersökning Kode 
samhälle. 

Är det något man skall börja med så är det infrastruktur totalt sett och i det ingår dagvatten. 
Man måste gå till roten och det är de stora bäckarna/åarna som leder ut mot havet. 

Det är också delvis omnämnt i Dagvattenutredning Halltorp i kapitel 3.7 Befintliga 
dagvattensystem - bäcken längs med Hedsvägen är hårt belastad. 

Bäcken belastas än mer med dagvatten till följd av framtida Klimatförändringar och 
nederbördsmängder (klimatfaktor 1,25 (+25%). 

Därtill med nya exploateringar, totalt sett, enligt FÖP Kode är idag otänkbart. 

Om nu den del som Halltorpsområdet bidrager med föra dagvatten - totalt sett - bland annat 
genom trumma som går i grävda diken, fastighetsägares mark, i ledning under åkermark 

- som nyttjas som jordbruksmark - verkar vara utan perspektiv på framtiden och 
"Kodefördjupad översiktsplan" samt ÖP 2010. 

Varför inte - gällande Halltorpsområdet - förlägga en "framtidsdimensionerad" 
dagvattenledning i anslutning till kommunala avloppsledningen på gatumark? 

Denna ledning ansluter sedan till kommunala dagvattenhanteringen längs...... på kommunal 
mark.  

Det gör att det är Kommunen som hanterar framtida frågor och kan påverka det i den riktning 
som de önskar. (enligt Översiktsplaner)  

Det är inte rätt att man skall förlita sig på privata fastighetsägares initiativ och dessutom tro 
att det skall bekostas och skötas av dessa. 
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Vi vet också - hört/läst - att Kode avloppssystem och Reningsverk är undermåligt - om Kode 
förtätning skall ske så måste också detta hanteras? 

Vi måste fråga - Har kommunen upprättat ett verksamhetsområde gällande 
dagvattenhanteringen? 

Om så, vill vi gärna ta del av den utredningen. 

Vi tror att detta är att göra rätt från början - med det skapa de förutsättningar som Kommunen 
själva skapat och vill genomföra, för ett framtida effektivt samhälle. 

Har ni några frågor eller annat så står vi naturligtvis till förfogande. 

BILAGA 1: 
Mejl 2021-12-22 

Fastighet Halltorp 2:28 ligger i direkt anslutning (norr) till Detaljplan för bostäder, del av 
Halltorp 2:4.  
Det som skiljer oss åt är till stor del en stengärdsgård - vilken är omnämnd ett antal gånger i 
Planbeskrivningen med datum 2021-08-23 samt också i den senaste Dagvattenutredningen. 

Faktum är att den också är på fotografiet första sidan - över just Dagvattenutredningen. 

I Dagvattenutredningen under kapitel 3.2 Kultur-och naturvärden..............står bland 
annat................vilket gläder oss. 
Gärdsgårdarna har ett högt kulturvärde och ska bevaras. 

Halltorp 2:28 - östra del ---- 

Det dike som löper utmed Halltorpsvägen, öster mark Halltorp 2:28, är såsom utredningen 
säger fullt utnyttjad idag. 

Vi hänvisar även till skrivelse från Halltorps Vägsamfällighet i Kungälvs Kommun. 

Halltorp 2:6 – södra del ---- 

Det dike som löper på denna tomt är på mark som ägs av de två fastighetsägarna X och XX. 

En viss sträcka är öppet dike och avslutningen västerut är i trumma. 

Detta dike/trumma är, såsom utredningen säger, fullt utnyttjad idag. 

Kapitel 7 Diskussion och fortsatt arbete - 

Där står; "Fastighetsägarna ansvarar och står för kostnaden för utbyggnaden samt drift och 
underhåll av de föreslagna dagvattenåtgärderna". 

Vi vet inte riktigt hur vi skall tolka ordet "Fastighetsägarna" - 

Om det är så att det avser Fastighetsägarna till Halltorp 2:6 och Halltorp 2:28 så kan vi inte 
på något sätt förstå att det system som idag är fungerande, 

men nu - med mer tillkommande dagvatten, som ingen av oss på något sätt bett om, då skall 
bekostas av dessa? 

Denna eventuella kostnad vill vi inte ta på oss och anser ej heller att det åligger oss. 

Observera - att i dessa diken ansluts vatten som kommer från befintliga fastigheter i 
Halltorpsområdets (berget) södra och östra del. 

Det sker genom två trummor som går under den asfalterade Halltorpsvägen från öster till 
väster. 
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Observera - Alla dessa öppna diken, trummor ändar i stora delar - i en gemensam brunn som 
ligger på jordbruksmark Halltorp 2:11. 

En mycket viktig faktor är; 

Med beaktande av Kapitel 2.2 - Riktlinjer för dagvatten - 

det som skrives där lär oss att det skall tas hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade 
nederbördsmängder - används en klimatfaktor på 1,25 (+ 25%). 

Observera - Vi har också givit er synpunkter/kommentarer som ges gällande 
fastighetsbeteckning Halltorp 2:11. Vi rekommenderar att dessa två dokument hållas 
samman. 

Har ni några frågor eller annat så står vi naturligtvis till förfogande. 

Tack för ordet 

BILAGA 2:  
Har fullmakt enligt bifogad "Fullmakt delägare Halltorp 2-11 2021-09" att företräda ovan 
nämnda ägare i frågor gällande Halltorp 2:11. 

Fastigheten är - Typ av taxeringsenhet - skattad som 110 Lantbruksenhet, obebyggd. 

Den har sitt ursprung i det hus som nu bebos av X och XX (Halltorp 2:28) och är den 
lantbruksegendom som brukades tillsammans med de ursprungspersoner som byggde och 
verkade här. 

De som idag äger är barn och barnbarn till ursprunget. 

Tar mig friheten att klippa ur en del av den text som är hämtad från det mejl som jag sände 
2021-09-10 tid 09:43. 

Då Halltorp 2:11 är involverade i de dagvattenflöden som hänförs till stora delar av 
Halltorpsområdet och med det också den nya bebyggelsen inom Halltorp 2:4 – vill vi berätta 
hur flödena är idag. 

Om vi utgår från det öppna diket väster om asfaltbelagda Halltorpsvägen; 

 med start från tomten Halltorp 2:4 så förs dagvattnet via öppet dike förbi Halltorp 2:28 
 direkt efter tomtens slut så förs vattnet via fastigheten Halltorp 2:6 åt väster utmed 

stengärdsgård Halltorp 2:28 – 
 för att ledas i öppet dike och trumma till ”centralbrunn” på Halltorp 2:11. 
 Därifrån leds vattnet i grävd trumma under jordbruksfastigheten Halltorp 2:11 i nordlig 

riktning för att mynna ut i bäcken parallell med 621 Hedsvägen. 
 Denna brunn och trumma är lagda någon gång under 1970 talet och 

är i betong. 
 Bäcken parallellt med Hedsvägen går i västlig riktning och ändar ut i havet. 

 

Kapitel 3.6 Avrinningsområden - hänvisas till Figur 3.6:1 

Här hänvisas till "avrinningsområden" men vi vill förtydliga/lägga till att den blå 
avrinningsbäck som ligger öster fastighet 2:6 är INTE huvudavrinning och den som vi talar 
om "alla sammanhang". 

Den avrinning som är den huvudavrinning vi talar om, med gällande brunn och trumma 
på/under jordbruksmarken Fastighet Halltorp 2:11 - är den ljusare blå (ej så "tjock ritad") som 
går väster om Halltorp 2:6. 

Vi vill hänvisa till Kapitel 3.7 Befintliga dagvattensystem där brunnen och trumman på 
Halltorp 2:11 är omnämnd. 
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Där framgår med all tydlighet att systemet är fungerande idag men att tillföra än mer vatten är 
inte genomförbart. 

Kapitel 3.7.1 och Kapitel 5 - 5.3 Föreslagen dagvattenhantering - 

Först vill vi nämna Figur 3.7.1:1: Avrinningsområde trumma - och då hänvisa till det som är 
skrivet ovan i avsnittet "I Kapitel 3.6 Avrinningsområden - hänvisas till Figur 3.6:1" 

I det stora hela så kan man läsa att kapaciteten inte räcker till med nya beräkningar/tillflöden 

än de som är gällande idag. 

I kapitel 5.2.2 Föreslagna dagvattenlösningar - står åtgärder föreslagna för totalt markarbete 
samt byggmässiga på respektive ny fastighet. 

Se också tabell 5.3:1 Flöden vid 100-årsregn som dramatiskt skiljer sig från tabell 5.1.1:2. 

Som en avslutning på - kapacitet eller inte - står - 

Kapitel 7 - Diskussion och fortsatt arbete - 

"Efter exploatering beräknas inte flödestopparna eller flödet öka men det rekommenderas 
ändå att det befintliga systemet ses över." 

Det står också "Exploateringen bedöms inte påverka berörda markavvattningsföretag (?) 
eftersom fördröjning sker inom planområdet". 

Här förutsätter vi att vi är med och får förklaringar - vara med i diskussion - speciellt i 
beaktande av frågeställningar till Kapitel 5.2.1 Fördröjningsbehov nedan. 

Kapitel 5.2.1 Fördröjningsbehov - 

Detta är en säkerhetsrisk för de boende i området och då speciellt för barn. 

I bifogade bilagor kan vi läsa att total befintlig mark för eventuell Fördröjningsdamm är cirka 
84 kvadratmeter. 

Finns uträkningar på djup, nödvändig yta och annat? 

Vem underhåller denna från sly, djur/ohyra och annat? 

Vi vill också fråga om det är gjord någon typ av mark/jordanalys, sand, jord och annat? 

Kapitel 6 Kostnadsbedömning - Där finns inget nämnt om kostnader med arbeten och 
material, i bland annat nämnda trummor, med innerdiameter på 350 mm, i det befintliga 
fungerade systemet på Halltorp 2:11. 

Att ha öppet dike låter sig inte göras då marken används som jordbruksmark idag och brukas 
av arrendator. 

Kapitel 7 Diskussion och fortsatt arbete - Där står redan det som är nämnt i våra 
kommentarer/synpunkter ovan men också................ 
"Fastighetsägarna ansvarar och står för kostnaden för utbyggnaden samt drift och underhåll 
av de föreslagna dagvattenåtgärderna". 

Vi vet inte riktigt hur vi skall tolka ordet "Fastighetsägarna" - Om det är så att det avser 
Fastighetsägarna till Lantbruksenheten Halltorp 2:11 så kan vi inte på något sätt förstå att det 
system som idag är fungerande, men nu med mer tillkommande dagvatten, som ingen av oss 
på något sätt bett om, då skall bekostas av dessa? 

Denna eventuella kostnad vill vi inte ta på oss och anser ej heller att det åligger oss. 
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Vi vill också hänvisa till ärende som uppstartade redan år 2014 men som aktualiserats 
genom samtal med Kommunens anställda XX (nu mammaledig) och uppföljare XX De första 
kontakterna med dessa togs redan januari 2021. 

Mycket mejl, foton och annat går att finna hos dessa personer – allt relaterat till bäcken som 
måste vara i bra skick för att kunna ta dagvatten från många platser. 

Är det något man skall börja med så är det infrastrukturen totalt sett och i det ingår dagvatten. 

Man måste gå till roten och det är de stora bäckarna/åarna som leder ut mot havet. 

Kapitel 3.7 - Befintliga dagvattensystem - 

Där är omnämnt "De befintliga vägdikena, trummorna och bäcken längs med Hedsvägen är 
idag hårt belastade och översvämningar har skett i området vid isbildning och lövfällning". 

Att med det belasta bäcken, med än mer dagvatten, till följd av framtida Klimatförändringar 
och nederbördsmängder (klimatfaktor1,25 (+25%). Dessutom med nya exploateringar totalt 
sett. 

Efter vårt möte med bland andra - Markera Mark Göteborg AB och VD XX – så framkom att 
han och företaget också har till uppdrag att planlägga och göra Dagvattenutredning för Kode 
Samhälle. 

Då vi har mycket lokal kunskap i detta så har vi inga problem med att deltaga på ungefär 
samma sätt som vi gjort i Dagvattenutredningen ovan. 

Som skrivit ovan så är många foton tagna och undersökningar redan gjorda. 

Vi vill redan nu be om ursäkt om vi har missuppfattat något och kanske inte förstått alla 
termer och annat. 

Vår ambition är att man skall undvika "fel, missuppfattningar och liknade" i det initiala skedet 
och med det få ett slutresultat som främjar alla. 

Har ni några frågor eller annat så står vi naturligtvis till förfogande. 

Tack för ordet. 

 

KOMMENTAR 
Kommunen tackar för viljan till att vara till förfogande.  

I samrådsredogörelsen finns de yttranden som inkom under samrådstiden som för 
aktuell detaljplan var 31 augusti till och med 21 september 2021. Bifogade yttranden 
är sedda som arbetsmaterial men bifogas här som yttranden.  

Kommunen anser, med hjälp av dagvattenutredares kunskap, att även om ledning är 
fungerande i dagsläget så har den nått sin begränsning och exploatör och 
vägförening kommer att behöva avtala om utökad kapacitet. 

Fördröjning av dagvatten inom planområdet innebär att diken på kvartersmark tar 
hand om det dagvatten. Vid skyfall, hastigt regn, finns dessutom en yta 
”fördröjningsmagasin” som kan fördröja detta häftiga regn från både planområde och 
även uppströms liggande område samt gata för att fördröja skyfall. Det är inte 
planerat för att ”fördröjningsmagasinet” är en plats för stadigvarande vatten.  

Fördröjningsmagasinet är tänkt som denna ”extra fördröjningsyta” för skyfall. ”Extra” 
eftersom det är tillräckligt med föreslagna diken för att ta omhand dagvatten. 
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10. Sakägare 2, 2 personer, Halltorp 3:1 och Halltorp 2:4 (2022-05-09) 
Undertecknade representerar fastigheten Halltorp 3:1 som ligger öster om Halltorp 2:4.  

Vi har läst igenom Dagvattenutredning som Kungälvs kommun tagit fram för detaljplan för 
Halltorp i syfte till att bygga bostäder, uppdragsnummer dokumentbeteckning 4085-2101.  

Enligt punkt 5.2.2 Föreslagna dagvattenslösningar, finner vi att i planområdets norra del (A2) 
skulle kunna anläggas med en översvämningsyta för extra fördröjning.  

Vi emotsätter oss att det anläggs fördröjningsmagasin med öppet vatten.  

Området är ett småhusområde där flera familjer med små barn bor. Självklart bor det även 
familjer med större barn eller inga hemmavarande barn.  

Risken vi ser är att småbarn som leker i området kan komma nära öppna vattenytor och en 
olycka kan ske.  

Har själva byggt ett kontorshus i Solbräcke industriområde i Kungälv. I detta område fanns 
krav på att varje fastighetsägare skulle ha fördröjningsmagasin för dagvattnet. Dessa 
fördröjningsmagasin är inga öppna ytor med vatten utan har lösts på annat sätt. 

KOMMENTAR 
Försdröjningsmagasin för skyfall, kan ses som en yta för att när tillfälle krävs, ta hand 
om häftigt regn. Fördröjningsmagasinet är tänkt som denna ”extra fördröjningsyta”, 
en yta för att omhänderta så kallt skyfall och inte en yta med stående vatten. ”Extra” 
eftersom det är tillräckligt med föreslagna diken för att ta omhand dagvatten. Varje 
fastighet har en skyldighet att omhänderta dagvatten, hur dessa utformas framhåller 
inte detaljplanen.  
 

ÖVRIGA INKOMNA SYNPUNKTER 
 

11. HALLTORPS VÄGSAMFÄLLIGHET I KUNGÄLVS KOMMUN (2022-05-09) 
 

1. Samfälligheten är oroad kring de kommande dagvattenflöden som kommer från det 
planerade området samt hur dimensionering av fördröjningsmagasin är utförd. 

Dimensionering av i Dagvattenutredning daterad 2022-03-15 5.2.1 säger per fastighet: 

o 166 kvadratmeter hårdgjord yta 
o en grusparkering 
o utkastare på stuprör. 

 
Vår uppfattning är 

o Hårdgjord yta måste beräknas realistiskt hur en modern villa tomt på över 
1000 kvadratmeter ser ut. Altaner, friggebod, attefallshus mm 

o Det förefaller orimligt att en fastighet en/tvåfamiljshus med yta enbart ska ha 
en grusad parkeringsplats (2,5x5m). Troligen flera parkeringar och en bit in 
på tomten. Stensatt/asfalterad. 

o Orimligt att kräva utkastare från stuprör till gräsmatta då det normalt finns 
altaner/gångar i direkt anslutning med huset. 

2. Var ska besökande till de nya fastigheterna parkera? Besöksparkering? 

3. Planbeskrivning sidan 21. Om det avser vår Samfälligheten att drifta och underhålla 
det nya fördröjningsmagasinet (dagvattnet från fastigheterna) motsäger vi oss det. 
Vår samfällighet driftar och underhåller vägar i området, inte dagvattenanläggning 
från fastigheter. 
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4. Samrådsredogörelse 12. Kommunens Kommentar/dagvattenutredningen. Vi delar 
inte uppfattningen att flödet kommer att minska i och med det nya området. 
Exploatören behöver göra åtgärder nedströms planområdet för att inte 
halltorpsområdet ska få framtida problem med dagvattenhantering. 

KOMMENTAR 
Detaljplanen har planbestämmelse som anger hur mycket dagvatten som behöver 
tas omhand beroende av hur mycket hårdgjord yta som skapas. Det är upp till varje 
fastighetsägare att ta hand om sitt egna dagvatten. 

Någon besöksparkering har inte ansetts nödvändig, tillfällig parkering får liksom idag 
ske intill väg eller på fastigheters tomtmark.  

Detaljplanen ger förslag om att en samfällighet driftar och underhåller 
fördröjningsmagasin utan att peka hur denna samfällighet kommer att se ut.  

 

Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 

 Inga nya utredningar är framtagna. 

Plankarta 

 Symboler för planbestämmelser är borttagna på plankarta för att förtydliga, de gäller 
fortsatt för hela detaljplanen.  

 Marklutning om 1:20 ska finnas ut från byggnad inom 3 meter runt byggnaden.  

 n3 – Marken är avsedd för översvämningsbar yta, för 84 m3 vatten.  Ytan höjdsätts 
utifrån anslutande befintliga markhöjder och kommande höjder på tomtmark. 

 n4 – Skyfall ska ledas mot väst, mot lägre höjd.  

 n5 – Skyfall ska ledas mot nordost, mot lägre höjd.  

 + 25 – Markens höjd över angivet nollplan. 

 Kommunens dagvattenpolicy ska följas. 

Planbeskrivning 

 Ny underrubrik ”Dagvatten” under ”Teknisk försörjning”.   

 Kompletterade text och bild för planförslaget om skyfall under rubriken ”Risk för 
skred/höga vattenstånd”. 

 

 

Kristina Stenström   Ida Brogren 

Planarkitekt    Planchef 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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Bilaga 1. Länsstyrelsens yttrande; 
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Bilaga 2. Länsstyrelsens förtydligande yttrande 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-21

Handläggarens namn
Johan Hellborg

2022-09-15

Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby (Dnr
KS2015/1826-88)

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.
Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för verksamheter.
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på
Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts under
tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från statliga organ
samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 6
yttranden.

Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att kommunen
säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering av
bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och gestaltade entrén
ska utformas.

Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö.

Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby som antagits.
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid har gått
ut. Planförslaget har tagits 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.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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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 4 600 m² bruttoarea för verksamheter. 
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.

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.

Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts under 
tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från statliga organ 
samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 6 
yttranden. 

Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att kommunen 
säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering av 
bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och gestaltade entrén 
ska utformas.

Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad 
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö. 

Bedömning

Bullerutredningen har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Planförslaget har kompletterats med 
bestämmelser om dag- och skyfallshantering, erosionsskydd, stabilitetsåtgärder och 
markföroreningar, samt ett litet u-område för ledningsrätt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
-Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning till aktivitetsstråk och i nära anslutning till 
Kastellegårdsskolan med dess bollplan.  
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Mål nr 6: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Genom byggnation inom berört område utnyttjas befintlig utbyggd infrastruktur som finns inom och i 
direkt anslutning till detaljplaneområdet, till exempel vägar och vatten- och avloppsnät.

Mål nr 7: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Bostäderna är lokaliserade med centralt läge i Ytterby med gång och cykelavstånd till Ytterby 
station och service på orten. Detaljplaneområdet ligger samtidigt i direkt anslutning till 
Marstrandsvägen där busshållplats finns. Längs med Marstrandsvägen finns en befintlig gång och 
cykelväg som leder mellan Ytterby och Kungälv. Detta medför goda förutsättningar för resor till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Med ökat bostadsutbyggande ökar också underlaget för god 
kollektivtrafik.

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas.

Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av 
användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att 
uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut.

Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i första hand 
ska fördröjas på fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Barnperspektivet:
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.

Jämställdhetsperspektivet:
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.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik bedöms inte relevant i detta ärende.

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 och kommunen, som därmed friskrivs från planavgift vid 
sökande av bygglov. Kostnader för utbyggnad regleras i exploaterings- och marköverlåtelseavtal.
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Förslag till beslut
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-Tunge 
1:11, 1:106 och 1:109, i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 
Johan Hellborg, planarkitekt
Sandra Vokstrup, mark- och exploateringsingenjör

För kännedom till:
Fredric Arpfjord, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering
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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
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5

§ 1 st 2 p.

GataGATA

CYKEL

GÅNG

Cykelväg 

Gångväg 

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B

C1

Bostäder

Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1400 
kvm bruttoarea (BTA)
Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1600 
kvm bruttoarea (BTA)

C2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

avrinning GATA ska höjdsättas så att dagvatten avrinner
mot öster.

Skydd
erosion Erosionsskydd ska anläggas.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

last Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras
belastning.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

geo Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 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.
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.

Marken får inte förses med byggnad

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

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.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inom användningsområde C1 är högsta byggnadshöjd 5 meter.
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.
Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 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.

Skydd mot störningar
m1 Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras

belastning.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Lastrestriktion 10 kPa. Marken får ej tillföras mer
belastning än 10 kPa.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.

Markföroreningar ska avhjälpas ned till nivå motsvarande avsedd
markanvändning.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

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.
Inom användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande
en volym av dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i
klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

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

Villkor för startbesked ,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

a1

a2

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom 
användningsområde B förrän geotekniska
stabilitetsåtgärder m3 inom användningsområdet 
och geo i angränsande naturområde har kommit 
till stånd.
Startbesked får inte ges för nybyggnad inom
användningsområde C2 förrän geotekniska 
stabilitetsåtgärder m3 inom användningsområdet 
och geo i angränsande naturområde har kommit 
till stånd.

Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar har avhjälpts 
ned till nivå motsvarande avsedd markanvändning.

