Datum

2021-04-12

1(2)
/Ärendebeteckning/
Diarienummer

Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
telefon /RedigerareTelefon/
e-post: lena.gardtman@orust.se

Uppstart av verksamhet Mini-Maria, Fyrbodal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig bakom Vårdsamverkan Fyrbodals tilläggsutredning daterad 2021-06-01 med
förslag om organisations- och finansieringsmodell med kostnad enligt framtagen
fördelningsnyckel för verksamheten Mini-Maria
2. Att inte ställa sig bakom förslaget om Mini-Maria
Sammanfattning av ärendet
I november 2018 gav styrgruppen för Vårdsamverkan ett uppdrag till kansliet att bilda
en arbetsgrupp med uppgiften att ta fram ett förslag på en integrerad verksamhet i
Fyrbodalför unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa. I juni 2019 ställde sig
styrgruppen bakom det förslag som arbetsgruppen tagit fram kring ett Mini-Maria
Fyrbodal.
Sedan dess har frågan processats både inom kommunerna och regionen. En majoritet av
parterna är positiva till förslaget, men vissa kvarvarande frågor bedöms finnas kvar för
att man ska kunna gå till beslut. I februari 2021 fick kansliet ett tilläggsuppdrag att se
över de kvarvarande frågeställningarna som framkommit. Redovisningen av
tilläggsuppdraget presenterades i juni 2021 och beskriver delvis hur den integrerade
mottagningen skulle kunna bedrivas, med huvud- och närmottagningar, samt ett
finansieringsförslag på en fördelning om 50/50 fördelning mellan kommunerna och
regionen, med en fördelningsnyckel för kommunerna som ger ett förslag för Orust
kommun på ?? kr.
Under september har det pågått dialoger med kommunerna i Fyrbodal, VGR och HSN
och utifrån dialogen presenterades en samverkan- och organisationsmodell för
MiniMaria-mottagningar för socialnämndsordförande- och socialchefsnätverket den
2021-09-17. Utifrån mötet har socialchefsnätverket lämnat ett skriftligt svar till HSN
med förslag till den presenterade ekonomiska fördelningen som redovisas i
Vårdsamverkan fyrbodals tilläggsutredning daterad 2021-06-01 föreslås tillämpas och att
deadline för svar från kommunerna flyttas fram till 15 december för behandling i
respektive nämnd.
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/Ärendebeteckning/
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Utredning
Förslaget av organisering av MiniMaria Fyrbodal som arbetsgruppen arbetat fram
innebär en huvudmottagning i Vänersborg och fyra när-mottagningar placerade runt om
i Fyrbodal. Utgångspunkten för lokalisering av mottagningarna är att de ska vara
placerade så att ingen ska behöva passera mer än en kommungräns för att nå en
mottagning. Huvudmottagningen i Vänersborg ska utgöra utgångspunkt för personalens
arbete och när-mottagningarna ska bemannas på regelbundna tider. Kontakt med läkare
och psykolog sker på huvudmottagningen och övrig vård erbjuds både på
huvudmottagning och när-mottagning.
Bedömning (Ska användas)
Konceptet med MiniMaria är etablerad sedan tidigare runt om i Sverige och forskningen
visar på mycket goda behandlingsresultat. Den stora styrkan med en integrerad
verksamhet som MiniMaria ligger i samverkan mellan huvudmännen. Genom att slå
samman resurserna i en och samma verksamhet kan man få ett bättre och mer effektivt
resursanvändande som genererar mer än parterna har möjlighet att åstadkomma på egen
hand.
MiniMaria minskar risken för dubbelarbete och verksamheten ger också
samordningsvinster i form av direktkommunikation mellan huvudmännen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorchef omsorg

2021-06-01

Redovisning tilläggsuppdrag Mini-Maria Fyrbodal
Bakgrund

I november 2018 gav styrgruppen ett uppdrag till kansliet att bilda en arbetsgrupp
med uppgiften att ta fram ett förslag på en integrerad verksamhet i Fyrbodal för
unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa. I juni 2019 ställde sig styrgruppen
bakom det förslag som arbetsgruppen tagit fram kring ett Mini-Maria Fyrbodal.
Sedan dess har frågan processats både inom kommunerna och regionen. En
majoritet av parterna är positiva till förslaget, men vissa kvarvarande frågor bedöms
finnas kvar för att man ska kunna gå till beslut. I februari 2021 fick kansliet ett
tilläggsuppdrag att se över de kvarvarande frågeställningar som framkommit.

Uppdrag

Uppdraget är att utreda och besvara kvarvarande frågeställningar från parterna så
att processen med att starta upp Mini-Maria Fyrbodal kan fortsätta.
Frågeställningarna uppgavs bland annat beröra finansiering, sekretess samt vilken
effekt och nytta som parterna kan förvänta sig av verksamheten kopplat till
ekonomisk insats och de geografiska placeringarna.
Under arbetet med utredningen har ansvariga utvecklingsledare på kansliet fört
dialog med aktuella parter och då kunnat konstatera att det inte finns några uttalade
funderingar kring sekretessfrågan. Med anledning av det kommer denna fråga inte
hanteras inom den här utredningen. Utredningen kommer att fokusera på de två
kvarvarande frågeställningarna som bekräftats i dialog med parterna – finansiering
och effekt/nytta.
I utredningsarbetet har det också framkommit information om de båda
huvudmännens status i arbetet. Eftersom det är relevant för det fortsatta arbetet
kommer även detta att redovisas i denna utredning.