Markreservat ,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar

x1 Markreservat för allmännyttig gångtrafik

Lokaliseringskarta

Här är vi

Till detaljplanen hör följande handlingar:
· Plankarta
· Planbeskrivning
· Illustrationskarta
· Samrådsredogörelse
· Granskningsutlåtande
· Fastighetsförteckning
· Behovsbedömning
· Skuggstudie
· PM Geoteknik
· Naturvärdesinventering
· Groddjursinventering
· Trafikanalys
· Trafikförslag
· Trafikbullerutredning
· VA och dagvattenutredning
· Miljöteknisk markundersökning
· Utformningsprincip Kyrkbäcken
· PM Risk
· Luftkvalitetsutredning

Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000

Grundkarta utgör ett kompletterat
utdrag ur baskartan.
Grundkartans standardklass: 2 
Grundkartans aktualitetsdatum: 2022-08-30 
Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH 2000

Jürgen Persson
Kart- och Mark

By
gg

na
ds

hö
jd

Mark

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.

N
oc

kh
öj

d

  PBL 4 kap. 12 §

Upplysningar
Utformningen av dagvattensystemet förutsätts följa
Kungälvs kommuns dagvattenplan samt bilagd
dagvattenutredning.

Upprättad av:
Anna Eklund
Helena Bråtegren
Rådhuset Arkitekter AB

PLANKARTA
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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   
• Granskningsutlåtande  

  
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, Efterklang, 2022-03-02  
• 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.   
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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.   

Efter samråd av planförslaget har inkomna synpunkter, med förslag till justeringar och kompletteringar, 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter granskning av planförslaget har inkomna synpunkter, samt 
förslag till justeringar, sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen bedöms kunna antas fjärde 
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 exploatören.  

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.  

  

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.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Utdrag ur  Översiktsplan 2010.   Mark -   och  
vattenanvändningskarta Kungälv, Ytterby, Kareby.  
P lanområdets läge markerats med  svart   ring.   
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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 transportsystemet. Trafikplan 2017 har som 
resultatmål att öka andelen gångresor med 15%, cykelresor med 10% och kollektivtrafikresor med 40% 
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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 ska 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 ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Många växt- och djurarter är 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.  
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 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 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.  
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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 funktion.   

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. Om åtgärden inte påbörjats inom 
två år eller avslutats inom fem år från beslutets datum, ska 
förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen.   

  
    

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 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. Bäckar i anslutning till planområdet är vattenförande och tidvis hårt 
belastade.   

Ungefärlig utbredning  markavvattnings - 
företag ets båtnadsområde   i anslutning till  
planområdet; Castellegården TF 1928,  
blåmakerat område. U tsnitt från länsstyrelsens  
webb GIS.    
Planområdets avgränsning markerad med svart  
streckad   linje.   
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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 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.  
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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 förslag se 
”Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31”.   

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 och 
längs med  bostadskvarteret och centrumkvarteret för skötsel och underhåll av bäck och naturområde. 
Åtkomst för drift förslås uppnås via gångvägar eller stickgator inom kvartersmark.  

Stabilitetshöjande åtgärder i form av erosionsskydd och mindre avschaktning av släntkrön behöver utföras i 
anslutning till bäckområdet. I samband med de stabilitetshöjande 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 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. 
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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. 

 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 daterat 2021-02-11.    

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.   

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.  
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Redovisning av markens tålighet för laster samt områden där förstärkning och erosionsskydd föreslås. Utdrag 
ur PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11.  

Inom planområdets norra del som motsvarar användningsområde C1 bedöms marken klara en belastning om 
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, och att marken ej får tillföras 
belastning. 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 10 kPa.  

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.   
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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   

  

  

 

Illustration över provtagningspunkter med förorening över KM och MKM, tre punkter.  

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.  

Inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av exempelvis Arsenik och Kobolt, så kallade bakgrundshalter. 
Detta är inte att se som förorening. Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av 
Kungälvs kommun.  

Planförslag  

  

MKM   

KM   

KM   
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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 vara sanerad ner till motsvarande nivå enligt 
gällande krav för angiven 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 på nästa sida.   

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. För att säkra Hollandsgatans 
funktion som avledande skyfallsstråk införs en planbestämmelse om att GATA ska höjdsättas så att dagvatten 
avrinner mot öster.  
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Översvämningsrisk vid skyfall. Utdrag ur skyfallskartering över Ytterby. Kungälvs kommun 2017-03-04.   

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, 
kontorslokaler och bageri/konditori/catering. 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  
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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.    

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.   
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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 handel eller café. 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, 

Exempel på möjlig variation i våningsantal och byggnadshöjd. .  Sektion genom planområdet i  nord - sydlig   riktning.   

KAKA Arkitekter 

Verksamhetsbyggnader   
i n orr   

Bostadshus i fyra till fem våningar i söder   

Hollands -   
gatan   
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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.  

  
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 höst- och vårdagjämning. Byggnaderna 
norr om Hollandsgatan har goda solförhållanden och påverkas 
inte av skuggning annat än vintertid.   

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, 
kontorslokaler och bageri/konditori/catering , 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.  

Utdrag ur Skuggstudie, vårdagjämning kl 15:00.     
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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.  

 

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 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 

Montage över föreslagen bostadsbebyggelse i planområdets södra del .  KAKA Arkitekter.     
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gångbanorna om så önskas. Inom kvartersmark kan angöring enligt utbyggnadsförslag ske inom 25 meter från 
bostadsentré.  

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 
IskällanGrinden.   

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.  

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  

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

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 kollektivtrafik, 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.  

  

Analyserade korsningspunkter  i   Trafikanalys.   
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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.    

Vid behov kan åtgärder vidtas för att minska risken för framtida köbildning vid utfart från Hollandsgatan till 
Torsbyvägen. Exempelvis genom att förbjuda vänstersväng mot Torsbyvägen samt att införa förbud mot att 
stanna utanför Preems infart. Åtgärderna kan genomföras med lokala trafikföreskrifter. Se illustration ovan.  

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 

Illustration.  Exempel  på trafik regl er ande  åtgärd er  
vid  Hollandsgatans  utfart mot Torsbyvägen , utanför  
planområdet .   

Möjligt f örbud  
mot att stanna .   

  

Möjligt f örbud mot  
vänstersväng.   
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planområdet i syfte att få ett sammanhängande planlagt område inför 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.   

 

  

Kollektivtrafik  
Förutsättningar  

Ytterby är ett stationssamhälle med väl utbyggd kollektivtrafik och 
en viktig nod i kommunens utpekade kollektivtrafikstråk Kungälv-
Ytterby-Kode. 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 och verksamma inom 

Trafikförslag me d anp assningar av Hollandsgatan, ÅF.   
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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.   

Ytterby-Tunge 1:106 belastas av ett officialservitut för parkering till förmån för Pumpen 3.   

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 
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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.    

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.  Kungälvs kommun kan i nuläget inte 
erbjuda parkeringsfriköp i Ytterby. Planförslaget utgår ifrån att parkeringar ska lösas inom planområdet.   

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.   

Det officialservitut för parkering som belastar Ytterby-Tunge 1:106 ska upphävas i samband med nybildandet 
av fastigheter inom planområdet.  

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, upprättad av Efterklang 2022-03-02. 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. Om 
byggnaderna mellan Marstrandsvägen och Hollandsgatan inte finns och skärmar ljudet från Marstrandsvägen, 
blir ekvivalent ljudnivå vid fasaderna närmast Hollandsgatan 59-63 dBA. Med illustrerad placering av huskropp 
krävs översyn av lägenhetsutformning och lägenhetsstorlek så att bullerförordningen kan uppfyllas.   

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.  
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Ljudutbredningskarta dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark. Med byggnader mellan Marstrandsvägen 
och Hollandsgatan. Fasadpunkterna redovisar följande; Våningsplan, Dygnsekvivalent ljudnivå (med färgskala) 
samt Maximal ljudnivå, nattetid.  
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Ljudutbredningskarta dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark. Utan byggnader mellan Marstrandsvägen 
och Hollandsgatan.   

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:   

”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 trafik 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.  
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Lukt och luft  
En ny avloppspumpstation ska anläggas strax öster om planområdet. Befintlig pumpstation inom planområdet 
ska avvecklas. 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.   

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.  
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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 avloppspumpstation ”Röda stugan” 
som servar avloppsledningsnätet. 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 avvecklas.   

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 VA-nätet i Hollandsgatan kan ske oberoende 
av aktuell planläggning för Entré Ytterby.   

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” avvecklas 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 avvecklas. 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 VA-lösning 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 

Befintlig pumpstation ”Röda stugan” i   nordöstra delen  
av   pla nområdet.   
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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 2000-område. 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 ska dagvatten ansamlas och utjämnas 
innan utsläpp till bäcken. Kommunens utsläppskrav om högst 15 l/s, ha ger enligt utförd dagvattenutredning en 
beräknad fördröjningsvolym för planområdet om cirka 190 m³. Kommunens utsläppskrav 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 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. Dessa åtgärder kombineras med fördel ihop med växtlighet/park samt genomsläppliga markskikt 
på t.ex parkering och gågator. 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. Därtill regleras att fördröjning motsvarande de förutsättningar 
som gäller för dagvattenutredningen och kommunens dagvattenpolicy ska uppnås inom kvartersmark med 
användningen B, C1 och C2.  

Dagvatten kan avledas från kvartersmarken genom anslutning till det kommunala 
dagvattennätet. Exploatören kan välja en alternativ föreslagen dagvattenlösning som bygger på 
att dagvatten avleds från kvartersmark till bäcken i öster, efter rening och fördröjning i 
markförlagda dagvattenlösningar inom kvartersmarken. Vid denna utsläppslösning krävs inte 
anslutning till det allmänna dagvattennätet, detta förutsätter dock att servitut, innan 
genomförande, upprättas mellan exploatörens berörda fastigheter och kommunen avseende 
villkor för utsläpp i bäck och över kommunal fastighet.  

  

För hantering av dagvatten från allmän plats, GATA, föreslås att ett kassettmagasin förläggs i vändplanen och 
kopplas på kommunal dagvattenledning.    

Då gång- och cykelväg längs Marstrandsvägen breddas föreslås att befintligt svackdike förses med strypt utlopp 
för fördröjningsvolym.   

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.   
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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 Kungälv Energis 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 eventuellt 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 

Principlösning för dagvattenhantering från  planområdets kvartersmark. Ut drag ur Dagvattenutredning,  AFRY .   
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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 eventuellt 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, samt en återvinningsstation (ÅVS) 
som Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för.    

Planförslag  

ÅVC Ytterby och ÅVS kommer att flyttas från planområdet i samband med planens genomförande. 
Återvinningscentralen ersätts genom utökning av Munkegärde ÅVC som ligger i norra delen av Kungälv. För ny 
lokalisering av ÅVS ansvarar FTI.   

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.   
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I samband med planens genomförande kommer geotekniska stabilitetsåtgärder att utföras vilket kommer att 
förbättra den geotekniska situationen jämfört med dagens situation.    

Delar av befintlig vegetation kommer behöva tas ned i samband med planens genomförande, främst till följd av 
de geotekniska stabilitetsåtgärderna utmed Kyrkebäcken i form av avschaktningar. Avsikten är dock att så 
många träd som möjligt ska bevaras, särskilt träd med Getlav.   

Fordonstrafik till och från området kommer att öka 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 bibehållas 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 bostadsrättsform och som hyresrätter.   

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 Hollandsgatan, 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 
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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.   

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:  

2018 kv. 1 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda markägare, 
länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder.  

 

2021 kv. 4  Granskning av förslag till detaljplan  
 

2022 kv. 4  Antagande och laga kraft av detaljplan 

 

2023 - 2024  Utbyggnad allmän plats och allmänna anläggningar 

  Marksanering  

  Geotekniska stabiliseringsåtgärder  

  Flytt av återvinningscentral och återvinningsstation.  

  Fastighetsbildning allmänna anläggningar 
 

2023  Byggstart, bostäder söder om Hollandsgatan 
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2024  Byggstart, resterande bostäder söder om Hollandsgatan samt  
 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 ska 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 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 ska 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 regleras i genomförandeavtal med exploatören.  

Ansvar  
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter samverkan mellan exploatören och Kungälvs kommun. 
Ansvarsfördelningen regleras i genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal och redovisas översiktligt i 
tabellen nedan.   

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmän platsmark:   

GATA 
(Utbyggnad av Hollandsgatan, 
inkl. avslutande vändplan) 

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
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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 Kungälvs kommun 

El och Tele Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

Kvartersmark:   

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 fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Övrigt:   

Marksanering Kungälvs kommun - 
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Geotekniska 
förstärkningsåtgärder vid 
bäckfåran 

Kungälvs kommun - 

Omlokalisering av 
Återvinningscentral, ÅVC 

Kungälvs kommun - 

Omlokalisering av 
Återvinningsstation, ÅVS 

Förpackningsinsamlingen, FTI - 

Avveckling 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. 

- 

 

Inledande åtgärder  
Marksanering  

Delar av 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 motsvarande avsedd markanvändning.  

Inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av exempelvis Arsenik och Kobolt, så kallade bakgrundshalter. 
Detta är inte att se som förorening. Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av 
Kungälvs kommun.   

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, för att uppnå i detaljplanen angivna lastrestriktioner. För 
ytterligare åtgärder inom kvartersmark ansvarar exploatören.   

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 bland annat 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.  
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- 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.   

Vatten och spillvattenomläggning  

Kommunen ansvarar och bekostar utbyggnaden av kommunala VA-anläggningar belägna inom planområdet, 
fram till förbindelsepunkt.  

Kungälvs kommun ansvarar för avveckling av befintlig pumpstation belägen inom planområdet. I väntan på 
planerad omläggning av VA-nätet har exploatören, vid behov, möjlighet till tillfällig inkoppling på befintligt 
vatten- och spillvattennät.  

 
ÅVC/ÅVS  

Inför genomförande av detaljplanen behöver befintlig återvinningscentral (ÅVC) och Återvinningsstation (ÅVS), 
belägna inom planområdet, flyttas. Ersättande av ÅVC Ytterby sker genom en utökning av Munkegärde ÅVC. 
Återvinningscentralen planeras att flyttas i samband med att markarbeten påbörjas inom planområdet, under 
år 2023. Kungälvs kommun ansvarar för genomförande.  

Återvinningsstationen flyttas i samband med flytt av återvinningscentralen. Förpackningsinsamlingen, FTI, 
ansvarar för genomförande.   

Allmän plats  
Kungälvs kommun ansvarar för erforderligt iordningställande och utbyggnad av allmän plats inom 
planområdet. Kungälvs kommun ansvarar för framtida drift och underhåll av allmän platsmark.  

Kvartersmark  
Efter förvärv ansvarar exploatören för åtgärder inom kvartersmark såsom uppförande av byggnader enligt 
byggrätt samt övriga anläggningar, till exempel parkeringsplatser, gård och bostadsgator. Efter exploatörens 
eventuellt senare fastighetsöverlåtelse ansvarar respektive fastighetsägare för framtida drift, åtgärder och 
underhåll av all mark och alla enskilda anläggningar inom kvartersmark.  

Tekniska anläggningar  
Exploatören ansvarar för utbyggnad av enskilda vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt 
dagvattenanläggningar inom kvartersmark.     

Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt allmänna 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, drift och underhåll av elanläggning och eventuell fjärrvärme.   
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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:  

  

Överenskommelse/avtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören avseende servitut för allmän 
gångförbindelse över Pumpen 3 alternativt över nybildad centrumfastighet.    

Ett genomförandeavtal har tecknats mellan Kungälvs kommun och Exploatören. Avtalet reglerar villkoren för 
genomförandet av detaljplanen, den planerade byggnationen, marksanering och geotekniska 
förstärkningsåtgärder inom av del av markområdet samt markanvisning av kommunägd kvartersmark. Ett 
marköverlåtelseavtal tecknas också för försäljning av del av kvartersmarken till exploatören. 
Marköverlåtelseavtal ska tillsammans med genomförandeavtal ersätta tidigare tecknat samverkansavtal mellan 
Kungälvs kommun och Exploatören.   

Exploateringsavtal har upprättats mellan fastighetsägare till Pumpen 3 och Kungälvs kommun som reglerar 
bland annat reglering av allmän plats från Pumpen 3 till kommunal fastighet samt gatukostnadsersättning.   

Nyttjanderätt finns mellan kommunen och FTI för återvinningsstation. Kungälvs kommun ansvarar för kontakt 
med FTI för upphörande av denna nyttjanderätt.    

Avtal bör tecknas mellan exploatören och respektive nätägare för att reglera eventuell omläggning eller 
utbyggnad av elanläggningar, eventuell fjärrvärme, tele- samt fibernät.   

Överenskommelse om fastighetsreglering bör tecknas mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi för att 
reglera överlåtelse av allmän platsmark inom Ytterby-Tunge 1:109 till kommunen.    

Exploatören kan eventuellt behöva teckna avtal med markavvattningsföretaget.  

Markförvärv  
Mark som ägs av Kungälvs kommun, och som enligt planförslaget läggs ut som kvartersmark, är tänkt att 
förvärvas av Exploatören.   

Allmän platsmark överlåts av respektive fastighetsägare till Kungälvs kommun.    

Ansvariga myndigheter/upplysningar  
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.   

Ansökan om fastighetsbildning och övriga lantmäteriförrättningar görs hos Lantmäteriet.   

Inför markarbeten 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. Ytterby-Tunge 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.  
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Erforderlig fastighetsbildning  
Detaljplanen möjliggör, genom avstyckning från fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106 samt Ytterby-Tunge 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 ska ligga kvar inom kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 eller fastighetsregleras till 
annan lämplig fastighet som ägs av Kungälvs kommun.   

Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättningar och exploatören bekostar erforderliga 
lantmäteriförrättningar för genomförande av detaljplanen.  

Kommunen ansöker om och bekostar eventuell lantmäteriförrättning för bildande av ledningsrätt för Kungälvs 
kommunen ledningar.  

Gemensamhetsanläggningar  
Några befintliga gemensamhetsanläggningar finns inte inom planområdet. Om fler än en bostadsfastighet 
bildas söder om Hollandsgatan, kan gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening för 
parkering samt för dagvattenhantering och VA-anläggning komma att bildas inom bostadskvarteret.  

Markavvattningsföretag  
Nybildade fastigheter inom planområdet kan vid behov tillföras andelstal i markavvattningsföretaget 
Castellegården mfl TF 1928.  Exploatören ansvarar för eventuellt inträde.  

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.   

Inom planområdet finns en ledningsrätt (Akt 1482-2018/90.1) som berör kvartersmark C2. För området anges 
ett u-område på plankartan. 

Servitut, Rättigheter 
Eventuella servitut för kommunal fastighet inom kvartersmark, som behövs för att säkerställa detaljplanens 
genomförande, ska upplåtas utan ersättning. 

- Fastigheten Pumpen 3 alternativt nybildad centrumfastighet kommer att belastas av servitut gällande 
allmän gångförbindelse mellan Hollandsgatan och busshållplatsen i norr. 

- Nybildad bostadsfastighet kommer att belastas av servitut inom x-område gällande allmän 
gångförbindelse mellan bro inom naturmark och Hollandsgatan. 

- Nybildade bostadsfastigheter kommer att belastas av servitut till förmån för kommunal fastighet, för 
att säkerställa rätt att ta väg över fastigheten för åtkomst till bäcken för allmänt underhåll av 
naturmark. 

- Nybildade fastigheter kommer att belastas av servitut till förmån för kommunal fastighet, för att 
säkerställa rätt att ta väg längs med bäcken, till fots och med fordon med en maxvikt på 300kg, för 
allmänt underhåll av bäcken och naturmarken. 

Väljer exploatören att, efter fördröjning på kvartersmark, släppa ut dagvatten direkt till recipienten 
ska, innan genomförandet, ett servitutsavtal tecknas mellan Kommunen och exploatören avseende 
den/de ledning/-ar som behöver dras över kommunal mark, från kvartersmark till recipienten. Detta 
avtal ska reglera ansvar och villkor för anläggningen som leds över kommunal mark, till exempel hur 
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marken vid utsläppspunkten ska utföras och skötas. Servitutet ger fastigheten rätt att nedlägga, 
bibehålla och underhålla dagvattenledning över fastigheten Ytterby-Tunge 1:106 eller 1:11 till bäcken. 

- Ytterby-Tunge 1:106 belastas av ett officialservitut för parkering till förmån för Pumpen 3 (akt 1482-
952.1). Servitutet ska upphävas i samband med nybildandet av fastigheter inom planområdet.  

- Kungälvs Energi har elledningar och fiberkablar inkl. fiberbrunn, inom exploateringsområdet som går 
in på eller ligger i direkt anslutning till kvartersmarken. Utformning och placering av nya byggnader 
inom kvartersmarken avgör om dessa ledningar behöver flyttas till allmän plats eller kan ligga kvar i 
oförändrat läge. För de fall dessa ledningar ska ligga kvar inom kvartersmark ska rättighet tillskapas för 
Kungälvs Energi.  

- Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som Skanova har 
över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med marköverlåtelse av 
kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras inom mark som överlåts till 
Exploatören.  

 

Kartillustration över föreslagna och befintliga rättigheter i samband med planens genomförande.  



39/22 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-09-16 

   

 

      
                                                                                

48   

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.      

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

Kungälvs kommun är 
fastighetsägare.  
 
Ca 920 kvm befintlig planlagd 
mark för GÅNG CYKEL utmed 
Marstrandsvägen bekräftas i 
planen. 

Ytterby-Tunge 1:106 7390 kvm av fastigheten planläggs 
som kvartersmark för bostäder (B),. 
Vid genomförandet av planen 
kommer planlagd kvartersmark ske 
från fastigheten. 
 
1270 kvm av fastigheten planläggs 
som kvartersmark för 
centrumverksamhet (C2). Vid 
genomförandet av planen kommer 
planlagd kvartersmark regleras över 
till nybildad fastighet. 
 
Ca 3740 kvm av fastigheten 
planläggs som allmän plats, NATUR, 
GATA eller GÅNG CYKEL. 
 
Däröver reglera 60 kvm allmän 
platsmark över från Ytterby-Tunge 
1:109 och 37 kvm från Pumpen 3. 
 
Om direktutsläpp av dagvatten, efter 
fördröjning, sker till bäcken ska 
fastigheten belastas av servitut till 
förmån för nybildad bostadsfastighet 
avseende rätt för bostadsfastigheten 
att nedläggas, bibehålla och 
underhålla dagvattenledning över 
fastighet till bäcken. Belastande 
servitut för parkering upphävs. 

Kungälv kommun är 
fastighetsägare.  
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Ytterby-Tunge 1:109 60 kvm av fastigheten planläggs som 
allmän plats, GATA, i syfte att bygga 
cykelbana längs med Hollandsgatan. 
 

Område planlagt som allmän plats 
regleras över till kommunägd 
fastighet, lämpligen Ytterby-Tunge 
1:109 

Kungälv Energi är fastighetsägare. 

Pumpen 3  Fastigheten planläggs för 
centrumverksamhet (C1).  

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 
kommunägd fastighet, lämpligen 
Ytterby-Tunge 1:106.  

Pumpen 3 omfattar efter föreslagen 
fastighetsreglering 3650 kvm.  

Fastigheten kan komma att belastas 
av ett servitut gällande allmän 
gångpassage mellan Hollandsgatan 
och busshållplatsen i norr.  
 
Servituts rättighet avseende parkering 
upphävs. 

Kommanditbolaget Pumpen 3 är 
fastighetsägare.  
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Nybildad bostadsfastighet  Fastigheten omfattar 7390 kvm och 
är planlagd som kvartersmark för 
bostäder (B).  

Fastigheten kan komma att bli 
delägare i markavvattningsföretaget 
Castellegården.  

Fastigheten kommer att belastas av 
ett servitut gällande allmän 
gångförbindelse mellan bäcken och 
Hollandsgatan, markerat med x på 
plankartan. Fastigheten kommer att 
belastas av servitut gällande skötsel 
av angränsande NATUR-område.  

Om direktutsläpp av dagvatten, efter 
fördröjning, sker till bäcken ska 
servitut till förmån för fastigheten 
bildas och belasta fastigheten 
Ytterby-Tunge 1:106. Servitutet ska 
då ge fastigheten rätt att nedlägga, 
bibehålla och underhålla 
dagvattenledning över Ytterby-Tunge 
1:106 till bäcken.   

Genomförandeavtal är tecknat 
mellan kommunen och exploatör 
avseende tänkt förvärv av 
kvartersmark för bostäder.  
 
En eller flera bostadsfastigheter är 
tänkta att bildas inom 
kvartersmarken för bostäder.  
. 

Nybildad  
verksamhetsfastighet (C2)  

All kvartersmark som planläggs för 
endast centrumverksamhet (C2) 
regeras över till fastigheten från 
Ytterby-Tunge 1:11 och 1:106.  
Fastigheten omfattar 3365 kvm  

Fastigheten kan komma att bli 
delägare i markavvattningsföretaget 
Castellegården.  

Fastigheten kommer att belastas av 
ledningsrätt för va, markerat med u-
område på plankarta.  
 
Fastigheten kan komma att belastas 
av ett servitut gällande allmän 
gångpassage mellan Hollandsgatan 
och busshållplatsen i norr.   

Genomförandeavtal är tecknat 
mellan kommunen och exploatör 
avseende tänkt förvärv av 
kvartersmark för centrumändamål.  
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Kartillustration över föreslagna fastighetsregleringar i samband med planens genomförande.  

Ekonomiska frågor  
Detaljplaneekonomi  
Hantering av plankostnader har reglerats mellan Kommunen och Exploatören i ett framtaget 
genomförandeavtal. Mellan Kommunen och ägaren till Pumpen 3 har detta reglerats i ett exploateringsavtal.  

Exploatören, som även företrätt Pumpen 3, har tillsammans med Kommunen som markägare betalat för 
framtagandet av detaljplan och planavgift ska därmed inte tas ut i samband med bygglov för några fastigheter 
belägna inom detaljplaneområdet.  

För kommunägd mark, Ytterby-Tunge 1:109 och 1:11, regleras gatukostnadsersättning i samband med 
markförsäljning. Avseende Pumpen 3 regleras gatukostnadsersättning mellan kommunen och ägaren till 
Pumpen 3 i ett framtaget exploateringsavtal.   

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun  
Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera intäkter enligt följande:  

- Försäljning av kommunägd mark (planlagd kvartersmark).  

- Erhållande av anslutningsavgifter för VA. 
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Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera kostnader enligt följande:  

- Marksanering. 

- Geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran.   

- Utbyggnad av allmän plats. 

- Utbyggnad av allmänna VA-ledningar och dagvattenanläggningar.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatör inom planområdet  

Genomförandet av detaljplanen kommer för fastighetsägare och exploatör att generera intäkter enligt 
följande:  

- Ändrad markanvändning och intäkt vid vidareförsäljning av kvartersmark, efter uppförd byggnation.   

Genomförandet av detaljplanen kommer för fastighetsägare och exploatör  generera kostnader enligt följande:  

- Åtgärder inom kvartersmark såsom uppförande av nya byggnader, iordningställande av 
parkeringsplatser, tomtmark o.d.  

- Fastighetsbildning och övriga lantmäteriförrättningar för genomförande av detaljplanen.  

- Utbyggnad av enskilda VA-ledningar och dagvattenanläggningar.  

- Anslutningsavgift för upprättande av och påkoppling på 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.   

Respektive fastighetsägare står för drift och underhåll på egen mark och egna anläggningar inom kvartersmark.   

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 
detaljplanebestämmelser och till detaljplanen hörande VA-utredning.  
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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.  

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 i juli 2021. Kommunen har 
informerat om att parkeringsfriköp i dagsläget inte kan erbjudas i Ytterby.  

Avfall  
Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun.  

Särskilda miljöhus planeras inom kvartersmark för omhändertagande av avfall.  

Miljöhus för hantering av avfall inom kvartersmark ska vara väl tilltagna för att kunna erhålla full sortering, 
samt utformas utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen.  

För att underlätta källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats under 
diskbänken. 

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 och eventuell 
omförläggning som berör kvartersmark.   

JUSTERING EFTER GRANSKNING  
Efter genomförd granskning har planhandlingarna kompletterats och justerats enligt nedan. Justeringarna 
anses inte vara av sådan karaktär eller betydelse att någon ny granskning av planförslaget krävs, utan 
planhandlingarna kan tas till antagande med dessa justeringar.  

• Ny planbestämmelse om avrinning gata har införts. För att säkra Hollandsgatans funktion som 
avledande skyfallsstråk införs en planbestämmelse om att GATA ska höjdsättas så att dagvatten 
avrinner mot öster.  
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• Ny planbestämmelse om dagvattenfördröjning från kvartersmark har införts. Inom 
användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande en volym av dimensionerande 
nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.  

• Ny planbestämmelse har införts om att erosionsskydd ska anläggas inom det södra NATUR-området.  

• Ny planbestämmelse för reglering markbelastning 0 kPa inom GATA har införts längst i öster.   

• Planbestämmelse om avhjälpande av markföroreningar har justerats. Ny formulering är att 
markföroreningar ska avhjälpas ned till nivå för angiven markanvändning.  

• På plankartan har ett mindre u-område lagts ut på kvartersmark C2, i överenstämmelse med gällande 
ledningsrätt för VA-ledning.  

• Bullerutredning har uppdaterats med beräkningar utan byggnader mellan Marstrandsvägen och 
Hollandsgatan.  

 

• Planbeskrivningen har förtydligats avseende Kyrkebäckens markavvattningsföretag, parkering, 
marksanering, flytt av återvinningsstation med ansvarsfrågor samt förtydliganden gällande 
fastighetsrättsliga frågor.  

Dessutom har redaktionella ändringar i planbeskrivningen genomförts såsom uppdatering tidplan och 
beskrivning av planprocessen.  

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 plankoordinator inom 
Kungälvs kommun har till och med granskning varit Kenneth Fondén, därefter Johan Hellborg.  

  

  

Kungälvs kommun 2022-09-16  

För Samhällsbyggnad  

  

  

Johan Hellborg       Ida Brogren  

Plankoordinator      Planchef  
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Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 

Ytterby, Kungälvs kommun
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Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 9 november 
2021 till 30 november 2021. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och 
statliga myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt 
för påseende under granskningstiden hos Kundcenter i Stadshuset samt på kommunens 
hemsida.  

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 
varit utställt på samråd under perioden 25 januari 2019 till 19 februari 2019. 
Samrådshandlingar sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt 
till berörda sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden hos 
Kundcenter i Stadshuset samt på kommunens hemsida. 

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida. 

Inkomna synpunkter 
Under granskningsperioden har 13 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 
verksamheter har 7 skrivelser inkommit. Från sakägare har 6 skrivelser inkommit. Från övriga 
privatpersoner, föreningar med mera har 0 skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har 
sammanfattats medan andra återges i sin helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet 
hänvisar vi till kommunens ärendenummer KS2015/1826. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 

 

STATLIGA MYNDIGHETER 
1. LÄNSSTYRELSEN (2021-11-30) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas under förutsättning att kommunen säkerställer 
erosionsskyddsåtgärder i plankartan. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att: 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Hälsa/Säkerhet 

Geoteknik 

Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande i sin helhet att kommunen behöver säkerställa 
erosionsskyddsåtgärder i Kyrkebäcken och dess biflöde. Detta återfinns i PM Geoteknik 
(daterat 2021-02-11). 

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 



39/22 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Granskningsutlåtanden 220916

 

Sid 3 (15) 
 

Kungälvs kommun 
Ärende: KSXXXX/XX 

 
 

Farligt gods 

Kommunen har kompletterat underlaget med en riskbedömning och säkerställt 
riskreducerande åtgärder på plankartan vilket är positivt. Länsstyrelsen bedömer att 
synpunkterna från samrådsskedet när det gäller farligt gods är bemötta genom detta. 
Plankartan medger inte heller längre bostäder i området närmast väg 168. Detta är en 
viktig positiv faktor för risknivåerna och genom den disponeringen följer 
markanvändningen det grundtänk som finns i Länsstyrelsens riskpolicy. 

Artskydd 

Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att det saknades underlag för förekomst av 
groddjur. Enligt den kompletterande groddjursinventeringen påträffades inga groddjur, 
bäcken bedömdes inte som lämplig miljö för groddjur. 

Enligt planbeskrivningen kommer inte träd med den fridlysta getlaven att påverkas av 
geotekniska stabiliseringsåtgärder. Om detta skulle ändras vill Länsstyrelsen belysa att 
det kan bli aktuellt med dispensprövning enligt artskyddsförordningen. 

KOMMENTAR 
Angående erosionsskydd, se svar till SGI.  

I övrigt noteras yttrandet.  

2. LANTMÄTERIET (2021-11-15) 
Delar av planen som bör förbättras 

BEFINTLIGT SERVITUT 

Det finns ett servitut för parkering belastande Ytterby-Tunge 1:106 till förmån för 
Pumpen 3. Servitutets utbredning redovisas i grundkartan. Servitutet nämns inte i 
planbeskrivningen och det är därför oklart om servitutet avses finnas kvar eller om det 
avses upphävas, det bör framgå av planbeskrivningen. Lantmäteriet vill påminna om att 
det vid upphävande av servitut realiseras en ersättningsfråga. Det kan därför vara 
lämpligt att det framgår om det är tänkt vara del av de avtal som enligt 
planbeskrivningen avses tecknas mellan fastighetsägarna. 

KOMMENTAR 
Servitutet för parkering samt beskrivning om upphörande läggs in i planbeskrivningen. 
Skrivs även att separat avtal upprättas där detaljer beskrivs. Vi noterar 
ersättningsfrågan. 

 

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2021-11-29) 
 
SGI:s synpunkter på granskningshandling 

SGI:s synpunkter på samrådshandlingen har åtgärdats i granskningshandlingen, 
förutom rekommendationen att planbestämmelse avseende erosionsskyddsåtgärder bör 
redovisas på plankartan. SGI anser att plankartan bör kompletteras med en 
planbestämmelse avseende erosionsskyddsåtgärder i Kyrkebäcken och dess biflöde. 

SGI vill också påpeka att inom område GATA på plankartan, överensstämmer inte 
plankartans lastrestriktioner med de lastrestriktioner som redovisas i PM Geoteknik, se 
figur 1 nedan. 
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KOMMENTAR 
Planbestämmelse om erosion och lastrestriktion har lagts till på plankartan, erosion – 
Erosionsskydd ska anläggas. Last – Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras 
belastning. 

 

4. TRAFIKVERKET(2021-11-30) 
Trafikverkets synpunkter 

Buller och luftmiljö 

När det kommer till buller bedömdes det i samrådsyttrandet att bullernivåerna riskerar att 
överskridas inom delar av detaljplaneområdet. Samt att bostadshus som var placerade 
närmst väg 168 skulle bli särskilt utsatta för buller. Kommunen har sedan samrådet 
ändrat plankartan med en bestämmelse om att planen norra del endast får utgöras av 
centrumverksamhet (C), vilket Trafikverket anser positivt för en bättre boendemiljö. 

I samrådet yttrade Trafikverket sig om att luftmiljön kan komma att överskridas. 
Kommunen har gjort en luftkvalitetsutredning som visar att miljökvalitetsnormer klaras. 

Farligt gods 

Samrådsyttrandet bedömde att riskreducerande åtgärder inte bör placeras inom 
vägområdet för väg 168, vilket fortsatt står fast. Däremot ser Trafikverket det som 
positivt att utföra fasad med obrännbara material, som berörd planbestämmelse anger. 

Påverkan på statlig infrastruktur 

Även om planbeskrivningen anger att Entré Ytterby totalt sett står för endast en liten del 
av den ökade trafiken så ser Trafikverket det som en viktig del att kommunen arbetar 
vidare med mobilitetsåtgärder (steg 1-2-åtgärder) inom planområdet, men även i hela 
Ytterby. 

Samrådsyttrandet kommenterade att trafikanalysens trafiktillväxttal var lågt räknat. Enligt 
samrådsredogörelsen har trafikberäkningarna uppdaterats med utgångspunkt från 
Trafikverkets värden. 
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Trafikverket hade i samrådsskedet synpunkter gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Ytterby där man påpekade att FÖP:en bör ha ett helhetsgrepp som utvärderar den 
kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. Detta är fortfarande en aktuell 
synpunkt. 

Dagvatten 

Trafikverket vill uppmana att all dagvattenhantering måste ske inom planområdets 
gränser så att väg 168 och dess dike inte får negativa konsekvenser. 

Vägdiket är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från 
andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av dagvatten 
är dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet. 

Sammantagen bedömning 

I övrigt ser Trafikverket viktigt att kommunen arbetar med mobilitetsåtgärder för att 
minska belastningen på vägsystemet. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog angående utvecklingen i Ytterby. 

KOMMENTAR 
Nya riskreducerande åtgärder placeras inte inom vägområdet för väg 168. Det finns ett 
befintligt dike där som även avvattnar GC-vägen och utgör skydd mot att vätskor rinner 
in i planområdet. Detta dike förslås kompletteras med strypt utlopp. 

Påverkan på statlig infrastruktur kommer inte att utredas i denna detaljplanen men 
kommunen är medveten om behovet av en utredning av helheten av kommande 
förtätningar. 

Dagvatten ska fördröjas enligt planbestämmelse och kommer sen att avledas till 
kommunens dagvattenledning eller direkt till Kyrkbäcken. 

 

 

5. STATENS FASTIGHETSVERK (2021-12-08) 
Synpunkter  

SFV har inte yttrat sig i samrådsskedet men vill i granskningsskedet göra kommunen 
uppmärksam på att enligt miljöbalkens försiktighetsprincip så ska skyddsåtgärder och 
begränsningar ställas på en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors 
hälsa. För att inte få för stora begränsningar ska detta alltid ske med en 
rimlighetsbedömning utifrån övriga allmänna intressen och definitionen av olägenhet för 
människors hälsa (2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken). Den rättspraxis som utvecklats då 
ärenden om djurhållning överklagats till högre instanser, pekar på att 
miljööverdomstolen medger relativt korta avstånd, ofta under 50 meter och ned mot 20 
meter.  

Det är viktigt att poängtera att Kastellegårdens kungsgård är ett statligt byggnads-minne 
sedan 1935 med av regeringen 1993 fastställda skyddsbestämmelser. 
Riksantikvarieämbetet har bedömt att Kastellegårdens kungsgård i sin helhet, med all 
mark och alla byggnader, har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och enligt beslut 
av regeringen 2021-01-28 har byggnadsminnet utökats till att omfatta fastigheterna med 
beteckningarna Kastellegården 1: 1 i Kungälvs kommun och Gullö 1 :25 i Göteborgs 
kommun. Riksantikvarieämbetet beslutade 2021-05-11 om ändring av 
skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Kastellegårdens kungsgård, 
Kastellegården 1: 1 och Gullö 1 :25.  
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Jordbruket har en mycket lång kontinuitet i aktuellt område, där den äldsta delen knyts 
till kungsgården Kungahälla vid Storängen. Det aktiva jordbruket är en förutsättning för 
att kunna bevara det unika kulturlandskapet med anor från minst järnåldern, med bland 
annat betesdrift som är en förutsättning för att hålla det oexploaterade älvdalslandskapet 
invid Göta älv och Nordre älv öppet som i sin tur gynnar en artrik kärlväxtflora, ett 
mycket rikt fågelliv och den biologiska mångfalden. Jordbruket är en förutsättning för 
områdets mycket höga kulturmiljövärden, naturmiljövärden och även viktigt för det 
rörliga friluftslivet. Ett aktivt jordbruk är i sig av stort kulturmiljövärde. SFV:s arrendator 
bedriver, och kommer att även i framtiden bedriva ett aktivt och rationellt jordbruk inom 
området.  

Ett aktivt jordbruk kräver en buffertzon till intilliggande verksamheter som bostäder på 
grund av bland annat buller, damm, lukt och allergier. Ett annat problem som generellt 
glöms bort när "stad möter land' är framkomligheten för större jordbruksmaskiner. Av 
dessa skäl anser Statens fastighetsverk att det inte är lämpligt att bygga bostäder i nära 
anslutning till det aktiva jordbruket på Kastellegårdens kungsgård.  

SFV uppskattar den tydliga och fylliga fastighetskonsekvensbeskrivning som tagits fram 
i ärendet. Den klargör på ett tydligt sätt de befintliga fastighetsrättsliga förhållande och 
vad konsekvenserna av detaljplanen kan medföra. 

KOMMENTAR 
Planområdet ligger nära jordbruket men har ändå mer än 50 meter till närmaste bostad. 
Mellan planområdet och jordbruksmarken finns en bäck och GC-väg. Avseende 
eventuella störningar i form av lukt eller damm/allergener så ligger inte planområdet i 
dominerande vindriktning samt att det redan idag finns skola i angränsning till 
jordbruksfastigheten. I dagsläget finns endast en GC-väg som kopplar ihop planområdet 
med jordbruksfastigheten. Planläggningen möjliggör koppling till jordbruksfastigheten 
med gata. 

 

I övrigt noteras yttrandet. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 
6. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2021-12-02) 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått granskningshandlingar gällande detaljplan för 
Entré Ytterby; Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 på remiss. 
Planområdet är beläget vid Hollandsgatan sydost om rondellen vid Marstrandsvägen – 
Torsbyvägen, cirka 600 meter öster om Ytterby station. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus i fyra till fem och centrumanknutna 
verksamheter i en till två våningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig i samrådsskedet 2019-03-21 i beslut § 
63/2019. Yttrandet behandlade bland annat synpunkter gällande buller, vibrationer, 
luftkvalité, samt att säkerställa Kyrkebäcken och naturvårdsarter. Nämnden yttrade även 
att planbestämmelser behövde ses över i den fortsatta processen.  

 

Ytterligare utredningar till detaljplanen har gjorts och planbestämmelser har setts över 
inför granskningsskedet. Bland annat har de bostäder som planerades mot 
Marstrandsvägen tagits bort från förslaget med hänsyn till olämpligheten i fråga om 
buller, vibrationer och luftkvalité. En anmälan om vattenverksamhet har godkänts genom 
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beslut av Länsstyrelsen 2021-06-16. Vattenverksamheten omfattar 
stabiliseringsåtgärder i bäckområdet vilket tillsammans med saneringsåtgärder och 
ledningsdragning får till följd att merparten av vegetationen inom planområdet tas bort 
och ersätts med ny vid återställande. I bäckområdet behöver ett antal träd tas bort för 
stabilitetsåtgärderna samtidigt som ingen påverkan ska ske på fisk eller den fridlysta 
getlaven som växer på en sälg intill bäcken. 

 
Miljöenheten 
Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för spill-, dricks- och 
dagvatten. Samtidigt hänvisar planbeskrivningen till en möjlig enskild lösning där 
dagvatten från kvartersmark avleds, via allmän platsmark med direktutsläpp i 
Kyrkebäcken. I och med oklarheter i hur dagvattnet ska tas omhand vill miljöenheten 
påminna om att kommunens dagvattenplan ska följas och att dagvatten som uppstår på 
kvartersmark också ska hanteras genom lämplig rening och fördröjning på samma 
kvartersmark. På motsvarande sätt hanteras dagvatten som uppstår i allmän platsmark. 
Kyrkebäcken nedströms planområdet lider av stabilitetsproblem och skred varför det är 
av största vikt att dagvattenflödet från planområdet begränsas. 

 

Användningen bostäder (B) närmast väg 168 har tagits bort inför granskningen vilket är 
positivt i bullerhänseende. Miljöenheten anser det viktigt att inte enbart klara godtagbara 
ljudnivåer enligt förordningar utan att sträva efter bästa möjliga ljudmiljö. 
Infrastrukturinriktningen för framtida transporter (proposition 1196/97:53) anger 55 dB(A) 
ekvivalentnivå vilket länge ansetts utgöra en god ljudmiljö.  

I den fortsatta bygglovsprocessen för bostäderna kommer bullersituationen behöva 
utredas ytterligare eftersom plankartan inte fastställer några skyddsbestämmelser eller 
villkorar byggnationsordningen. Planbeskrivningen konstaterar att 
lägenhetsutformningen kommer behöva anpassas efter bullernivåerna. Byggande av 
centrumverksamheter före bostäder skulle dessutom sannolikt ge bättre förutsättningar 
för en god ljudmiljö. Detaljplanen tar inte tillvara på tillgängliga planverktyg för att uppnå 
bästa möjliga ljudmiljö. Lämnas bullerfrågan till bygglovsskeden kommer ansökningar 
granskas utifrån kraven i Trafikbullerförordningen som numera tillåter högre fasadbuller, 
60 dB(A), samt medger ännu högre nivåer vid anpassningar i lägenhetsutformning, tex 
placering av boenderum mot tyst sida. Även om detta är tillåtet ökar risken för ohälsa 
och störning. Ändringarna i Trafikbullerförordningen till 60 dB(A) har främst tillkommit för 
att möjliggöra byggnation i bullriga miljöer inne i städer. Att det i planområdet skulle 
behöva detaljplaneras så att nya bostäder överstiger 55 dB(A) anser miljöenheten 
fortfarande som omotiverat. Miljöenheten anser att detaljplanen bör använda sig av 
riktvärdet på 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad för att minska risken för ohälsa. 

 

Frågan om det finns risk för att boende inom planområdet kommer utsättas för 
vibrationer från trafik kvarstår även om risken minskar då marken närmast väg 168 inte 
planeras för bostäder. Kombinationen av buller och vibrationer från trafik tenderar att 
förstärka den upplevda sammantagna störningen. Huskropparna förutsätts i huvudsak 
grundläggas genom pålning vilket kan vara positivt för vibrationsaspekten. Planen ger 
dock inget utlåtande kring om så är fallet eller om andra faktorer kan påverka 
situationen. 

Bygglovenheten 
Syftet med detaljplanen är att vara en välkomnande entré till Ytterby samhälle och 
planförslaget är att skapa en mer ordnad och gestaltad entré. Det finns endast 
planbestämmelser om placering, yta och höjd. I planbeskrivningen finns det inget mer 
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beskrivet om hur den ordnade och gestaltade entrén ska uppnås, förutom någon 
illustration. Detta bör framkomma tydligare för att stärka syftet med planen.  

 

Bestämmelsen om buller är en generell text hämtad från Trafikbullerförordningen. Vid 
planläggning av områden behöver det säkerställas att byggnaderna som planläggs kan 
uppföras och att god ljudmiljö uppnås. Så som bestämmelsen är utformad nu blir 
kommande byggherrar 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.  

 

Bygglovenheten har i övrigt granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande 
planbeskrivning i vissa delar. Bygglovenheten anser inte att det finns några direkta 
oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som skulle kunna betyda uppenbara 
svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning. För vissa byggrätter 
är det reglerat gemensam bruttoarea (BTA) vilket Bygglovenheten anser inte riktigt vara 
befogat då det för planens syfte hade varit tillräckligt med byggnadsarea (BYA) och 
höjdangivelser. Anledningen är delvis motiverad i planbeskrivningen och bestämmelsen 
innebär dock inga direkta tolkningssvårigheter.  

 

KOMMENTAR 
Plankartan har kompletterats med dagvattenbestämmelse enligt dagvattenpolicyn samt 
bestämmelse om avrinning av skyfall. 

God gestaltning som ger en välkomnande entré till Ytterby samhälle kommer att uppnås 
genom gestaltningsprinciper som tas fram i samband med byggnation och försäljning av 
markanvisade områden. 

Bullernivåerna som området kan utsättas för är kompletterat i bullerutredningen utifrån 
scenariot att kommande centrumbebyggelse inte bebyggs. 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:   

”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.” 

De tre sätt som vibrationer kan dämpas är åtgärder vid källan, mellan källan och 
byggnaden och grundläggning av byggnaden. Den viktigaste åtgärden av dessa är 
grundläggning av byggnad och då är pålning eller att på annat sätt förstyva 
grundläggningen åtgärder som radikalt minskar problemen. I plankartan finns 
bestämmelse om att byggnader som belastar marken mer än 10 kPa ska grundläggas 
genom pålning. 

Utöver detta finns inte längre möjlighet till bostad närmast väg 168 vilket gör avståndet 
till källan längre samt att delar av området kommer bebyggas vilket reducerar 
markvibrationer.  
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Sammantaget gör detta att risken för vibrationsstörningar anses vara liten för 
bostäderna i området. 

 
7. VA-TEKNIK(2021-12-01) 

Vid granskning kan VA-verksamheten konstatera att tidigare inlämnade synpunkter på 
handlingarna i ärendet inte är beaktade. Vid en skrivelse daterad 2021-03-27 lämnade 
VA-verksamheten följande synpunkter. 

• Höjdsättning inom detaljplaneområdet krävs för att säkerställa en hållbar systemlösning 
och hantering av dagvatten och skyfall. 

• Planen ska inte antas innan aktuellt markavvattningsföretag är hanterat. 

Därtill så vill VA-verksamheten påtala följande: 

Plankartan saknar den höjdsättning och de planbestämmelser för dagvatten som enligt 
Kungälvs kommuns Dagvattenpolicy och Dagvattenhandbok bör finnas för att 
säkerställa att dagvattnet inklusive skyfall hanteras på ett hållbart och robust sätt. Detta 
med hänsyn till kommande bebyggelse inom planområdet men också för att säkerställa 
en hållbar hantering av ett ökat flöde för nedströms mottagande system Kyrkebäcken. 
Det är viktigt att alla aktörer inom samhällsbyggnad hjälper till och bidrar till ett hållbart 
och robust samhälle när klimatkalkylerna för Västsverige visar på kraftigare och 
intensivare regn. 

I planens norra område, är hela ytan planlagt som GC väg fast det inom området idag är 
diken som avvattnar vägen och att de delvis ligger inom vägområdet för 
Marstrandsvägen. 

Planbeskrivningen 

Det saknas en beskrivning om hur det är tänkt att markavvattningsföretaget ska 
hantereras. Se tidigare synpunkt ovan. I planbeskrivningen går det att läsa ”Nybildade 
fastigheter inom planområdet ges vid behov andelstal i markavvattningsföretaget 
Castellegården mfl TF 1928”. VA-verksamheten kan konstatera att planen ändå tas upp 
för granskning trots att frågan inte är färdigutredd. 

Under avsnittet Teknisk försörjning för dagvattenhantering (sid 36) bör avsnittet om 
principer kompletteras med att det oavsett ansvarig för avledning så är slutpunkten ett 
utsläpp i recipienten Kyrkebäcken. 

Vidare på sidan 36 förslås det en lösning med strypt utlopp för GC diket i norr, är 
rådighet över diket säkerställt då det också ingår i vägområdet för Marstrandsvägen. 

Illustrationskarta 

Slutligen kan VA-verksamheten konstatera att illustrationskartan och den antagna 
bebyggelse tillika andel hårdgjorda ytor som VA-utredningen har utgått ifrån inte är 
samma i de olika dokumenten. Inte heller finns det några illustrerade ytor inom planen 
för hantering av dagvatten. Va-verksamheten vill förtydliga att om de hårdgjorda ytorna 
betydligt ändras ifrån de antagna och de ytorna beräknade i Va-utredningen, kommer 
volymerna på fördröjnings anläggningarna tillika reningsanläggningarna att behöva 
ändras. 

KOMMENTAR 
Plankartan kompletteras med bestämmelser om dagvattenfördröjning samt höjdsättning 
för skyfall. Planbeskrivningen kompletteras med text om hur markavvattningsföretaget 
ska hanteras.  
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Inom bestämmelserna gång och cykel inryms även diken. Idag avvattnas GC-vägen och 
Marstrandsvägen/väg 168 till diket. Diket föreslås även förses med 
avstängningsmöjlighet. 

 

SAKÄGARE 
8. sakägare 1 (2021-11-19) 

Tycker att det är ett dåligt projekt. Frågar om det finns någon solstudie eller geologisk 
undersökning av området. Anser att de på andra sidan Marstrandsvägen blir av med 
södersolen samt påpekar att hela området är kvicklera vilket gör det omöjligt att bygga 
utan att påla, vilket skulle skada alla hus på Lagvägen. Det har även varit mycket 
översvämningar i området och pålning skulle kunna skada vatten-, avlopps och 
dagvattenledningarna, vilket hände när man pålade i området tidigare. Ifrågasätter även 
hur Marstrandsvägen ska klara all tillkommande trafik då det redan idag kan vara långa 
köer in mot Kungälv. 

KOMMENTAR 
Solstudie är gjord till detaljplanen, södersolen kan tänkas påverkas lite vissa timmar på 
delar av året. Pålningen kommer att genomföras så att den ej skadar andra byggnader i 
närheten. Detaljplanen är utformad för att fördröja dagvatten, avleda skyfallsvatten samt 
att delar av ledningsnätet kommer att läggas om. 

Byggherren ansvarar för skador om sådana uppstår vid genomförandet och ska därför 
utföra en besiktning av berörda byggnader inför byggnation. 

Trafiksystemet bedöms i nuläget ha tillräcklig kapacitet. 

 

9. sakägare 2 (2021-11-24) 
Jag har en synpunkt som dock är utanför själva planområdet men i ett influensområde 
som kommer påverkas kraftigt. 

Det gäller Marstrandsvägen (väg 168) och den bevakande övergångstället vid Ytterby 
vägskäl. 

Ytterby vägskäl har ca 14 000 f/d 

1. och den trafiken kommer med största sannolikhet öka då fler kommer flytta in till 
Kungälv-Ytterby enligt Kungälvs kommuns egna prognoser 

2. Med mer bostäder och med så nära anslutning till busshållplatsen Ytterby Vägskäl 
kommer den bevakande övergångstället sannolikt användas mer. Detta kommer 
påverka Marstrandsvägen negativt och antagligen skapa ännu farliga incidenter för gång 
och cyklister då bilister redan idag kör mot rött.3 

Min fråga till kommun är; 

Hur tänker kommunen lösa situationer för gång och cykeltrafikanterna samtidigt som 
vägtrafiken inte får en allt för negativ påverkan med för många rödljusminutrar i 
synnerhet i rusningstrafik? 

KOMMENTAR 
Övergångsstället är inte en fråga för denna detaljplan. Det är Trafikverkets väg. 
Kommunen medvetna om rödljuskörningarna men det är TrVs fråga. Vi meddelar dem 
detta kontinuerligt.  
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10. sakägare 3 (2021-11-26) 
Synpunkter på detaljplan Entre Ytterby 

Dagvattenutredningen är beräknad på nuvarande kända flöden i Kyrkbäcken och den 
som kallas för södra bäcken här i planförslaget. 

Flödet i den södra bäcken kommer sannolikt att öka ganska kraftigt framöver! 

Den södra bäcken sträcker sig ca 3 km norrut till Bredsten och har norr om 
Sparråsvägen under många år drabbats av kraftiga översvämningar flera gånger om 
året. 

Dikesföretaget Guddehjelm- Bredsten m.fl. har under dessa år försökt få ansvariga på 
Kungälvs Kommun att åtgärda detta men utan resultat. Och då det orsakar stora skador 
och kostnader för markägarna har man nu tvingats agera. 

Dikesföretaget har av Länsstyrelsen begärt tillsyn av vattenverksamhet i denna bäck då 
Kungälvs Kommun lagt ett antal kulvertar som har alldeles för liten dimension och som 
är olagliga enligt de regler som finns sedan 1920 talet för denna bäck då förrättningen 
genomfördes. 

Dimensionen är mindre än hälften på de kulvertar som Kungälvs kommun är huvudman 
till mot vad de skall vara enligt dessa regler och begränsar flödet i bäcken kraftigt. 

Länsstyrelsen har nu startat en utredning och sannolikt kommer Kungälvs Kommun att 
behöva byta dessa kulvertar till rätt storlek. 

Detta kommer att betyda ett avsevärt större flöde i denna bäck, och frågan är om 
Kyrkbäcken kommer klara denna ökade mängd utan att det blir stora översvämningar 
inom detta nya planområde som känns som en lågpunkt. 

Utöver byte av kulvertar så är nya bostäder i Nordtag på väg att bli klara och ytterligare 
2 områden är på gång, samtliga dessa kommer att släppa ut sitt dagvatten i denna bäck 
vilket kommer att öka flödet ytterligare. 

KOMMENTAR 
Det pågår känslighetsanalyser för Kyrkbäcken och södra bäcken för att undersöka 
lämpliga förebyggande åtgärder för att minimera risken och konsekvensen för 
översvämning i samband med skyfall. 

 

11. sakägare 4 (2021-11-25) 
Kul att det ska byggas nytt igen, jag tycker det är fantastisk när det händer. 

Vill tillägga och hoppas man tänker till en gång till innan man sätter spaden i backen 
angående trafikflödet. 

1. Dagens cykel och gångöverfart på Mastrandsvägen med tillhörande trafikljus den bör tas 
med i planeringen och göras om till en gång/cykel tunnel. 

Dagligen kör bilar mot rött ljus eller inte stannar. En tidsfråga innan någon allvarlig 
olycka kommer hända. Vill man dessutom tänka miljö, bör flödet bli bättre med hjälp av 
en gång/cykel tunnel, då bilar inte kommer behöva stanna. 

2. Även utfarten från Hollandsgatan ut på Torsbyvägen bör funderas på ett steg till. 

I dagens läge är det redan svårt nog att ta sig ut från Preem alt. Kastellegårsdskolan. 
Varför har man inte redan idag satt upp en skylt om förbjuden vänstersväng ut på 
Torsbyvägen från Hollandsgatan. Det hade skapat ett bättre flöde då trafikanterna hade 
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varit tvungna att svänga höger, använda rondellen i stället för att komma ut på 
Torsbyvägen mot Tega/Kärna. 

KOMMENTAR 
Kommunen är medveten om problemen med cykel och gångöverfarten på 
Marstrandsvägen, vägen är Trafikverkets och kommer inte ändras inom detta projekt. 

Utfarten från Hollandsgatan till Torsbyvägen har kompletterats med förslag förbud mot 
vänstersväng och ett område med stoppförbud vid infarten till Preem. Dessa åtgärder 
ligger utanför detaljplanen med går att genomföra med lokala trafikföreskrifter. 

 

12. sakägare 5 (2021-11-30) 
Vår fastighet gränsar till Kyrkbäcken nedströms planområdet och nära bäckens utlopp i 
Nordre älv och vi har de senaste åren noterat att flödena i Kyrkbäcken ökat både i volym 
och hastighet och de nedre delarna av vår tomt svämmas frekvent över vid kraftiga eller 
ihållande regnväder med ökad risk för fortsatta och förvärrade erosionsskador. 

Vi påverkas därför i högsta grad av hur dagvattenfrågan hanteras i denna och 
kommande detaljplaner i centrala Ytterby. 

Avsnittet om dagvatten i vårt samrådsyttrande från augusti 2019 över den fördjupade 
översiktsplanen för Ytterby är relevant även i här aktuellt planärende: 

” Dagvattenhanteringen 

Nästan hela Ytterby avvattnas idag via Kyrkbäcken till Nordre älv. FÖP Ytterby och den 
tillhörande översiktliga dagvattenutredningen verkar väl medvetna om att detta är en 
kritisk faktor som måste ges prioritet i fortsatt planering och utbyggnad av Ytterby. 

Vi vill understryka frågans vikt och har på de sju år vi bott här noterat att flödena blivit 
större i Kyrkbäcken och att flödeshastigheten ökat avsevärt med kortare omloppstider 
förbi och över vår tomt. Erosionen i bäckslänterna har därför ökat och vattnet äter sig allt 
längre in i de lägst belägna delarna av vår tomt. 

Detta kan i viss mån bero på klimat- och vädermässiga förändringar och variationer men 
är troligen mestadels kopplat till de senaste årens ökade exploatering med fler 
hårdgjorda ytor i bl.a. centrala Ytterby och Valnäs industriområde. De tekniska 
fördröjningsåtgärder som har vidtagits t.ex. vid utbyggnaden av den stora nya 
pendelparkeringen i Ytterby centrum verkar inte räcka. 

Det är därför av största vikt att kommunen vid all kommande byggnation och planering 
på kort och lång sikt bevakar att dagvattenavledning till Kyrkbäcken inte leder till större 
och/eller snabbare flöden i Kyrkbäcken. 

Mot bakgrund av scenarierna med ökad och kraftigare nederbörd i klimatförändringarnas 
spår, Kyrkbäckens redan idag begränsade kapacitet och kommunens utbyggnadsplaner 
för Ytterby är dagvattenhanteringen en kritisk nyckelfråga, inte bara i framtiden, utan 
redan nu. 

Vi vill därför att kommunens VA-ansvariga fullföljer den åtgärdsutredning för Kyrkbäcken 
som påbörjades för några år sedan och snarast möjligt vidtar förebyggande åtgärder i 
linje med de förslag som lämnas i FÖPen och den översiktliga dagvattenutredningen, 
t.ex. i avsnittet Ekologi och Naturvärden, sid 13, där omgrävning till ett mer slingrande 
lopp och anläggandet av dammar/våtmarker i anslutning till Kyrkebäcken föreslås. 

Positiva åtgärder som kommer att ge bättre kapacitet i dagvattensystemet med lugnare 
flöden i Kyrkbäcken och ökade natur- och miljövärden. Åtgärderna behöver inte heller 
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invänta planering och byggande av nya bostäder och verksamheter utan kan hanteras i 
en egen och snabbare process.” 

I grunden tycker vi det är bra att det aktuella området vid Hollandsgatan och infarten till 
Ytterby utvecklas med attraktiva bostäder och verksamheter förutsatt att lösningarna för 
dagvattenhanteringen och den känsliga bäckmiljön leder till de positiva effekter som 
förslagen i detaljplanens dagvattenutredning sägs innebära. 

Vattenflödet i bäcken får inte öka utan tvärtom måste åtgärder vidtas som leder till en 
hållbar och positiv utveckling av bäckmiljön med ett mindre och lugnare vattenflöde där 
fortsatta erosionsskador förhindras. 

Enligt Planbeskrivningen leder planförslagets större hårdgjorda ytor till ökade 
dagvattenflöden. Samtidigt sägs där också att de åtgärdsförslag som finns i 
detaljplanens dagvattenutredning och kraven i Kungälvs kommuns dagvattenplan 
kommer att leda till att flödena och föroreningsgraden istället reduceras. 

För att exploateringen inom planområdet ska kunna tillåtas måste utförandet av 
föreslagna dagvattenåtgärder och krav säkerställas i detaljplanen och det 
genomförandeavtal som ska upprättas inför antagandet. 

Vi anser därför att ”Upplysningen” på detaljplanekartan att ”Utformningen av 
dagvattensystemet förutsätts följa Kungälvs kommuns dagvattenplan och bilagd 
dagvattenutredning” är otillräcklig för att säkerställa att nödvändiga åtgärder och krav 
verkligen kommer att utgöra villkor i kommande bygglovprövning. 

Innebörden i ”Upplysningen” bör istället utformas som en tvingande 
detaljplanebestämmelse liknande de som gäller för geotekniken. 

Under planbeskrivningens avsnitt om Dagvatten sida 36 sägs att kommande 
kvartersmark i området inte behöver anslutas till kommunens allmänna dagvattennät 
”vilket är överenskommet och regleras i avtal mellan exploatör och kommunen” där 
också ett ledningsservitut för detta finns. 

Vid vår kontroll med kommunens diarium har vi dock förstått att något sådant avtal med 
servitut inte finns upprättat ännu. Inte heller i tidigare upprättat samverkansavtal mellan 
parterna finns något reglerat kring dagvattenhanteringen. 

Det är därför extra viktigt att kommande genomförandeavtal mellan parterna tydligt 
reglerar att dagvattenutredningens åtgärdsförslag och dagvattenplanens krav ska följas, 
såväl inom kvartersmark som vid exploatörens iordningställande av allmän platsmark. 

KOMMENTAR 
Plankartan kommer at säkerställa en bättre översvämningssituation nedström 
Kyrkebäcken än vad befintlig utformning gör. 

Ny planbestämmelse om dagvattenfördröjning från kvartersmark har införts. Inom 
användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande en volym av 
dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i klimatfaktor till ett 
utflöde på 15 l/s ha.  

Servitut kommer att upprättas om det blir aktuellt, om dagvatten inte kopplas till det 
kommunala dagvattennätet. Servitut är inte upprättat i dagsläget. 

13. sakägare 6 (2021-12-01) 
Vi är positiva till att Entrén till Ytterby utvecklas men vill åter framföra följande 
synpunkter på redovisade granskningshandlingar. 

1. Vi vidhåller vårt klagomål inför samråd att byggnadshöjd och nockhöjd ut mot 
Marstrandsvägen med beteckning C2 är för hög vilket påverkar oss negativt genom 
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Kungälvs kommun 
Ärende: KSXXXX/XX 

 
 

försämrade ljusförhållanden och insyn. Vi vill därför att byggnadshöjden sänks till max 9 
meter och nockhöjden sätts till max 10 meter. Vi menar att de illustrerade 
byggnadskropparna på illustrationsritningen och skrivning i planbeskrivningen, 
byggnader med ingen eller mycket flack taklutning och illustrerar 2 våningar, i annat fall 
är missvisande och vilseledande. 

2. Vi ifrågasätter varför höjdbestämmelsen på byggrätten C1 sänkts till enbart 5 meter 
då detta inte kan främja planens syfte att skapa en arkitektonisk helhet och tydlig entré 
till Ytterby otm Marstrandsvägen. Vi menar att alla byggnadskroppar ska ha möjlighet för 
framtida bebyggelseutveckling att utvecklas till en arkitektonisk helhet och medges 
samma byggnadshöjd. 

3. Vi motsätter oss att vandrarhem/hotellverksamhet tillåts ut mot Marstrandsvägen, väg 
168, för den nya tillskapade byggrätten åt nordost C2. Detta medför stor påverkan med 
insyn på vår fastighet. Vi vill därför att ändamålet C2 regleras och detta ändamål enbart 
tillåts in mot söder. 

4. Den övergripande trafiksituation i Ytterby behöver klarläggas innan mer trafik från nya 
bostäder och verksamheter tillkommer. Vi saknar fortsatt information om vilket 
vägalternativ som blir aktuellt för ny koppling med avfart från E6 till Marstrandsvägen. 
Vilken tidplan kan gäller för detta Vägverksprojekt som länge lyfts fram som en 
förutsättning och avlastning gällande utbyggnad i centrala Ytterby. 

5. Befintliga fastigheter norr om Marstrandsvägen har idag höga bullervärden. 
Byggnation på södra sidan av Väg 168 kommer att påverka bullernivåer negativt på 
norra sidan. Våra fastigheter belägna mot Marstrandsvägen behöver ett upprustat skydd 
av bullerplank som håller dagens krav (nuvarande har stora springor) samt att 
hastigheten begränsas till 50 km/h från Rollsbokrysset och igenom Ytterby. 

6. Vi vill även att bebyggelsen placeras längre ifrån bäcken för att freda natur och djurliv. 
Vi ser fram emot ett framtida grönt stråk med park längst med bäcken enligt den 
fördjupade översiktsplanen. Det är önskvärt att parkstråket båda sidor om bäcken, natur 
allmän plats, helt ägs och sköts av kommunen som också ansvarar för stabilitet i 
markförhållanden, att klara dagvattenhantering och eventuella framtida skyfall med fara 
för översvämning. 

7. Det framgår inte av handlingarna var den nya pumpstationen ska byggas som ska 
ersätta ”Röda Stugan” öster om planområdet. Ska den uppföras på jordbruksmark och 
behöver den planläggas? 

8. Vår fastighet måste besiktigas m h t den kvicklera som finns i området innan mark och 
pålningsarbeten påbörjas 

KOMMENTAR 
Illustrationskartan visar en möjlig utformning av byggnaderna. Detaljplanen medger även 
uppförande av andra typer av byggnader än illustrationerna visar. 

I en tillväxtregion kan man förvänta sig viss bebyggelseutveckling. Insynen till följd av 
planförslaget bedöms därför som rimlig i förhållande till läget inom tätorten. 

Projektet med ny avfart från E6 håller på att planeras och har inte ännu fastställt vilket 
vägalternativ som ska byggas. För att se aktuell tidplan för projektet, se trafikverkets 
projekt ”väg 168, delen Ekelöv-Kareby” 

Marstrandsvägen är Trafikverkets väg så om bullerplanken behöver upprustas är det dit 
ni ska höra av er. 

Parkstråket planeras utanför denna plans område, men förutsätts ägas och skötas av 
kommunen när det har gjorts. 
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Pumpstationen kommer inte att ligga på jordbruksmark och kommer inte att ktäva 
detaljplan för att uppföras. 

Byggherren ansvarar för skador om sådana uppstår vid genomförandet och ska därför 
utföra en besiktning av berörda byggnader inför byggnation. 

 

Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 
 

• Bullerutredning har uppdaterats med beräkningar utan byggnader mellan 
Marstrandsvägen och Hollandsgatan.  

Plankarta 
• Ny planbestämmelse om avrinning gata har införts. För att säkra Hollandsgatans 

funktion som avledande skyfallsstråk införs en planbestämmelse om att GATA ska 
höjdsättas så att dagvatten avrinner mot öster.  

• Ny planbestämmelse om dagvattenfördröjning från kvartersmark har införts. Inom 
användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande en volym av 
dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i klimatfaktor till ett 
utflöde på 15 l/s ha.  

• Ny planbestämmelse har införts om att erosionsskydd ska anläggas inom det södra 
NATUR området.  

• Ny planbestämmelse för reglering markbelastning 0 kPa inom GATA har införts 
längst i öster.  

• Planbestämmelse om avhjälpande av markföroreningar har justerats. Ny formulering 
är att markföroreningar ska avhjälpas ned till nivå för angiven markanvändning.  

• På plankartan har ett mindre u-område lagts ut på kvartersmark C2, i 
överenstämmelse med gällande ledningsrätt för va-ledning.  

Planbeskrivning 
• Planbeskrivningen har förtydligats avseende Kyrkebäckens markavvattningsföretag, 

parkering, marksanering, flytt av återvinningsstation med ansvarsfrågor samt 
förtydliganden gällande fastighetsrättsliga frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

Ida Brogren    Johan Hellborg 

Planchef    plankoordinator 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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Genomförandeavtal för Arntorp 1:4 (Dnr KS2019/0016-13)

Sammanfattning

Kommunen gav planbesked 2014-03-26 för Detaljplan för nya bostäder, del av Arntorp 1:2, 1:4 mfl.
Exploatören Obos Mark AB har tecknat ett köpekontrakt med privat fastighetsägare gällande del av
Arntorp 1:4. Exploatören har för avsikt att uppföra 10-16 bostäder på del av fastigheten Arntorp 1:4

Ett samverkansavtal har ingåtts mellan kommunen och Obos Mark AB 2020-11-20.

Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheten är
privatägd och det är enskilt huvudmannaskap.

Förvaltningen föreslår att genomförandeavtalet ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna genomförandeavtalet.

Juridisk bedömning

Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, exploateringsavtal och
medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Genomförandeavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) och
Plan och bygglagen (2010:900).

Bakgrund

Kommunen gav planbesked 2014-03-26 för Detaljplan för nya bostäder, del av Arntorp 1:2, 1:4 mfl.
Exploatören Obos Mark AB har tecknat ett köpekontrakt med privat fastighetsägare gällande del av
Arntorp 1:4. Exploatören har för avsikt att uppföra 10-16 bostäder på del av fastigheten Arntorp 1:4.
Ett samverkansavtal har ingåtts mellan kommunen och Obos Mark AB 2020-11-20.

Förslag till ett genomförandeavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Genomförandeavtalet reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor mm.

Del av Arntorp 1:2, kommunens mark är borttaget från detaljplanen då strategiska frågor inte
kunnat redas ut.

Verksamhetens bedömning

Förvaltningen föreslår att genomförandeavtalet ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna genomförandeavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktige strategiska mål
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Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ” En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen.

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning, KS2019/0931.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Detaljplanen är ett privat initiativ för att utöka byggrätter vilket gynnar näringslivet.
Planen ger kvaliteter i form av goda förutsättningar för utomhuslek i varierad natur utanför den egna 
bostaden. Planområdet har relativt goda kommunikationer med buss samt gång- och cykelväg. 
Detta kan till viss del överbrygga ungdomars och de lite äldre barnens barriärer och underlättar 
deras sociala sammanhang.
Utbyggnad av trottoar vid infartsväg till området ger en säkrare väg för barn i närheten till trafikerad 
väg.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra uppgifter.

Ekonomisk bedömning
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheten är 
privatägd och det är enskilt huvudmannaskap.

Förslag till beslut
1. Upprättat genomförandeavtal mellan kommunen och Obos Mark AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna     
genomförandeavtalet. 

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef Planering och Myndighet Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till: Obos Mark AB

För kännedom till: Boris Damljanovic
Margaretha Olsson 
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 Mark AB 

Org.nr 556070-7464   FULLMAKT 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fullmakt för Henric Osbeck Johansson, 850202-4659, att för bolagets räkning: 

 

 

Teckna genomförandeavtal avseende planläggning, genomförande och övrigt samarbete i 

samband med byggnation av bostäder på fastigheterna Arntorp 1:4 m.fl. i Kungälvs kommun 

med Kungälvs kommun (212000-1371). 

 

Företräda och teckna bolaget vid förrättningar avseende fastighetsbildningar, 

gemensamhetsanläggningar och vägar samt teckna grannmedgivande vilket  

kan erfordras vid prövning av bygglov. 

 
 

 

 

Denna fullmakt upphör att gälla 2023-09-01 

 

 

 

 

OBOS Mark AB 

Myresjö 2022-09-16 

 

 

 

 

Stefan Karlsson    Anders Fransson 
CFO      Ekonomichef 
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Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106,
Pumpen 3 m.fl. (Dnr KS2022/1841-1)

Sammanfattning

I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, Dnr
KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal tecknas
avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal mellan
Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal har tagits fram
mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera detaljplanens
genomförandefrågor som berör Pumpen 3.

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande en
byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen på 7,2
miljoner kronor.

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering och
prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal.

Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av geotekniska
förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar
som behöver genomföras innan ny byggnation inom detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader
bedöms rymmas inom projektet och projektet förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler,
generera ett överskott till Kommunen.

Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och Exploatören,
där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till
Kommunen av ägaren till Pumpen 3.

Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna
anläggningar inom planområdet.

Juridisk bedömning

Försäljningen sker i enlighet med Kommunallagen (1991:900) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom.

Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av kommunal
mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att
Kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset. Inför
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upprättande av berört marköverlåtelseavtal har värdering av byggrättens marknadsvärde gjorts av 
två oberoende värderingsfirmor och priset är satt med ledning av dessa. 

Genomförandeavtalet, marköverlåtelseavtalet och exploateringsavtalet har upprättats i enlighet 
med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994).

Avtalens innehåll har stämts av med kommunens kommunjurister.  

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Förvaltningen fick 2015-12-16 § 446/2015 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för 
aktuellt område. ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av 
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, Dnr KS2015/1826, nedan kallad 
”detaljplan för Entré Ytterby”.  Detaljplanen är framtagen genom så kallad byggherredriven 
planprocess. Detaljplanen är nu klart för antagande. 
Inom området planläggs det för byggnation av bostäder och verksamheter med centrumändamål. 
Det planeras byggnation av ca 80 stycken bostäder fördelat på 8 300 kvm BTA 
(byggnadstekniskarea) på kommunal mark. Ca 30% av bostäderna ska bli hyresrätter. 3 200 kvm 
BTA lokaler för centrumändamål, planläggs på kommunal mark. Den privata, redan bebyggda, 
fastigheten Pumpen 3, får i detaljplan ändrad användning från småindustri till centrumändamål. 
Pumpen 3s byggrätten på 1400 BTA är oförändrad. 

Orienteringsbild över detaljplaneområdet Entré Ytterby. 

I samband med antagande av detaljplanen ska ett genomförandeavtal tecknas avseende 
förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. Förvaltningen har även 
tagit fram ett förslag till marköverlåtelseavtal, för försäljning av del av den kommunala 
kvartersmarken för byggnation av bostäder. Resterande kvartersmark för bostäder och 
kvartersmark för centrumändamål föreslås markanvisas till Entré Ytterby AB (nedan kallad 
Exploatören), som en del i genomförandeavtalet. 

Ett förslag på exploateringsavtal har tagits fram mellan Kommunen och den privatägda fastigheten 
Pumpen 3, för att reglera detaljplanens genomförandefrågor som berör Pumpen 3. 

Genomförandeavtal
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Ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Kommunen och Entré Ytterby AB. 
Genomförandeavtalet reglerar villkor mellan Kommunen och Entré Ytterby AB avseende 
genomförande av framtagen detaljplan. Avtalet syftar till att reglera ansvarsförhållanden, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor m.m. I genomförandeavtalet regleras också 
förutsättningar för kommande marköverlåtelser/försäljningar.
I föreslaget genomförandeavtal ges en markanvisning till Entré Ytterby AB på kommunägd 
kvartersmark inom planområdet (3200 BTA för centrumlokaler och 7100 BTA för bostäder). 30% av 
bostäderna som uppförs ska vara hyresrätter. 

Marköverlåtelseavtal 
Direkt försäljning görs av 1200 BTA (ca 1500 kvm mark) till Entré Ytterby AB, vilket regleras i 
framtaget förslag tillmarköverlåtelseavtal. 
Marköverlåtelsen ska ske genom avstyckning och är första steget i genomförandet av 
bostadsbyggnation inom detaljplaneområdet. Marköverlåtelseavtalet är upprättat som ett fristående 
dokument men ligger som bilaga till framtaget genomförandeavtal. Marköverlåtelseavtalet hänvisar 
till upprättat förslag på genomförandeavtal avseende genomförandefrågor. 
Köpeskillingen är 7 200 000 kronor. 

Exploateringsavtal
Ett förslag till exploateringsavtal har tagits fram mellan Kommunen och ägaren till fastigheten 
Pumpen 3, KB Kungälv Pumpen 3. Avtalet reglerar gatukostnader, överföring av allmän plats till 
kommunal fastighet samt hantering av servitut. 

Tidigare avtal
Samverkansavtal har 2016-11-10 och 2016-12-05 ingåtts mellan Kommunen och 
Saltholmsgruppen AB. Entré Ytterby AB, är ett helägt dotterbolag till Saltholmsgruppen AB. 
Saltholmsgruppen AB har uttryckt en önskan att kommande avtal, genomförandeavtal och 
marköverlåtelseavtal, ska tecknas med företagets helägda dotterbolag Entré Ytterby AB, detta har 
förvaltningen godkänt. Samverkansavtalet ersätts i sin helhet av genomförandeavtalet med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagna avtal främjar ett effektivt och gynnsamt genomförande av 
detaljplanen för Entré Ytterby. Genom dessa avtal regleras kostnader och ersättningar mellan 
berörda parter och ansvarsförhållanden klargörs. 

För att möjliggöra ny byggnation inom detaljplaneområdet krävs geotekniska förstärkningsåtgärder, 
erosionsskydd och marksanering. Förvaltningen gör bedömningen att dessa erforderliga åtgärder 
bör genomföras oaktat planerad byggnation inom området. Detta då markens lokalisering inom 
Ytterby gör att området är attraktivt för byggnation och/eller verksamheter, varför dessa åtgärder 
ändå kan komma att behöva genomföras i framtiden. Inom planområdet säkras samtidigt 
Kyrkebäcken, en viktig recipient för dagvatten, mot skred och erosion. Kostnaderna för geotekniska 
förstärkningsåtgärder samt sanering bedöms rymmas inom tidigare upprättade kalkylunderlag för 
projektet.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 
Mål nr 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
-Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning till aktivitetsstråk och i nära anslutning till 
Kastellegårdsskolan med dess bollplan.  

Mål nr 5: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
-I samband med upprättande av berörda avtal har omfattande dialog förts med aktuell exploatör.  
-Vid framtagande av avtalen har synpunkter som kommit in under detaljplanens samråds och 
granskningsskede, från närboende, näringsliv och myndigheter, beaktats. 

Mål nr 6: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Genom byggnation inom berört område utnyttjas befintlig utbyggd infrastruktur som finns inom och i 
direkt anslutning till detaljplaneområdet, till exempel vägar och vatten- och avloppsnät.
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Mål nr 7: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Bostäderna är lokaliserade med centralt läge i Ytterby med gång och cykelavstånd till Ytterby 
station och service på orten. Detaljplaneområdet ligger samtidigt i direkt anslutning till 
Marstrandsvägen där busshållplats finns. Längs med Marstrandsvägen finns en befintlig gång och 
cykelväg som leder mellan Ytterby och Kungälv. Detta medför goda förutsättningar för resor till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Med ökat bostadsutbyggande ökar också underlaget för god 
kollektivtrafik.

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen har gjort ett avsteg från kommunens styrdokument ”Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning”, KS2019/0931. I genomförandeavtalet ges en 
markanvisning på kommunal kvartersmark med en markanvisningstid på 48 månader. Det innebär 
ett avsteg från de kommunala riktlinjerna, som anger 24 månaders markanvisning. Förvaltningen 
har gjort bedömningen att 48 månader bör medges i detta avtal. Detta då Kommunen innan marken 
kan tillträdas och bebyggas ska genomföra geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering och 
omläggning av VA-ledningar vilket innebär en fördröjning för Exploatören som i normalfallen inte 
uppkommer vid markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Inom ramen för framtagande av berörd detaljplan har medborgare, näringsliv och myndigheter 
beretts tillfälle att yttra sig om och lämna synpunkter avseende berörd detaljplan och exploatering. 

Barnperspektivet: 
Inom ramen för detaljplanearbetet för Entré Ytterby har hänsyn tagits till barnperspektivet. 
Barnfamiljer kommer att bo och röra sig inom området. I direkt anslutning till planområdet ligger 
Kastellegårdsskolan, som kan nås utan att vägar korsas. 

Jämställdhetsperspektivet: 
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund 
för jämlika och sociala levnadsförhållanden. Inom ramen för upprättade avtal har överenskommits 
om byggnation av både hyresrätter och bostadsrätter.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik bedöms inte relevant i detta ärende.

Tekniskbedömning/ genomförandeplan
Innan byggnation av bostäder och verksamheter kan påbörjas inom området ska Kommunen 
genomföra geotekniska förstärkningsåtgärder i anslutning till Kyrkebäcken och dess biflöde, med 
syftet att möjliggöra byggnation. Kommunen ska också genomföra marksanering på delar av 
området där något förhöjda föroreningshalter noterats. Parallellt pågår ett projekt med utbyggnad 
av kommunala överföringsledningar för vatten och avlopp som gränsar till detaljplaneområdet. När 
överföringsledningarna tas i bruk kommer VA-ledningar som idag går genom planområdet att kunna 
kopplas bort, vilket är en förutsättning för att byggnation av bostäder och verksamheter ska kunna 
ske inom detaljplaneområdet. Kommunen ska även bygga ut gång och cykelväg längs med 
Hollandsgatan samt en vändplan längst in på gatan.
 
De kommunala åtagandena förväntas vara klara under första kvartalet av 2024 om inget oförutsett 
inträffar. I samband med färdigställande av kommunala åtaganden kan Exploatören påbörja 
byggnation av den första etappen bostäder. Dessa beräknas vara inflyttningsklara under första 
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halvan av år 2025. Hela området är helt utbyggt tidigast år 2026, varefter finplanering av kommunal 
allmän plats genomförs. 

Bostäder och centrumverksamheter ska ansluta sig till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 
Dagvatten kan anslutas till det kommunala dagvattennätet alternativt släppas  ut i  angränsande 
recipient, bäcken, efter att vattnet fördröjts på kvartersmark. 

Kommunen ska ansöka om avstyckning av det markområde som föreslås säljas genom upprättat 
marköverlåtelseavtal. Fastighetsregleringar ska göras av de markområden som i ny detaljplan får 
ändamålet Allmän plats och därför ska överföras från privata fastigheter till kommunägd fastighet. 
Flera rättigheter kommer att behöva upprättas för genomförande av detaljplanen Dessa kommer att 
upprättas mellan berörda parter i samband med att exakt placering av kommande byggnader sätts.

Ekonomisk bedömning
Försäljning av mark och åtgärder på allmän plats
Genomförande av detaljplan Entré Ytterby och här berörda avtal kommer att generera intäkter till 
Kommunen i form av sålda byggrätter. Genomförande av detaljplanen kommer samtidigt att 
generera kostnader genom utförande av geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering samt 
utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar som behöver genomföras innan ny 
byggnation inom detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader bedöms rymmas inom projektet 
och projektet förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler, generera ett överskott till Kommunen. 

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande en 
byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen på 7,2 
miljoner kronor. 

Den i genomförandeavtalet upprättad markanvisning förväntas resultera i att ett eller flera 
marköverlåtelseavtal tecknas framåt för försäljning av resterande kommunal kvartersmark inom 
detaljplaneområdet till Exploatören. Vid dessa kommande försäljningar kommer värderingar göras 
vid varje tillfälle, detta för att säkerställa ett vid försäljningstidpunkten marknadsmässigt pris.

I genomförandeavtalet regleras förutsättningar för kommande marköverlåtelser/försäljningar. 
Köpeskilling anpassas efter om det byggs hyresrätter eller bostadsrätter. Tilläggsköpeskilling, 
motsvarande mellanskillnaden mellan byggrättsvärdet för hyresrätter respektive bostadsrätter, ska 
erläggas om exploatören i stället för 30% hyresrätter bygger bostadsrätter. Ett vite på 2500 kr/BTA 
(byggnadstekniskarea) ska samtidigt utgå för varje kvm byggrätt som blir bostadsrätt i stället för 
hyresrätt. 
För de fall byggnation inte påbörjas inom 18 månader från det att markanvisade områden köpts och 
tillträtts tar Kommunen ut ett månatligt vite, uppgående till 100 000 kronor per månad. 

Övriga ekonomiska konsekvenser
Plankostnaderna för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och 
Exploatören, där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.  
Som ett led i genomförandet av detaljplanen ska befintlig återvinningscentral som idag är belägen 
inom detaljplaneområdet avetableras och inhysas vid Munkegärde återvinningscentral. Exploatören 
ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, då omlokaliseringen är 
en direkt effekt av detaljplaneläggningen inom området.

Gatukostnadsersättning
Mark som Exploatören köper av Kommunen ska exploatören inte betala gatukostnadsersättning för. 
Gatukostnadsersättning ska dock utgå med 20 000 kronor för den separata fastigheten Pumpen 3, 
detta har reglerats i upprättat exploateringsavtal.

Mindre markområden, som i detaljplanen läggs ut som allmän plats, kommer att behöva överföras 
från privata fastigheter till kommunal mark. Dessa överlåtelser sker utan ersättning.

Tjänstemän har gjort ekonomiska bedömningar och löpande redovisat dessa till styrgruppen för 
Stora Exploateringar. 
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Driftskostnader
Kommunen är huvudman för allmän plats i framtagen detaljplan. Detta innebär att Kommunen 
kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna anläggningar inom 
planområdet. Detta avser ny gång och cykelväg, nya gångstråk, ny dagvattenanläggning i gata 
samt naturstråk längs med Kyrkebäcken och dess biflöde.

Förslag till beslut
1.  Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby AB godkänns.
2.  Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns. 
3.  Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna upprättat 

genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal.

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

Expedieras till: Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 
KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark 
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet
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Dnr KS,202211841 E1

Mellan Kommanditbolaget Kungälv Pumpen 3, org.nr: 969666-8475, Box 600, 44217 Kungälv
(nedan kallad Exploatören) och Kungälvs kommun (nedan kallad Kommunen) org.nr:212000-1371,
442 81 Kungälv, gemensamt kallat Parterna, träffas härmed följande:

EXPLOATERINGSAVTAL
(nedan kallat Avtalet)

avseende genomförande av detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby", Pumpen 3,
samt del av Ytterby-Tunge 1 :11, 1:106 och 1 :109 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga P1: Plankarta och illustrationskarta detaljplanen, antagandehandling (ej lagakraftvunnen).
Bilaga K2: Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Ny detaljplan, "Detaljplan för bostäder och verksamheter Entrö Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1 :109 Kungälv Kommun, Västra Götalands län" Dnr KS201 511826 (nedan
kallad detaljplanen), är framtagen och ska innan den blir gällande antas av Kommunfullmäktige i

Kungälvs kommun, bilaga P1. Detaljplanen har tagits fram genom så kallad byggherredriven
planprocess.

Detaljplanen innebär att det längs delar av Hollandsgatan iYtterby möjliggörs ny blandad bebyggelse
som ska innehålla 8200 BTA bostäder (beteckningen B i detaljplanen) och 4600 BTA centrum-
funktioner (beteckningen C i detaljplanen), varav 1400 BTA är beläget inom Pumpen 3.

Exploatören är införstådd med och accepterar att Kommunen ställer krav på att Exploatören ska
uppfylla Detaljplanens syfte. Exploatören har medverkat i detaljplanearbetet, genom Entrö Ytterby AB
som företrätt Exploatören.

Avtalet syftar till att reglera marköverlåtelse samt villkor för genomförande av planerad byggnation
inom detaljplaneområdet som berör Pumpen 3.

2 DETALJPLAN

2.1 Plankostnad
Då exploatören genom samarbete med Entrå Ytterby AB, exploatören för den kommunala marken,
betalat del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, inte betala ytterligare plankostnader
med anledning av berörd detaljplan.

3 MARKÖVERLATELSER
Som ett led i genomförande av framtagen detaljplan ska flera marköverlåtelser och
fastighetsregleri ngar genomfdras.

3.1.1 Gatukostnadsersättning

Då Exploatören genom ändrad användning från småindustri till centrumändamål får en värdeökning av
fastigheten ska exploatören erlägga gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättningen avser del äv
åtgärderna på allmän plats som krävs för genomförande av detaljplanen.

Exploatören ska till kommunen erlägga 20 000 kr i gatukostnadsersättning. Ersättningen ska betalas
40 dagar efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

I ersättningen ingår inte arbeten på gata och allmän platsmark till följd av att Detaljplanen senare
ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

0
Sida 1 av 4
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Dnr K5202211841 E1

4 FASTIGHETSBILDNING / RÄTTIGHETER

4.1 Lantmäteriförrättningar
Kommunen ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning avseende fastighetsreglering
av allmän plats till kommunalfastighet.

4.1.1 lnlösen allmän plats
Del av fastigheten Pumpen 3, markerat med röd skraffering på bilaga K2, utgör enligt Detaljplanen
allmän plats. Allmänplats överlåts till kommunen utan ersättning. Separata överenskommelser
u pprättas för denna marköverföring.

4.2 Servitut och nyttjanderätter

4.2.1 Nya rättigheter
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelserna och
exploateringen. lngen ersättning ska erläggas för nedanstående nödvändiga rättigheter och servitut
över kvartersmark.

Följande servitut skall bildas:

r Servitut tillförmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
Pumpen 3 eller nybildad centrumfastighet (tjänande), för gångväg, inkl. tillhörande
anläggningar, mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på sträcka mellan punkterna enligt
bifogad karta, "A1-A2" och "B1 och B.2" ,bilaga K2. Servitutets exakta läge fastställs isamråd
mellan Exploatören och ägaren till nybildad centrumfastighet.

Befintliga rättigheter

Fötjande rättigheter ska upphöra:
Befintligt servitut (Akt 1482-952.1 hos Lantmäteriet) tillförmån för Pumpen 3 beläget på delav
fastigheten Ytterby-Tunge 1 :106 ska upphöra och tas bort från fastighetsregistret innan eller i

samband med att berörd mark, inom område Z, avstyckas till en egen fastighet. Separat avtal
ska tecknas mellan Kungälvs kommun och ägaren till Pumpen 3 avseende detta. Se svart
skrafferat område, bilaga K2.

4.2.2

4.2.2.1
a

4.3 Ledningsrätt
Eventuella kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

5 ALLMÄNNAANLÄGGNINGAR TEKNISK FÖRSÖRJNING

5.1 Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet och ansvarar för och bekostar
utbyggnad av allmän platsmark inom Detaljplanen. Allmän plats byggs ut i enlighet med Plan- och
bygglag (2010:900) 6 kap 1B g.

Planerad omfattning av allmän platsmark framgår av detaljplanekartan, bilaga p1.

5.1.1 Atgärder på kommunal anläggning
Om Exploatören genomför åtgärder på sin kvartersmark som kräver att åtgärder vidtas på kommunala
anläggningar eller allmän plats, till exempel om infart flyttas, ska detta bekostas av exploatören.

5.2 Vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar (VA)
Detaljplaneområdet ligger inom Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
(även kallat VA). Kommunen ansvarar för och bekostar planerad omläggning av kommunala vatten-,
spillvatten och dagvattenanläggningar i allmän platsmark, fram tillförbindelsepunkt vid
fastighetsgräns.

5.2.1 VA-anslutning
Pumpen 3 är ansluten till det kommunala VA-nätet.
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5.3 Föroreningar
I detaljplanearbetet har ingen markmiljöundersökning utförts inom Pumpen 3.

Kommunen informerar om att det i marken inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av
exempelvis arsenik och kobolt, så kallade bakgrundshalter. Detta är inte att se som förorening.

6 BYGGNATION OCH ANLAGGNINGAR INOM
KVARTERSMARK

6.1 Atgärder inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark, Pumpen 3. Exploatören ska följa de
riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och plankarta.

6.2 Parkering
Parkeringsplatser för handel, boende och besökare ska anordnas inom kvartersmark. Exploatören är
medveten om att kommunen inte kan erbjuda parkeringsfriköp iYtterby i dagsläget.

7 UTBYGGNADSORDNING OCH LOGISTIKPLANERING

7.1 Utbyggnadsordning
Entreprenaden för gator, vatten, spillvatten och dagvatten i allmän plats, geotekniska
stabilitetsåtgärder samt marksanering, är planerad att starta så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.

Exploatören ansvarar för att vid behov medverka i ett forum för samordning av bygglogistik.

7.2 Tidplan
Nedanstående preliminära tidplan för kommunala åtaganden gäller under förutsättning att
Detaljplanen vinner laga kraft senast 2023-01-01. Eventuellförskjutning av Detaljplanens lagakraft-
datum, förskjuter övrig tidplan i motsvarande omfattning. Omfördelning i utbyggnadsordning kan ske

- 2024 kv 1: Allmän plats, VA och geotekniska förstärkningsåtgärder utbyggt.
- 2026 kv 2: Finplanering av allmän plats i samband med inflyttning av sista etappen.

Om tidplanen för Kommunens åtaganden överskridits på grund av omständigheter som Kommunen
inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringens eller geotekniska förstärkningsåtgärders
omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU, anmälan eller ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek eller liknande är Parterna införstådda
med att tidplanen förskjuts i motsvarande omfattning.

8 OVRIGT

8.1 Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol

8,2 Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby" som ligger till grund för Avtalet godkänns
av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft senast två år efter
kommu nfull mäktiges godkännande.

b) det godkänns av kommunfullmäktige i Kungälv genom beslut som vinner laga kraft.

Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
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8.3 Atergång
Om Avtalet mellan parterna inte blir giltigt efter att Avtalet godkänts av kommunfullmäktige, enligt
punkt 8.2, på grund av att detaljplanen ejvinner laga kraft eller pga. omständigheter som Parterna inte
råder över har inte Part rätt till ersättning för nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna
förhoppningar. Överläggningar ska upptas mellan Parterna beträffande projektets eventuella fortsatta
handläggning med målsättning att träffa ett nytt avtal.

Handlingar som har upprättats i samband med berörd detaljplaneläggning är Kommunens egendom.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Kungälv 2022-

KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälv 2022- 04 l{
KB KUNGÄLV PUMPEN 3

0

MiguelOdhner

Kommunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist

Kommundirektör
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Mellan Entr6 Ytterby AB, org.nr: 559274-1713, Box 600, 44217 Kungälv (nedan kailad Exptoatören)
och Kungälvs kommun (nedan kallad Kommunen) org.nr: 212000-1371, 442 81 Kungälv,
gemensamt kallat Parterna, träffas härmed följande:

GENOMFORANDEAVTAL
(nedan kallat Avtalet)

avseende marköverlåtelse och exploatering för detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6
Ytterby", Pumpen 3, samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun, Västra
Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga Pl:
Bilaga K{:
Bilaga K2:
Bilaga M1:
Bilaga MB:

Plankarta och illustrationskarta detaljplanen, antagandehandling (ej lagakraftvunnen).
Karta för områdesindelning
Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Marköverlåtelseavtal, område X
Moderbolagsborgen

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Ny detaljplan, "Detaljplan för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby, Pumpen 3 samt del av ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 Kungälv Kommun, Västra Götalands län" Dnr KS201 5fig26 (nedan
kallad detaljplanen), är framtagen och ska innan den blir gällande antas av Kommunfullmäktige i

Kungälvs kommun, bilaga P1. Detaljplanen har tagits fram genom så kallad byggherredriven
planprocess.

Detaljplanen innebär att det längs delar av Hollandsgatan i Ytterby möjliggörs ny blandad bebyggelse
som ska innehålla 8200 BTA bostäder (beteckningen B i detaljplanen) och 4600 BTA centrum-
funktioner (beteckningen C i detaljplanen), varav 3200 BTA utgör byggrätt på nu obebyggd mark.
Kvartersmark inom detaljplaneområdet kommer preliminärt att byggas ut i etapper och inäelas i en
eller två bostadsrättsfastigheter, en hyresrättsfastighet och två centrumfastigheter, där Pumpen 3 är
en befintlig redan bebyggd centrumfastighet.

Exploatören är införstådd med och accepterar att Kommunen ställer krav på att Exploatören ska
uppfyl la Detaljplanens syfte.

Samverkansavtal har ingåtts mellan Parterna den 2016-1 1 -10 och 2016-12-05. Samverkansavtalet
ersätts i sin helhet med Avtalet och tillhörande bilagor. Avtalet syftar till att reglera marköverlåtelse
samt villkor för genomförande av planerad byggnationen inom detaljplaneområdet, dock inte pumpen
3, där separat avtal tecknas med fastighetsägaren. Detaljplaneområdet exklusive Pumpen 3 benämns
nedan exploateringsområdeVområdet.

2 DETALJPLAN

2.1 Plankostnad
Exploatören har finansierat framtagandet av berörd detaljplan. Efter överenskommelse ska en
avräkning pä 2,73 miljoner kronor göras och fakturering av de interna kommunala plankostnader som
uppkommit efter 2021-12-01 ska inte faktureras. Sammantaget innebär detta att ersättningen till
exploatören för nedlagda plankostnader uppgår till 3 miljoner kronor. Reglering av denna åvräkning
görs genom utbetalning från kommunen till exploatören i samband med att område X tillträds.

Då exploatören betalar del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, vid köp av mark
inom exploateringsområdet inte betala ytterligare plankostnader med anledning av berörd detaljplan.

0
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3 MARKÖVERLATELSER
Som ett led i genomförande av framtagen detaljplan ska flera marköverlåtelser och
fastighetsregleringar genomföras.

3.1 Försäljning av kommunal kvartersmark
Separata avtal avseende marköverlåtelser av kommunal kvartersmark ska tecknas. Prissättning och
villkor ska baseras på det som avtalats i detta avtal.

3.1.1 Område X:
Område X, röd skraffering i bilaga K1. Se separat tecknat marköverlåtelseavtal, bilaga Ml

4 MARKANVISNING
Exploatören ges härmed en markanvisning på del av exploateringsområdet, område Y ochZ,
markerat i karta, bilaga K1.

Marköverlåtelseavtal och/eller fastighetsregleringsavtal för mark som ingår i markanvisningen ska
baseras på principerna i detta avtal. Kommande marköverlåtelser och/eller fastighetsregleringar ska
också hänvisa till detta avtal avseende genomförandefrågor.

För markanvisning gäller vid tidpunkten gällande riktlinjer fcir markanvisning, med undantag för vad
som anges i detta avtal. Dessa finns angivna i dokumentet "Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning" som antogs av Kommunfullmäktige är 201g.

4.1 Giltighet
En markanvisning innebär ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningar för köp av
markanvisningsområdet. Markanvisningens giltighet är 48 månader från det att Avtalet har vunnit laga
kraft eller till den tidigare tidpunkt då hela markanvisningsområdet överlåtits till Exploatören eller fram
till att det blir klarlagt att avtal inte kan träffas mellan parterna, oavsett skä|. Kommunen kan förlänga
markanvisningen efter giltighetstidens utgång, kommunen bedömer då om skäl för detta finns.

I det fall avtal avseende hela eller delar av markanvisningsområdet (område Y och Z) inte kan träffas
mellan parterna före ovannämnda tidpunkt och förlängning av markanvisningen inte sker, upphör
markanvisningen i sin helhet, utan krav på ersättning från någondera av parterna för till exempel
nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna förhoppningar hänförliga till markanvisningsområdet.

4.2 Förutsättningar för kommande markövertåtelser

4.2.1 Område Y
Område Y, markerat i bilaga K1. Köpeskillingen i marköverlåtelseavtalet ska för område Y sättas
utifrån planerad byggrätt (BTA) inom område Y, minst 6000 kvm BTA.

Köpeskillingen för område Y ska baseras på två värderingar gjorda av oberoende värderingsmän, där
hänsyn i värderingen tagits till planerad upplåtelseform. Värderingen ska göras i anslutning till att
köpeavtal tecknas och genomförs för varje delområde. Kungälvs kommun beställer värderingen och
står för värderingskostnaden.

Område Y får delas upp i flera marköverlåtelser, minsta storlek på marköverlåtelse är 1000 BTA.
Exploatören ska innan marköverlåtelse- eller fastighetsregleringsavtal tecknas för mark inom område
Y meddela kommunen om byggnation av hyresrätter planeras inom berört delområde.

4.2.1.1 Anpassning av BTA
I de fall slutligt medgiven byggrätt för bostads-/huvudbyggnaderna enligt beviljat bygglov awiker från
den BTA-yta som avtalats i respektive köpehandling ska justering i form av avdrag eller tillägg av antal
kvadratmeter BTA i kommande köpehandling göras. Detta för att anpassa totalt antal kvadratmeter
BTA efter faktisk byggnation. Dock får antal BTA för ett delområde/köpehandling aldrig understiga
1000 BTA.
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4.2.1.2 Tilläggsköpeskilling och vite, hyresrätter
Exploatören ska inom område Y, uppföra byggnader innehållande bostäder som upplåts med
hyresrätter. Andelen hyresrätter ska motsvara cirka 30%, vilket Exploatören accepterat genom
undertecknandet av Avtalet.

Om Exploatören vid köp erhållit reduktion på köpeskillingen utifrån upplåtelseformen hyresrätter och
sedan bygger bostadsrätter ska en tilläggsköpeskilling avseende mellanskillnaden mellan
byggrättsvärdet per BTA för hyresrätter respektive bostadsrätter erläggas till Kungälvs kommun. Ett
vite på 2 500 kr per kvm BTA ska också betalas till Kungälvs kommun, då en förutsättning för
markköpet är att hyresrätter upplåts. Detsamma gäller om en hyresrättsfastighet omvandlas till
bostads- eller äganderättslägenheter inom 10 år från att Avtalet blivit giltigt. Tilläggsköpeskillingen och
vitet ska justeras med KPl, från datum för tillträde av berört markområde till dag för registrerad
omvandling.

Exploatören förbinder sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hyresfastigheten/
hyresfastigheterna, samt förbinda framtida köpare. I det fall Exploatören säljer vidare utan villkor om
tilläggsköpeskilling och vite, är Exploatören ansvarig gentemot Kommunen att erlägga
tilläggsköpeskilling, om ny ägare omvandlar till, eller bygger bostadsrätter eller ägarlägenheter.
Kommunen har rätt att skriva in detta villkor ifastighetsregistret.

4.2.2 Område Z
Område Z, markerat i bilaga K1. För exploateringsområde planlagt för centrumändamål/lokaler skall
köpeskilling baseras på områdets planlagda byggrätt.

Köpeskillingen för område Z ska baseras på två värderingar gjorda av oberoende värderingsmän.
Värderingen ska göras i anslutning till att köpeavtal tecknas och genomförs för varje delområde.
Kungälvs kommun beställer värderingen och står för värderingskostnaden.

4.3 För alla delområden gäller:
Äganderätten till marken övergår på tillträdesdagen.

4.3.1 Erläggande av köpeskilling
Handpenning på 10o/o av köpeskillingen ska erläggas senast 40 dagar efter att marköverlåtelseavtal
eller fastighetsregleringsavtal undertecknats av båda parterna efter antagandebeslut av kommunen.

Resterande del av ersättningen för respektive markområden som överlåts inom exploateringsområdet
erläggs senast på tillträdesdagen alternativt senast 30 dagar efter det att fastighetsreglering av berört
delområde vunnit laga kraft.

Om exploatören inte betalat Köpeskilling enligt ovan, äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp enligt denna punkt är hand-
penningen, dvs 10 % av köpeskillingen förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. Ska
betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.

4.3.2 Tillträde, köpebrev, likvidavräkning
Tillträdesdagen sker för fastighet som bildas genom avstyckning då avstyckning vunnit laga kraft,
köpeskillingen är betald och startbesked beviljats, om inget annat överenskommes.

Tillträde till mark som överlåts genom fastighetsreglering sker då fastighetsregleringen vunnit laga
kraft och ersättning betalats.

Likvidavräkning ska upprättas på tillträdesdagen.

Äganderätten övergår på tillträdesdagen.

4.3.2.1 Köpebrev
Vid avstyckning ska köpebrev upprättas i samband med tillträdet, som bekräftelse på fullgjord
betalning.

4.3.2.2 Likvidavräkning
På tillträdesdagen ska en likvidavräkning upprättas ivilken avräkning av intäkter och kostnader ska
justeras mellan parterna. lntäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen
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svarar Kommunen för medan Exploatören svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och
med tillträdesdagen.

Vad avser kommunalfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

4.3.2.3 lnnantillträde
Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

4.3.3 Lagfart och stämpelskatt
Kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter betalas i sin helhet av Exploatören

4.3.4 Penninginteckningar
Kommunen garanterar att exploateringsområdet på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

4.3.5 Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 100 000 kronor per påbörjat kvartalvarmed
byggstarten senareläggs om Exploatören inte påbörjar byggnationen inom 18 månader från det datum
då respektive delområde tillträtts.

Vite ska inte utgå om försenad byggstart beror på att Exploatören inte kunnat tillträda marken pga. att
Kommunen inte sanerat kvartersmarken, inte färdigställt och driftsatt ny överföringsledning och
pumpstation, inte färdigställt allmän plats så att åtkomst är möjlig eller inte genomfört geotekniska
stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran.

Vite ska inte heller inte utkrävas i det fall villkoren och förutsättningarna på marknaden för bostäder
eller lokaler väsentligt förändrats efter det att respektive delområde tillträtts. Det gäller bara så länge
väsentligen försämrade förutsättningar på marknaden for bostäder respektive lokaler råder.

Tidsfristen innan vite börjar löpa förlängs med motsvarande den tid som möjligt tillträde senareläggs,
med hänsyn tagen till extrem väderlek och eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut, till
exempel sanering av föroreningar.

Med byggstart menas att bottenplattan för minst en huvudbyggnad inom berört delområde är gjuten.

4.3.6 Gatukostnadsersättning
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet är blivande fastigheter inom
exploateringsområdet befriade från att betala ytterligare ersättning för gatukostnad i enlighet med
berörd Detaljplan. Detta gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och allmän platsmark till följd av
att Detaljplanen ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

5 FASTIGHETSBILDNING / RATTIGHETER

5.1 Lantmäteriförrättningar
Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckning och fastighetsreglering från
kommunal mark. Exploatören bekostar allfastighetsbildning med anledning av genomförande av
detaljplanen inom exploateringsområdet. Kommunen fakturerar Exploatören för
förrättn ingskostnaderna.

Om avstyckning av mindre fastighet inte medges av Lantmäteriet skall avstyckning och överlåtelse ske
av hela område Y respektive Z. Nytt köpeavtal/fastighetsregleringsavtal ska då upprättas och
köpeskillingen baseras på dess byggrättsyta men i övrigt med samma villkor som enligt Avtalet.
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5.1.1 lnlösen allmän plats
Del av fastigheten Ytterby-Tunge 1:109 och del av Pumpen 3, markerade med röd skraffering på
bilaga K2, utgör enligt Detaljplanen allmän plats. Det åligger Exploatören att komma överens med
ägarna till dessa fastigheter om inlösen av den allmänna platsen vilken genom fastighetsreglering skall
överföras till Kommunens fastighet. Separata överenskommelser upprättas för denna marköverföring.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för överföring av dessa markområden. Exploatören ska
ersätta Kommunen för de ersättningar som överenskommes och för förrättningskostnaden.

5.2 Servitut och nyttjanderätter

5.2.1 Nya rättigheter
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelserna och
exploateringen. lngen ersättning ska erläggas för nedanstående nödvändiga rättigheter och servitut
över kvartersmark. Servituten regleras ytterligare i kommande marköverlåtelseavtal och
fastighetsregleringsavtal för berörda delområden.

Följande servitut skall bildas på berörda delar av exploateringsområdet:

r Ett servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
nybildade bostadsfastigheter och centrumfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten att ta
väg (till fots och vid behov med fordon med en max vikt 300 kg) över tjänande fastighet för
åtkomst för allmänt underhåll av allmän plats, natur, längs med bäcken. Se röd markering på
bilaga K2 för u ngefärl igt servitutsområde.

r Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildade bostadsfastigheter (tjänande), för att säkerställa rätten för åtkomst från
Hollandsgatan med fordon för allmänt underhåll av allmän plats, natur, fram till ca 3-4 jämnt
fördelade åtkomstpunkter i närhet naturmarken. Max belastning framgår av plankartan. Se
gröna markeringar på bilaga K2 för föreslagna åtkomstpunkter.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
Pumpen 3 eller nybildad centrumfastighet (tjänande), för gångväg, inkl. erforderliga
anläggningar, mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på sträcka mellan punkterna "Al-
A2" och "B1 och B.2" pä bifogad karta, bilaga K2. Exploatören ansvararför samråd med
ägaren till Pumpen 3, avseende placering. Kan överenskommelse inte nås ska placeringen
ske inom nybildad centrumfastighet, enligt stäcka i bilaga K2. Exploatören ansvarar för att
anlägga och bekosta gångvägen.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande) för gångväg, inkl. erforderliga anläggningar, från
Hollandsgatan fram till bäcken, i enlighet med x-område i detaljplanekartan. Exploatören
ansvarar för att anlägga och bekosta gångväg i x-område inom detaljplan. Servitutsområde
markerat xr i plankartan, bilaga P1 och med blått på bifogad karta, bilaga K2.

o För de fall exploatören väljer att leda fordröjt dagvatten direkt till bäcken ska servitut bildas för
detta. Servitutet avser då förmån för nybildad bostadsfastighet respektive centrumfastighet
(härskande), belastande Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 och Ytterby-Tunge 1:11
(tjänande), att nedlägga och för all framtid bibehålla och underhålla dagvattenledning över
kommunens fastighet till bäcken. Läge ejfastställt, förslag på ledningsläge, se blå pil på
bifogad karta, bilaga K2.

5.2.2 Befintliga rättigheter
Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som
Skanova har över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med
marköverlåtelse av kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras
inom mark som överlåts till Exploatören. Karta över ledningarna överlämnas till Exploatören
separat.

Elledningar finns inom exploateringsområdet som går in på eller ligger i direkt anslutning till
kvartersmarken. Om dessa ledningar behöver flyttas med anledning av exploatörens
byggnation eller andra åtgärder inom kvarter ska detta genomföras och bekostas av
exploatören. Exploatören ansvarar för kontakt med Kungälv Energi avseende eventuell

Sida 5 av 12

a

a



41/22 Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.  - KS2022/1841-1 Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.  : Genomförandeavtal, G1

a

Dnr: KS202211841 G1

påverkan på dessa ledningar. Exploatören kontaktar Kungälv Energiför exakt läge av berörda
ledningar.

Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt avloppspumpstation, går över/står på
kvartersmark inom exploateringsområdet. Dessa kommer att tas ur drift innan exploatören
påbörjar byggnation inom berörd mark. Avloppspumpstationen kommer att tas bort. Ledningar
kommer att ligga kvar i marken. Se vidare punkt 6.2. Karta över ledningarna överlämnas till
Exploatören separat, på grund av sekretess.

5.2.2.1 Följande rättigheter ska upphöra:
r Befintligt servitut (Akt 1482-952.1 hos Lantmäteriet) tillförmån för Pumpen 3 beläget på delav

fastigheten Ytterby-Tunge 1 :106 ska upphöra och tas bort från fastighetsregistret innan eller i

samband med att berörd mark, inom område Z, avstyckas till en egen fastighet. Separat avtal
ska tecknas mellan Kungälvs kommun och ägaren till Pumpen 3 avseende detta. Se svart
skrafferat område, bilaga K2.

. Befintlig nyttjanderätt finns för FTI AB (Svenska Förpackningsinsamlingen AB) att nyttja ett
markområde inom Ytterby-Tunge 1 :106 för ändamålet återvinningsstation. Nyttjanderätten ska
upphöra och Atervinningsstationen avvecklas från platsen innan markarbeten påbörjas.
Kungälvs kommun ansvarar för kommunikationen med FTl. För ungefärligt läge se blå ring
bilaga K2.

5.3 Ledningsrätt
Eventuella kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

Ledningsrätt (Akt 1482-2018190.1 hos Lantmäteriet) finns för kommunala VA-ledningar som delvis
berör fastigheterna Ytterby-Tunge 1 :106 och Ytterby-Tunge 1 :1 1 . Ledningsrätten ska fortsätta gälla i

oförändrat läge. U-område lagt på berörd kvartersmark, se bestämmelsen ur på bilaga P1 och K2.

5.4 Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas där så erfordras.
Exploatören förbinder sig att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för erforderlig
gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening innan marken säljs vidare till
slutkund/bostadsrättsförening. Exploatören ansvarar för att slutkunden är väl informerad om de
gemensamhetsanläggningar som dennes fastighet eventuellt ingår i.

6 ALLMÄNNAANLÄGGNINGAR, TEKNISK FÖRSÖNINING

6.1 Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet och ansvarar för och bekostar
utbyggnad av allmän platsmark inom Detaljplanen. Allmän plats byggs ut i enlighet med Plan- och
bygglag (2010:900) 6 kap 18 $. Se även punkt 6.9 nedan.

Planerad omfattning av allmän platsmark framgår av detaljplanekartan, bilaga P1.

6.1.1 Atgärder på kommunal anläggning
Om Exploatören genomför åtgärder på sin kvartersmark som kräver att åtgärder vidtas på kommunala
anläggningar eller allmän plats, till exempel om infart flyttas, ska detta bekostas av exploatören.

6.2 Vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar (VA)
Detaljplaneområdet ligger inom Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
(även kallat VA). Kommunen ansvarar för och bekostar planerad omläggning av kommunala vatten-,
spillvatten och dagvattenanläggningar i allmän platsmark, fram tillförbindelsepunkt vid
fastighetsgräns.

Pumpstationen belägen inom kvartersmark, kommer att tas ur bruk och avlägsnas från platsen.
Ledningar belägna inom kvartersmark som tas ur bruk kommer ligga kvar i marken med oförändrat
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läge. Dessa ledningar ska säkerställas mot att omgivande massor tränger in i ledningarna genom att
ledningarna fylls med stenmaterial eller motsvarande. Ledningarnas läge ska säkerställas och
tillhandahållas Exploatören inför byggnation på kvartersmarken.

lnför omläggning av VA-ledningar längs med Hollandsgatan ska Exploatören meddela planerat antal
avstyckade fastigheter, detta så att blivande förbindelsepunkter får rätt placering.

Samordning ska ske mellan projektering av VA-ledningar och planerad byggnation avseende
höjdsättning och placering av ledningar vid kommande förbindelsepunkter.

6.2.1 VA-anslutning
Kommunen bygger ut och bekostar anläggningar för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten i allmän
plats.

Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt har ordnats
och fastighetsägaren fått information om förbindelsepunktens läge. Exploatören betalar
anläggningsavgift, för de tjänster som nyttjas.

Vid utsläpp av dagvatten direkt i recipienten tar kommunen inte ut någon anläggningsavgift eller
brukningsavgift för dagvatten fastighet.

Om blivande fastigheter får gemensamma VA-ledningar på samfälld mark, ska Exploatören lämna
över en filmning av ledningarna till samfällighetsföreningen. Exploatören ska även lämna över en
filmning av fastighetens privata VA-ledningar till den blivande bostadsrättsforeningen.

6.2.2 Dagvatten
Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med fördröjnings- och
reningsvolymer angivna idetaljplanekartan och principerna i tillhörande va-utredning. (VA och
dagvattenutredn ing Entr6 Ytterby, Afry, 2021 O3-1 8).

När dagvattenanläggning inom kvartersmark är byggd ska Exploatören tillhandahålla ett protokollfrån
besiktning av dagvattenanläggning där dess avsedda funktion säkerställs. Besiktningsprotokoll ska
lämnas till enheten VA{eknik/miljö inom kommunen.

Exploatören har möjlighet att besluta om påkoppling på det kommunala dagvattennätet alternativt
direktutsläpp till recipient. Exploatören har för avsikt att efter fördröjning inom kvartersmark välja att
avleda dagvatten direkt till recipient vilket innebär att dagvatten inte kommer ledas till det kommunala
dagvattennätet.

Väljer exploatören att, efter fördröjning på kvartersmark, släppa ut dagvattnet direkt till recipienten ska,
innan genomförandet, ett avtal tecknas mellan Kommunen och Exploatören avseende den/de
ledning/-ar som behöver dras över kommunal mark, från kvartersmark till recipienten. Detta avtal ska
reglera ansvar och villkor för anläggningen som leds över kommunal mark, till exempel hur marken vid
utsläppspunkten ska utföras och skötas.

För de fall kommande fastighetsägare i framtiden vill/behöver ansluta sig till det kommunala
dagvattennätet har Kungälvs kommun rätt ta ut anläggningsavgift enligt vid då gällande taxa, samt
därefter löpande brukningsavgift.

Kungälvs kommun anlägger dagvattenledningar och dagvattenserviser längs med Hollandsgatan,
vilket möjliggör eventuell framtida anslutning.

6.3 Grundförhållanden
Geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäcken behöver utföras inom detaljplaneområdet, i enlighet
med framtagen geoteknisk utredning (PM Geoteknik, Afry, 2021-02-11). Kungälvs kommun ska
samråda med exploatören avseende planerade åtgärder innan dessa genomförs. Kommunen
ansvarar för och bekostar förstärkningsåtgärder vid bäckfåran, för att uppnå i detaljplanen angivna
lastrestriktioner.

Exploatören påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom
exploateringsområdet kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter avseende de av Exploatören
genomförda åtgärderna.

Beroende på val av förstärkningsåtgärd kan anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap
9 $ miljöbalken (1998:808) bli aktuellt. Tillstånd för vattenverksamhet har erhållits. Om tidsfristen för
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denna hinner gå ut innan berörda åtgärder vidtas ansvarar Kommunen för anmälan eller ansökan om
förnyat tillstånd för vattenverksamhet.

6.4 Föroreningar
Exploatören har gjort en markmiljöundersökning som visar på att markföroreningar finns inom
exploateringsområdet. Kommunen ansvarar för och bekostar sanering för att marken ska uppfylla
kraven angivna i detaljplanekartan.

Kommunen informerar om att det i marken inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av
exempelvis arsenik och kobolt, så kallade bakgrundshalter. Detta är inte att se som förorening.
Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av Kungälvs kommun.

6.5 Arkeologi
Utredning har gjorts i samband med detaljplanearbetet. lnga kända fornlämningar finns inom
exploateringsområdet. I det fall fornlämningar påträffas innan Exploatören påbörjar sin byggnation ska
Kommunen vidta de åtgärder som myndigheter kräver, efter Exploatörens påbörjade byggnation
övergår ansvaret på Exploatören.

6.6 Avfallshantering
Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun.

Miljöhus för hantering av avfall inom kvartersmark ska vara väl tilltagna för att kunna erhålla full
sortering, samt utformas utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen.

För att underlätta källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats
under diskbänken.

6.7 Befintlig återvinningscentral
lnom exploateringsområdet finns idag en återvinningscentral. Kommunen åtar sig att
flytta/omlokalisera denna senast inför att markarbeten ska påbörjas på platsen. Atervinningscentralen
planeras att flyttas inför att sanerings och stabiliseringsarbeten enligt punkt 6.3 och 6.4 påbörjas.

Exploatören ersätter kommunen med en engångssumma på 2 500 000 kronor för. kostnader
uppkomna i samband med flytt/omlokalisering av återvinningscentralen. Detta då borttagande av
återvinn ingscentralen är nödvänd igt för genomförande av detaljplanen.

Ersättningen ska betalas till kommunen i samband med tillträde av område X, se punkt 3.1.1 ovan.

lnom exploateringsområdet finns även en återvinningsstation. Kommunen ombesörjer att denna
avvecklas från platsen innan markarbeten inom berört område påbörjas, se även punkt 5.2.2.1.

6.8 El , Fiber och fjärrvärme
Exploateringsområdet ska anslutas till elnät som Kungälv Energi AB äger och ansvarar för.
Exploatören ansvarar för att teckna separat avtal avseende detta med Kungälv Energi AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande taxa.

Exploateringsområdet ska ha möjlighet att ansluta sig tillfibernät. Anslutningsavgifter betalas av
Exploatören efter överenskommelse med berörd fiberleverantör. Exploatören ansvar själv för kontakt
med önskad fibernätsleverantör.

Kungälvs kommun ska inom allmän plats underlätta framdragande av fiberledningar, genom att
möjliggöra for nedläggning av tomrör i gatan, i samband med de markarbeten som kommunen avser
att genomföra inom gaturummet.

Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Fjärrvärme är inte
utbyggt till eller inom detaljplaneområdet. Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för
fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälv EnergiAB om så önskas.
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6.9 Genomförande av allmänna anläggningar
Utbyggnaden av allmänna anläggningar och allmän platsmark samt genomförande av
saneringsåtgärder och geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran inom och utanför
Exploateringsområdet, inklusive kvartersmark, genomförs och bekostas av Kommunen.

Kommunen förbinder sig att iordningställa kommunala anläggningar i så stor omfattning att tillgänglig-
heten till del av kvartersmarkens första utbyggnadsetapp möjliggörs senast två år efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft. Atgärderna ska genomföras så att byggnation inom exploaterings-
området inte i onödan förhindras, försenas eller försvåras. Tillgänglighet till del av kvartersmarken kan
eventuellt ske tidigare och etappvis.

Om tidplanen för Kommunens åtaganden överskridits på grund av omständigheter som Kommunen
inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringen eller geotekniska förstärkningsåtgärders
omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU, anmälan eller ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek eller liknande är Parterna införstådda
med att tidplanen för Kommunens åtaganden förskjuts i motsvarande omfattning. Exploatörens
åtaganden förskjuts även dessa i motsvarande omfattning.

7 BYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM
KVARTERSMARK

7.1 AtgarOer inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark, dvs. exploateringsområdet, utom
geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran som behöver utföras inom exploateringsområdet, i

enlighet med punkt 6.3 ovan, samt marksanering ienlighet med punkt 6.4 ovan. Exploatören ska följa
de riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och plankarta.

7.1.1 Gångväg
Exploatören ansvarar för att anlägga och bekosta asfalterad gångväg med belysning på kvartersmark
längs med xr-område idetaljplan.

Exploatören ansvarar för att anlägga och bekosta en asfalterad gångväg med belysning på
kvartersmark mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på ungefärligt angiven sträcka mellan
punkterna'A1-A2'och "B1-82" angivna i bifogad karta, bilaga K2. Exploatören ansvarar fcir att
anlägga och bekosta gångvägen även om lokalisering sker inom Pumpen 3.

7,2 Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva bostäder,
hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald, tillgängliggörande av naturområden samt
underlättande för de boende att göra hållbara val i vardagen. Även byggprocessen bör vara resurs-
och energieffektiv för att minska dess negativa miljöpåverkan.

7.3 Parkering
Parkeringsplatser för handel, boende och besökare ska anordnas inom kvartersmark. Exploatören är
medveten om att kommunen inte kan erbjuda parkeringsfriköp i Ytterby i dagsläget.

7.4 Markavvattningsföretag
Kyrkebäcken i detaljplaneområdets östra del omfattas av ett markawattningsföretag. Kommunen ser
över möjligheterna att upphäva eller ompröva detta markawattningsföretag.

Exploatören ansvarar för kvartersmarkens eventuella inträde i markavvattningsföretaget om
upphävande inte sker.
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8 UTBYGGNADSORDNING OCH LOGISTIKPLANERING

8.1 Utbyggnadsordning
Entreprenaden för gator, vatten, spillvatten och dagvatten i allmän plats, geotekniska
stabilitetsåtgärder samt marksanering, är planerad att starta så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras. Tidigaste möjliga inflyttning i nya bostäder, är när
teknisk infrastruktur är färdigställd, befintlig överföringsledning för VA är flyttad till nytt läge och ny
pumpstation är driftsatt, förutsatt att inkoppling inte kan ske på befintligt nät.

Kommunen har överföringsledning för vatten och spillvatten som korsar exploateringsområdet i dess
östra del, karta över ledningarnas läge överlämnas till Exploatören separat. Bortkoppling av denna
krävs för att delar av exploateringsområdet skall kunna användas för avsett ändamå|. Ny pumpstation
ska byggas och måste vara driftsatt innan byggstart för centrumlokaler (område Z) och Bostäder
(område Y, östra delen) är möjligt, bilaga K1. Överföringsledning för vatten och spillvatten planeras
vara klar och ny pumpstation driftsatt senast kv. 1 år 2024.Tidplanen är preliminär och kan komma att
justeras.

Exploatören ansvarar for att vid behov medverka i ett forum för samordning av bygglogistik.

8.2 Tillgänglighet under byggtiden
Exploatören skall tillse att det i samband med dennes anläggnings- och byggnadsarbeten enligt
Avtalet finns erforderlig framkomlighet för gång-, cykel- och biltrafik. Exploatören skall ansöka om TA-
plan hos Kommunen.

8.3 Tidplan
Nedanstående preliminära tidplan gäller under frirutsättning att Detaljplanen vinner laga kraft senast
2023-01-01. Eventuell förskjutning av Detaljplanens lagakraftdatum, förskjuter övrig tidplan i

motsvarande omfattning. Omfördelning i utbyggnadsordning kan ske.

- 2024 kv 1:
- 2023 kv 4:
-2024kv 1:
-2O24kv 2:
- 2025 kv llkv 2:
- 2026 kv llkv 2:
-2026kv 2:

Allmän plats, VA och geotekniska förstärkningsåtgärder utbyggt.
Byggstart del av bostäderna.
Byggstart lokaler norr om Hollandsgatan.
Byggstart resterande del bostäder.
lnflyttning del av bostäder och lokaler.
I nflyttnin g resterande bostäder.
Finplanering av allmän plats isamband med inflyttning av sista etappen

Om tidplanen för Kommunens eller Exploatörens åtaganden överskridits på grund av omständigheter
som Kommunen eller Exploatören inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringen eller
geotekniska förstärkningsåtgärders omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU,
anmälan eller ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek
eller liknande är Parterna införstådda med att tidplanen förskjuts i motsvarande omfattning.

9 ÖVnlcr

9.1 Syn och Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader och
anläggningar, vegetation, till exempel häckar och träd vid arbete på kvartersmarken.

Exploatören eller av denna anlitad entreprenör ska svara för att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar, byggnader och vegetation genomförs enligt gängse metoder före och efter genomförd
byggnation. Berörda ska kallas till sådan syn.

Skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne anlitad
entreprenör ska återställas genom Exploatörens försorg och på dess bekostnad.
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Det åligger Exploatören att undvika och åtgärda lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till
och från exploateringsområdet i samband med byggnationen. Det åligger Exploatören att inte släppa
orenat länsvatten från byggnationen till vattendrag.

9.2 Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören teckna de försäkringar som erfordras för att
ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador.

9.3 Etablering, upplag och dylikt
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska iförsta hand ske inom exploatörens markområden.

Exploatören kan disponera Kommunens kvartersmark inom detaljplaneområdet för upplag eller annat
ändamål som står i samband med detaljplanens bebyggande om det inte är i konflikt med
Kommunens etablering eller befintlig återvinningscentral. Exploatören ska samråda med Kommunen i

god tid före byggstart om vilka ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa
behövs. Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens kvartersmark eller allmän
platsmark inom eller utanför detaljplaneområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband
med exploateringsområdets bebyggande. En avgift kan komma att tas ut för detta. Exploatören äger
dock rätt att nyttja den mark Pumpen 3 upplåtit sin servitutsrätt på enl. pkt. 5.2.2.1 ovan för etablering
utan kostnad, under förutsättning att ägaren till Pumpen 3 tillåter detta.

Exploatören ansvarar för att söka erforderligt bygglov och andra tillstånd.

9.4 Finansiering av projektorganisation för genomförande
Respektive part finansierar helt sitt deltagande under projektets genomförande. Exploatören betalar
bygglovsavgift samt övriga av kommunfullmäktige beslutade anslutningsavgifter.

9.5 lnformation och samordning
Parterna förbinder sig att fortlöpande och utan anmaning lämna varandra all den information som de
innehar och som de förstår berör övriga i projektet inblandade parters möjligheter att effektivt och
rationellt genomföra projektet. Kommunen skall såsom genomförandeansvarig för allmän platsmark
kalla Exploatören till de byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.

Exploatören skall såsom genomförandeansvarig för anläggningsarbetena i anslutning till allmän
platsmark kalla Kommunen till de byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.
Byggmötesprotokoll skal I skickas till Kommunens byggprojektledare.

9.6 överlåtelseförbud
Exploatören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Kommunens skriftliga
medgivande.

9.7 Säkerhet
Moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet när Avtalet skrivs med ett projektbolag, se bilaga MB
Vid överlåtelse av Avtalet ska säkerheten gälla även iförhållande till köparen.

9.8 Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol

9.9 Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entrö Ytterby Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11,
1:106 och 1:109" som ligger till grund för Avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs
kommun genom beslut som vinner laga kraft senast två år efter kommunfullmäktiges
godkännande.

b) det godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft.
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Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

9.{ 0Atergång
Om Avtalet mellan parterna inte blir giltigt efter att Avtalet godkänts av kommunfullmäktige, enligt
punkt 9.9, på grund av att detaljplanen ejvinner laga kraft eller pga. omständigheter som Parterna inte
råder över har Part inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna
förhoppningar. Överläggningar ska upptras mellan Parterna beträffande projektets eventuella fortsatta
handläggning med målsättning att träffa ett nytt avtat.

Handlingar som har upprättats i samband med berörd detaljplaneläggning är Kommunens egendom.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt

Kungälv 2022-

KUNGÄLVS KOMMUN

Kunsätv 2022-d- lS
RBY AB

0

MiguelOdhner

Kommunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist

Kommundirektör
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MARKÖVTRLATELSEAVTAL

A. PARTER

Köpare: Entr6 Ytterby AB
Box 600, 44217 Kungälv

(nedan kallad Exploatören)

org.nr: 559274-1713

Säljare Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

(nedan kallad Kommunen)

org.nr: 212000-1371

Mellan ovanstående parter har följande överenskommelse tecknats

B. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTIIIruCNR

B.1. Bakgrund och syfte
Detta marköverlåtelseavtal avseende marköverlåtelse inom Ytterby-Tunge 1 :106 sker som ett led i

genomförandet av detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby", Pumpen 3, samt del av
Ytterby-Tunge 1 :1 1 , 1 :106 och 1 :109 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Till avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga K0: Karta över överlåtet område
Bilaga G1 : Genomförandeavtal
Bilaga K2: Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Bilaga F1 : Fastighetsutdrag

C. MARKÖVERLATELSE

C.1 . överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter och försäljer härmed med full äganderätt till köparen den del av fastigheten
Ytterby-Tunge 1:106, som är markerad med röd skraffering på bilaga K0, ca 1500 kvm (nedan idetta
avtal kallad Exploateringsfastigheten).

C.2. Köpeskilling
Köparen ska betala 7 200 000 [SJUMILJONERTVAHUNDRATUSEN] kronor i köpeskiiling.

Köpeskillingen är inklusive gatukostnader och baserad på en planerad byggnation på 1200 kvm BTA
inom Exploateringsfastigheten.

Köpeskillingen har baserats på värderingar utförda av opartiska värderingsmän.

C.3. Köpeskillingens erläggande

C.3.1. Handpenning

Handpenning på 1Oo/o ?v köpeskillingen ska erläggas senast 40 dagar efter att marköverlåtelseavtal
eller fastighetsregleringsavtal undertecknats av båda parterna, efter antagandebeslut i

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
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Erläggandet av köpeskillingen sker genom faktura som skickas från Kommunen.

C.3. 2. Resfe ran de Köpeski I I i n g
Resterande del av ersättningen erläggs senast 40 dagar efter att startbesked för berört markområde
beviljats.

Erläggandet av köpeskillingen sker genom faktura som skickas från Kommunen.

C.3.3. Utebliven betalning
Om Exploatören inte betalat Köpeskilling enligt ovan, äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp enligt denna punkt är
handpenningen, dvs 10 % av köpeskillingen förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. Ska
betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.

C.4. Köpebrev
På tillträdesdagen, när Exploatören betalat Köpeskillingen för Exploateringsfastigheten enligt punkt
3.3 ovan, ska köpebrev upprättas och kvitteras för att sedan överlämnas till Exploatören, som
bekräftelse på fullgjord betalning. Exploatören ansöker sedan om lagfart.

C.5. Tillträde
Tillträdesdagen sker då samtliga kriterier är uppfyllda, dvs då avstyckning vunnit laga kraft,
köpeskillingen är betald och startbesked beviljats, om inget annat överenskommes.

Äganderätten övergår först på tillträdesdagen.

Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

C.5.1. lnnan tillträde
Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

G.6. Likvidavräkning
På tillträdet ska en likvidavräkning upprättas i vilken avräkning av intäkter och kostnader ska justeras
mellan parterna. lntäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar
Kommunen för medan Exploatören svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med
tillträdesdagen.

Vad avser kommunalfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

C.7. Detaljplanekostnader
Då Exploatören betalat del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, vid köp av mark
inom exploateringsområdet inte betala ytterligare plankostnader med anledning av berörd detaljplan

G.8. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

C.9. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Exploatören
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C.10. Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 100 000 kronor per påbörjat kvartalvarmed
byggstarten senareläggs om Exploatören inte påbörjar byggnationen inom 18 månader från det datum
då Exploateri ngsfastigheten tillträtts.

Vite ska inte utgå om försenad byggstart beror på att Kommunen inte, isådan utsträckning att
byggnation av bottenplatta inte kan påbörjas, sanerat kvartersmarken, inte färdigställt och driftsatt ny
överföringsledning och pumpstation, inte färdigställt allmän plats så att åtkomst är möjlig eller inte
genomfört geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran.

Vite ska inte heller utkrävas i det fall villkoren och förutsättningarna på marknaden för bostäder
väsentligt förändrats efter det att respektive delområde tillträtts, det gäller dock bara så länge de
väsentligen försämrade förutsättningarna på marknaden för bostäder råder.

Tidsfristen innan vite börjar löpa förlängs med motsvarande den tid som möjlig byggstart senareläggs,
med hänsyn tagen till extrem väderlek och eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut,
marksanering, geotekniska förstärkningåtgärder etcetera.

Med byggstart menas att bottenplattan för minst en huvudbyggnad inom berört delområde är gjuten.

C.11. Gatukostnadsersättning
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt Marköverlåtelseavtalet är
exploateringsfastigheten befriad från att betala ytterligare ersättning for gatukostnad i enlighet med
berörd Detaljplan. Friskrivningen gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och allmän platsmark
tillföljd av att Detaljplanen ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

C.12. Beskrivning av Exploateringsfastigheten

C.l 2.1. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av inskrivet eller
oinskrivet servitut eller nyttjanderätter eller annan begränsad sakrätt, utöver vad som framgår i detta
avtal samt av bifogat registerutdrag, bilaga F1.

C.12.2. Skick
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka fastigheten innan köp. lnom området krävs sanering av
noterade markföroreningar och inom detaljplaneområdet krävs geotekniska förstärkningsåtgärdei, mer
information om detta finns i Genomförandeavtalet punkt 6.3 och 6.4, se bilaga G1.

D. AVSTYCKNING

D.1. Ansökan om avstyckning
Exploateringsfastigheten ska avstyckas genom Lantmäteriförrättning. När detta marköverlåtelseavtal
vunnit laga kraft ska Kommunen ansöka om avstyckning av Exploateringsfastigheten till
Lantmäterimyndigheten. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningen meO Oårtitl hörande kostnader,
Detta sker genom vidarefakturering från Kommunen, om inget annat överenskommes.

Exploatören biträder härmed ansökan om avstyckning.

D.1 .1 . Gemensam hetsanl ägg ni ng
Gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas där så erfordras
Exploatören ansvarar för eventuell ansökan och bekostar lantmäteriförrättning för eventuell
gemensam hetsanläggning.

D.1.2. Servitut
Följande servitut finns eller ska bildas:

. Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande) för gångväg, inkl. erforderliga anläggningar, från
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Hollandsgatan fram till bäcken, i enlighet med x-område i detaljplanekartan. Exploatören ansvarar
för att anlägga och bekosta gångväg i x-område inom detaljplan. Servitutsområde markerat x i

plankartan och med blått på bifogad karta, bilaga K2.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten för åtkomst med fordon för allmänt
underhåll av allmän plats, natur fram till åtkomstpunkter. Förslag på läge för åtkomstpunkter
illustreras i grönt på bifogad karta, bilaga K2. Max belastning framgår av plankartan.

. Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som
Skanova har över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med
marköverlåtelse av kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras
inom mark som överlåts till Exploatören. Karta över ledningarna överlämnas till Exploatören
separat.

. Elledningar finns inom exploateringsområdet som går in på eller ligger i direkt anslutning till
kvartersmarken. Om dessa ledningar behöver flyttas med anledning av Exploatörens byggnation
eller andra åtgärder inom kvarter ska detta genomföras och bekostas av Exploatören.
Exploatören ansvarar för kontakt med Kungälv Energi avseende eventuell påverkan på dessa
ledningar. Karta över ledningarnas läge överlämnas separat. För exakt läge i samband med
projektering m.m. ska Kungälv Energi kontaktas.

lngen ersättning ska utgå med anledning av ovanstående servitut.

D.1.3. Ledningsrätt och annan rättighet
Framtida kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

E. OVRIGT

E.1. Genomförandefrågor
För genomförande av berörd detaljplan och byggnation finns ett framtaget genomförandeavtal, bilaga
2. Genomförandeavtalet ska gälla tillsammans med marköverlåtelseavtalet och de villkor och
förutsättningar som beskrivs i genomförandeavtalet ska följas även för detta markområde.

E.2. Överlåtelseförbud
lnnan tillträdet får Exploatören inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan
Kommunens skriftliga medgivande.

E.3. Tvist
Vid tvist gäller jordabalkens regler.

E.4. Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby" som ligger till grund för Avtalet
godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft senast
två år efter kommunfullmäktiges godkännande.

b) "genomförandeavtal avseende marköverlåtelse och exploatering för detaljplan för bostäder och
verksamheter Entr6 Ytterby" godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut
som vinner laga kraft.

c) det godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft.

Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
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Dnr:K52O2211841 M1

Detta marköverlåtelseavtal är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka säljaren och köparen tar var
sitt och ett skickas till Lantmäterimyndigheten.

Kungälv 2022 -

Säljare: Kungälvs kommun

MiguelOdhner

Kommunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist

Kommundirektör

Bevittning av säljarens namnteckning

Namnförtydligande

Ku 2022-0q -ft
Ytterby AB

0

Namnförtydligande
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K2
Röd skrafferinq
Blivande allmän plats

Lila linjer
Servitut för gångtrafik
rnellan "A1-A2" till "B1-82"

Svaft Skrafferinq
Servitut parkering
1432-9521

.l- | ), 1.. lf

b2

a1 i

B

*\
.ä1 L=--

Röda linier
Servitut - tillträde underhåll
naturmark.

Grön cirkel
rvitut - föreslagna

åtkomstpunkter för fordon
till naturmark.

Servitut för gångtrafik
BIå linie (xl)

m2

fl"tr l'l'ls

last

geo
last

u
Ledningsrätt akt
1482-952.1

Blå cirkel
Nyttjanderätt FTI
1206-359-053

Btå pil
Förslag utsläppspunkt
dagvatten.

U1

geo'
last
erosion

x
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b:tloyct nb

MODERBOTAGSBORGEN

Saltholmsgruppen AB, org.nr. 556727-L050 går härmed i borgen såsom för egen skuld för
det helägda dotterbolaget Entr6 Ytterby AB, org.nr. 559274-t713, Box 600,44217 Kungälv
avseende de åtaganden Entr6 Ytterby AB åtagit sig gentemot Kungälvs kommun med
a n led n ing av Ma rköve rlåtelseavta I och Ge nomfö ra ndeavta l, båda med d. nr. KS22O / L84L

09 16

n

msgruppen AB
Box 600

442 L7 Kungälv

Bevittnas

tlr,h
Euel** 9 P S*q&n^. t)b

Bertil
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Bilaga F1

Fasti g hets i nfo rmatio n
Fastighetsrapport, utan äldre tax.

Anmärkning församling
Socken: Ytterby

Adress

lx|
LEl

I

t

+
ct

a

:{" ' a
!-

a

tIt niö**ås
a

O

ftidhus

.+

t

r4
a

Kungälv Ytterby-Tunge 1:106

Distrikt: Ytterby

Riksnyckel: 140163503 lnternnyckel: 140163503

Status:

Ajourdatum lM

Ajourdatum FR

Leva nde

2019-03-15

2027-0L-07

tl J lv

I

a

$..r,e t trt
a

{
r*

It
ö

iib

t

+'

a

stu&fcid 'I

a

ovisning av rättigheter kan vara ofullständig

ns andel i samfä r är inte utredda

t2-04 O-Ytte Tu Östra 1:105

Hollandsgatan 2 Ytterby Ytterby

Areal
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Koordinater

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfäll emensamhetsa

Anmärkning
TILL o-YTTERBY TUNGE ÖstnR t:to6 HöR STAMFASTTGHETENS ANDEL I sAMF Lrrr A-c (AKT 14-yrr-186)

Samfällighetsförening (Uppgifter saknas)

Skattetal (Uppgifter saknas)

er

X-Koord

647652t,8
6478086,7

642248L,0

SWEREF 99 TM

Centralpunkt inom området
0000-00-00

Y-Koord

!45825,7
3r7882,8

1270057,3

itetsdatum

- SWEREF 99 12 00

F99TM
2,5 G Väst

lles i:

Kungölv (Avreg.l

Kungälv (Avreg.)

Kungälv

lv

Kungålv

i fasöghet

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

-o7-o7 1a82-2020/53 (DiVu)

Ätgärder: Ledningsåtgärd

Kungälv

1482-2018/90 (DiVu)

i fosöghet

I:284
Ku

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Ledningsåtgärd

ngälv

Kungälv

Kungälv
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Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering,Rättelseenligtförvaltningslagen

2

i fastighet

Kungälv

Kungälv

14-05-16 1482-1120 (DiVu)

Tu 1 7 Kun gälv

i lastighet
Kungälv

3-05-24 1482-1797 (DlYul

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

7:

T:

i lastighet
Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

72-22 I482-961[a (DiVu)

Ätgärder: Ledningsåtgärd

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1482-952 (Divu)

i fastighet
Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1482-858 (Divu)

i fastighet

Ätgärder: Fastighetsreglering

,,|'.
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Kungälv

Kungälv

1:111 Kun gälv

1482-810 (DiVu)

i lostighet
Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

gäller i 494 fastigheter . Klicka här för att visa alla.

i fastighet

Kungälv

Kungälv

004-01-09 1482-535 (DiVu)

Ätgärder: Anläggningsåtgärd

-08-15 1482-97/39 (DiVu)

Åtgärder: Fastighetsreglering

1Ku

1a82-96119 (DiVu)

i lastighet

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

T

Kungälv

14-YTT-1008 (DiVu)

i lasöghet
Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

979-06-08 3
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t:27 Ku ngälv

i fostighet
Kungälv

Kungälv

Kungälv

Åtgärder: Fastighetsreglering

1-5

i fostighet

Kungälv

Kungälv

977-tt-t9 14-YTT-969 (DiVu)

Åtgärder: Fastighetsreglering

1:2

1

14-YTT-772 (DiVu)

i fosttghet

(ungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 1

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungålv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

i lastighet
Kungälv

Kungälv

-24 14-YTT-760 (DiVu)

Ätgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 1

I:

rden gäller i 113 fas6gheter . Klicka här för att visa alla.

i fostighet
Kungälv

Kungälv

10-25 14-YTT-752 (DiVu)

Åtgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 3,4

0 14-YTT-676 (DiVu)

Åtgärder: Avstyckning

74- (DiVu)
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LGA-förrättning

Anmärkning: (1959)

ifosöghet

lv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

eter

dning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

I4-lM3-7 6 / 769L6.t ( DiVu) Avta lsse rvitut

Kungälv

Levande VÄG MM

1:21 Kun gälv

Datum

mä rkning/beskrivn ing:

MM

Senast öndrod Under ajourf Korto och status

N

Levande

Senost öndrad

Kungälv

VÄC

Kungälv

14-lM3-97/7558.1 (Divu) Avtalsservitut

mä rkning/beskrivning:

tgörd Dotum

1997-05-02

Under ojourf Korta och status

N

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Senost öndrad

14-YTT-723.1 (DiVu) Officialservitut Levande Väg

Dotum

t967-07-L4

Under ojourf Korto och status

N
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2:26

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

2

Tu 2

2:48 Kun gälv

)

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungålv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Akt

1482-97139 {DiVul

Åtgard

FRGL

Datum

1997-08-15

Htinvisningstyp

Berörkrets ändrad

14-YTT-83L.1 (DiVu) Officialservitut Levande Utrymme
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Dotum Senast öndrad Under ajourf Karta och stotus

N

ng: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Kungälv

I

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Datum Senost öndrad Under ajourf Korto och stotus

2014-05-16 N

ATT ANVÄNDA OMRÄDE X FÖR ALLMÄN GÄNGTRAFIK SAMT FÖR VÄGÄNDAMÅL FöR ARBETSFoRDoN

Kungälv

Kungälv

1482-1120.1 (DiVu) Officialservitut Levande Gångväg

rkning/beskrivning

ING (DTAMETER < 450 MM) MED BRUNNAR, VENT|LER, VTSARE OCH ÖVR|GA ANORDNTNGAR SOM
övs rön DEss ÄNDAMÄL.AVLoensLEDNtNG (DTAMETER < 710 MM) MED puMpsrATtoNER, BRUNNAR, vENTtLER,

OCH ÖVRIGA ANORDNINGAR soM BEHÖVS FöR DEss ÄNDAMÄ1.

Kommun

Kungälvn

lv

lier

Datum

2020-!2-10

mä rkning/beskrivning:

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Senost iindrad Under ajourf Karta och stotus

N

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1482-2018/90.1 (Divu) Ledningsrätt Levande Vatten Och Avlopp

1482-2020/53.1 (DiVu) Ledningsrätt Levande Vatten Och Avlopp
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övEnröntruesLEDNrNGAR, vARAV EN FöR vATTEN ocH wÄ röR nvlopp, MED puMpsrATtoNER, BRUNNAR,
VISARE OCH övRIen nNoRDNINGAR soM BEHöVs FöR DEss ÄNDAMÄ1.

Kommun

Akt

Datum

N

mä rkning/beskrivning

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Dotum

2022-04-2r

Åtgörd

FRGL

Hiinvisningstyp

Berörkrets ändrad

Senost iindrod Under ajourf Karta och stotus

2021-ot-07 2022-04-21"

Officialservitut Levande Parkering1482-952.1 (DiVu)

Senast öndrod

Kungälv

Kungälv

ATT ANVÄNDA OMRÄDE X FöR PARKERING AV FORDON.

rkning/beskrivning:

Under ojourf Karto och stotus

N

Dotum

2009-01-14

74821M-O7 I 67 09.t (DiVu) Avtalsservitut NG,PLANTERING

Kungälv

Levande Tl

rkning/beskrivning

RÖJ N I N G, PLANTER I NGsFÖR BU D

Senast öndrod Under ajourf Karta och status

N

Dotum

2007-02-21

Taxering

498 lndustrienhet, gatu- eller parkmark

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet

lndustritillbehör saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

2079

rde tkr:
kod

ing:

u lvs Kommun

ägare

Skattemynd/kontor: 7412 Areal i kvm: 199213
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Kommuner

r saknas)

heter

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Juridisk form
Ägandetyp:

824 Specialenhet, bad -, sport - och idrottsanläggning

Utgörtaxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund

Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

2019

(FB)

Kommuner

saknas)

Skattemynd/konton 74t2 Areal i kvm:

kod

ngsvärde tkr:

ing:

ndustritillbehör:

ägare

ungälvs Kommun

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Juridisk form
Ägandetyp:

825 Specialenhet, skolbyggnad

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet

Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

(FB)

Kommuner

2019

U

Skattemynd/kontor: 7412 Areal i kvm: 27OOOppgiftsår:

ngsvärde tkr:

ing:

nd ustritillbe hör:

ägare

Kommun

gäller även för

ngsenheter

sakna

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Juridisk form
Ägandetyp:

Hus 1

Hus 2

ren a re

Namn enligt lagfart:

Dagboksnummer:

Köp(även transportköp)
Juridisk form:

Andel:

Kungälvs Kommun

64/27s3

1962-08-01

Kommuner

tlt

Kommun (FB)

442 81 Kungälv

1964-12-t6

Anmärknin Anmärkn

lnskrivningsdatu m:

lngen köpeskilling redovisad.
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Tomträttsinnehavare

Tidigare ägare

Tomträttsupplåtelse

lnskrivningar

Anteckningar

Noteringa r (kommunspecffi kal

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

---Listanslut---
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-21

Handläggarens namn
Margaretha Olsson

2022-09-15

Exploateringsavtal för detaljplan Halltorp 2:4 (Dnr KS2022/1421-1)

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av cirka 5 bostäder (en- eller tvåbostadshus) på del av
fastigheten Halltorp 2:4.

Förslag till ett exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtalet reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med mera.

Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheten är
privatägd och det är enskilt huvudmannaskap.

Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalet ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet

Juridisk bedömning

Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, exploateringsavtal och
medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Exploateringsavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) och
Plan och bygglagen (2010:900).

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav förvaltningen 2014-08-20 i uppdrag att upprätta detaljplan för, del av
Halltorp 2:4. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av cirka 5 bostäder (en- eller
tvåbostadshus) på del av fastigheten Halltorp 2:4.

Förslag till ett exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtalet reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med mera.

Verksamhetens Bedömning

Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalet ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktige strategiska mål
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Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ” En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen.

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning, KS2019/0931.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är ett privat initiativ för att utöka byggrätter vilket gynnar näringslivet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra arbetsuppgifter.

Ekonomisk bedömning
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheten är 
privatägd och det är enskilt huvudmannaskap.

Exploatören står för kostnaderna enligt Plankostnadsavtal 2017-04-06 samt för utredningar

Förslag till beslut
1. Upprättat exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören Evert Gunnarsson, 
Halltorp 2:4, godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
ovan exploateringsavtal.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef Planering och Myndighet Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till: Evert Gunnarsson, evertgunnarsson@hotmail.se

För kännedom till: Boris Damljanovic
Margaretha Olsson 
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Mellan Evert Gunnarsson (person.nr 19371130-4836) Sägengatan 12,422 58 Hisings Backa,
nedan kallad Exploatören och Kungälvs kommun (org.nr 212000-1371),442 81 Kungälv, nedan
kallad Kommunen träffas härmed ftiljande

EXPLOATERINGSAVTAL

Avseende exploatering inom detaljplan for del av fastigheten Halltorp 2:4, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

B il 1 : P lankar ta och I llus trationskart a antagandehandling

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

l. Bakgrund och syfte

Detta exploateringsavtal syftar till att reglera villkoren ftir genomforandet av den planerade
byggnationen ftir Exploatören.

B. DETALJPLAN

l.Beskrivning

Kommunstyrelsen har 2014-08-20 gett örvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan for, del
av Halltorp 2:4 iKungälvs kommun med standardftirfarande enligt plan- och bygglagen PBL
(2010: 900) kap.5 $ 11.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av cirka 5 bostäder (en- eller tvåbostadshus) på del
av fastigheten Halltorp 2:4 (se bifogad plan- och illustrataionskarta).

2. Plankostnad
Exploatören och Kommunen har upprättat plankostnadsavtal daterat20IT-04-06 vilket reglerar
hur detaljplanekostnaderna ska betalas.

3. Planavgift
Exploatören står ftjr kostnadema, enligt plankostnadsavtalet samt ftjr utredningar.
När Exploatören har erlagt detaljplanekostnader i enligt detta avtal behöver Exploatören,
eller köpare av Exploatörens fastighet, inte betala planavgift i samband med bygglov inom
den detaljplan som avtalet avser.

C. FASTIGHETSBILDNING

1. Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.
För samtliga nya byggrätter finns möjligheter att bilda egna fastigheter. Exploatören ansöker
om och bekostar fastighetsbildning ftir genomforandet av detaljplanen hos Lantmäteriet.
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Vägar och ledningar inom området byggs i enlighet med detaljplanen. Efter anläggande
av vägar i området kommer anläggningsftirrättning att ske, denna ska ansökas och bekostas
av exploatören.

2. Gemensamhetsanläggning
Angränsande till planområdet finns en gemensamhetsanläggning, Halltorp ga:2 for väg mm.
Denna måste omprövas för att inforliva den nya infartsvägen och tekniska anläggningar i
planområdet. Det åligger exploatören att kontakta Halltorps samfiillighetsforening och att
ansöka om anläggningsftirrättning hos Lantmäteriet. Exploatören ansvarar for att avtal
upprättas med vägfiireningen avseende utökning och anslutning till den befintliga
samfiillighetsfiireningen.

En gemensamhetsanläggning ska bildas lor fordröjningsmagasinet i det nordöstra hörnet
av planområdet (se bifogad plankarta). Denna ska skötas och forvaltas av de nybildade
fastigheterna inom planområdet. Exploatören ansöker och bekostar lantmäteriforrättning

3. Ledningsrätt
Exploatören eller respektive ledningsägare fiirutom kommunen ansvarar ör och bekostar
nödvändiga åtgärder for nya ledningsrätter. Det finns inga befintliga ledningsrätter inom
planområdet.

D. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

l.Allmän plats gata
Kommunen är inte huvudman for allmän platsmark i detaljplanen. Exploatören ansvarar ftir
och bekostar utbyggnad av ny infartsväg från Halltorpsvägen till planområdet, detta blir en
återvändsgata med en vändplats i slutet pä gatan.
Halltorpsvägen som angränsar till planomrädetfu enskild och sköts av Halltorps
samftill ighetsftirening.

2.Ya-anläggningar
Kommunen ansvarar ör utbyggnad och ska vara huvudman for Va-anläggningama inom plan-
området belägna i gatan fram till forbindelsepunkt. Va-ledningamaansluts till befintligt nät i
Halltorpsvägen.

3. Slutbesiktning
När arbetena enligt punkt Dl f?irdigställs ska Exploatören informera och kalla kommunen och
befintlig gemensamhetsanläggning till slutbesiktning.

När arbetena enligt punkt D2 f?irdigställts ska kommunen informera och kalla Exploatören till
slutbesiktning.

4. Arkeologi
En arkeologisk undersökning utlordes 2018-04-27. Enligt den arkeologiska utredningen framkom
inget av arkeologiskt intresse.
Inom planområdet finns stengärdsgårdar och dessa vittnar om ett äldre jordbrukslandskap och
är därfor värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspekliv.
Fastighetsgränsen går i stenmuren/stengärdesgård och ligger på så vis i detaljplanegränsen. Det
ska tas hänsyn till stengärdesgårdar och ska så långt som möjligt fiirbli orörda vid exploatering.
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5. Geoteknik
En geoteknisk undersökning utlordes 202l-12-06. Enligt den geotekniska undersökningen
framkom att det inte finns stabilitetsproblem inom området.

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar fiir alla åtgärder inom sin kvartersmark

2.Tidptan
Exploatören avser att påbörja byggnationen så snart som möjligt efter att detaljplanen vunnit
laga kraft.

3. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva
bostäder, hållbara materialval, insatser ör biologisk mångfald, tillgängliggörande av natur-
områden samt underlättande for de boende att göra hållbara val i vardagen. Även bygg-
processen bör vara resurs- och energieffektiv for att minska dess negativa miljöpåverkan.

4. Parkering
Förslag till detaljplan möjliggör lor ca 5 bostäder. Parkering till bostiiderna kan lösas inom
den egna fastigheten.

5. Besiktning av befintliga hus
Exploatören ansvarar lor besiktning av närliggande bostadshus i området som kan påverkas
innan arbetet påbörj as.

6. Syn och skador
Exploatören eller av denna anlitade entreprenör ska svara for att erforderlig syn och besiktning
av anläggningar och byggnader genomftirs enligt gängse metoder.
De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne
anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens forsorg och på dess bekostnad.

7. Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören teckna de örsäkringar som erfordras
fiir att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador.

F. TEKNISK FÖRSÖRJING

1. VA-anslutning
Kommunen ansvarar ftir utbyggnad av och ska vara huvudman for allmänna Va-anläggningar
inom planområdet belägna i gatan fram till ftirbindelsepunkt. Anläggningsavgift ör vatten och
avlopp ska betalas enligt vid varje tillftille gällande taxa. Debitering sker efter att forbindelse-
punkt har upprättats. Anläggningsavgift betalas av den som vid dagen ör fiirbindelsepunktens
upprättande dr ägare till fastigheten/ema inom området, om ingen annan överenskommelse gjorts.

2. Dagvatten
Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med Kommunens
dagvattenplan med innehållande dagvattenpolicy antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48).
En dagvattenutredning har tagits fram inftir granskning av detaljplanen (2022-03-15).
Det kommer altvara enskilt huvudmannaskap for dagvatten. Dagvatten inklusive dränering får
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inte kopplas till spillvattensystemet. Fastighetsägarna ansvarar och står for kostnaden för
utbyggnaden samt drift och underhåll av dagvattenåtgärderna.

3. Avfallshantering
För avfallshantering gäller Avfallsforeskrifter Kommunal ftirfattningssamling, antagen
2015-09-10 (S 24112015) av kommuntullmäktige.

4. El
Exploateringsområdet ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Vattenfall AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfiillet gällande
taxa.

5. Fibernät
Vid eventuellt kommande ledningsarbeten för teknisk infrastruktur ska Exploatören i god
tid kontakta ledningsägaren for planering av fibernedläggning samt anslutningspunkt.

E. ÖVRIGT

1. Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintliga gator och närliggande
anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanfiir
Exploatörens tomtmark ska återställas av Exploatören till den del skadan uppkommit till loljd
av Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger Exploatören att undvika
lerspill o.d som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen.
Det åligger Exploatören att i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar
ftire och efter genomford byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och
som vållats av Exploatören eller av denne anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens
ftirsorg och på dess bekostnad.

2. Upptag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m fär inte ske utanlor Exploatörens kvartersmark utan
skriftligt medgivande från kommunen eller annan markägare.

3. Överlåtelseftirbud
Avtalet fiir inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av Kommunen.

Om Exploatören säljer sin fastighet innan detaljplanens genomftirande tid upphör ska ett
ftirbehåll göras i köpekontraktet om att detta exploateringsavtal ska gälla mot ny köpare.
Köparen ska lorbinda sig att göra motsvarande forbehåll om en forsäljning av fastigheten
sker inom detaljplanens genomflörande tid.

4. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol.

5. Exploateringsavtalets giltighet
Detta Avtal är till alla delar giltigt under florutsättning att:

a) detaljplanen som ligger till grund ftir detta avtal antas av kommunstyrelsen i Kungälv
och vinner laga kraft senast två år efter att detta avtal undertecknats av bäda parter.

b) det godkänns av kommunstyrelsen i Kungälv genom beslut som därefter vinner laga kraft.
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6. Återgång
Om exploateringsavtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan ska överläggningar upptas mellan
parterna beträffande projektets fortsatta handläggning.

Detta avtal har upprättats i Wå lika$dande exemplar, varav parternatagit var sitt.

Kungälv 2022 -
FöT KUNGÄLVS KOMMUN

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordf.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Göteborg 2022-ffi-t 3
FöT EVERT GI.INNARSON

.r <,,--L_
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