Finansiering

Enligt arbetsgruppens förslag om organisering av Mini-Maria Fyrbodal ska
verksamheten organiseras så att kommun och region är huvudmän i lika delar. Norra
hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt 4 230 000 kr för Mini-Maria Fyrbodal under
2021. Baserat på en 50/50-fördelning mellan regionen och kommunerna innebär det
en fördelningsnyckel för kommunerna enligt nedan.

www.vardsamverkan.se/fyrbodal
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Kommun
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Bengtsfors
Mellerud
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Åmål
Totalt

Antal ungdomar
13–21 år
1389
697
1055
1111
459
663
881
894
1254
5782
1212
4157
6508
1303
27 365

Procent av aktuell
befolkning
5%
3%
4%
4%
2%
2%
3%
3%
5%
21%
4%
15%
24%
5%

Årskostnad
(kr)/kommun
214 707
107 740
163 079
171 735
70 951
102 485
136 182
138 192
193 840
893 764
187 347
642 577
1 005 987
201 414

100%

4 230 000

Effekt/nytta

Det finns frågeställningar från parterna som berör vilket mervärde Mini-Maria
Fyrbodal kan medföra som inte kommunerna själva kan står för. Det finns också
frågeställningar kring eventuellt bortfall av nytta då verksamheten inte kommer att
finnas i samtliga kommuner, samt skillnaden mellan huvudmottagningen och
närmottagningarna.
Nytta för verksamheterna
Konceptet med Mini-Maria är etablerat sedan tidigare runt om i Sverige och
forskning visar på mycket goda behandlingsresultat. Den stora styrkan med en
integrerad verksamhet som Mini-Maria ligger i samverkan mellan huvudmännen.
Genom att slå samman resurserna i en och samma verksamhet kan man få ett bättre
och mer effektivt resursanvändande som genererar mer än parterna har möjlighet
att åstadkomma på egen hand. Mini-Maria minskar risken för dubbelarbete och
verksamheten ger också samordningsvinster i form av direktkommunikation mellan
huvudmännen.
Förslaget av organisering av Mini-Maria Fyrbodal som arbetsgruppen arbetat fram
innebär en huvudmottagning i Vänersborg och fyra närmottagningar placerade runt
om i Fyrbodal. Utgångspunkten för lokalisering av mottagningarna är att de ska vara
placerade så att ingen ska behöva passera mer än en kommungräns för att nå en
mottagning. Huvudmottagningen i Vänersborg ska utgöra utgångspunkt för
www.vardsamverkan.se/fyrbodal
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personalens arbete och närmottagningarna ska bemannas på regelbundna tider.
Kontakt med läkare och psykolog sker på huvudmottagningen och övrig vård erbjuds
på både huvudmottagningen och närmottagningarna.
Ett liknande upplägg återfinns inom den Mini-Mariaverksamhet som finns i Södra
Älvsborg. De har även valt att ha ett telefonnummer in, vilket ger en god
tillgänglighet som inte begränsas av när respektive närmottagning är bemannad.
Detta arbetssätt kan med fördel även införlivas i Mini-Maria Fyrbodal.
Mer detaljerade specifikationer kring huvudmottagningens och närmottagningarnas
uppdrag och arbetssätt behöver hanteras i ett operativt skede.
Förslaget som arbetsgruppen arbetat fram innebär att en del ungdomar och deras
anhöriga kommer att behöva ta sig till en annan kommun för att få tillgång till en
mottagning. Genom att slå samman resurserna till något färre utbudspunkter på det
föreslagna sättet åstadkoms vinster i form av starkare mottagningar. Det innebär
möjligheter till mer öppettider på varje mottagning, bättre planering och kontinuitet
i vårdarbetet, ett mer kostnadseffektivt arbete och att verksamheten blir mindre
sårbar. Det innebär också mer sammanhållna tjänster, vilket borgar för tryggare och
stabilare kompetens i arbetsgruppen.
Vid ett införande av en Mini-Mariamottagning innebär det nytta för verksamheterna
sammanfattningsvis enligt nedan:





Ett utökat utbud och kvalitet på insatser för unga med missbruk samt ett
kompetenscentrum och specialiserad vård och stöd som inte finns idag.
Riktade och effektiva insatser och spetskompetens kring målgruppen som
även genererar sociala vinster.
En integrerad mottagning som innebär samordningsvinster för båda
huvudmännen.
En verksamhet som sparar tid och resurser för professionella.

Nytta för individen
En Mini-Mariamottagning genererar även nytta för de individer och deras anhöriga
som kommer i kontakt med mottagningen. Följande positiva effekter innebär en
Mini-Mariamottagning för ungdomarna och deras anhöriga:






Tidig upptäckt och tidiga insatser motverkar allvarligt missbruk och
utvecklandet av psykisk ohälsa.
Minskat lidande för familjen och den enskilde ungdomen.
Ungdomen har ett ställe att gå till och får en sammanhållen vårdkedja. Det
innebär en trygghet för individen.
Fokus på hela ungdomen och nätverket.
Hög tillgänglighet och snabb insats.
www.vardsamverkan.se/fyrbodal
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Rätt riktat stöd utifrån professioner med rätt kompetens.
Likvärdig vård/stöd i hela samverkansområdet.

Ekonomisk nytta
I Fyrbodal finns drygt 27 000 ungdomar i åldrarna 13–21 år. I arbetet med uppstart
av Mini-Maria Södra Älvsborg användes en beräkningsmodell för att få fram antalet
förväntat aktuella ungdomar till deras verksamhet. Beräkningsmodellen baserades
på besökarantalet hos Mini-Maria i Göteborg. Enligt den modellen kan 1,38 % av
antalet ungdomar uppskattas vara aktuella inom Mini-Mariaverksamheten. Utifrån
det resonemanget skulle följande läge vara aktuellt inom Fyrbodal:
Kommun
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Bengtsfors
Mellerud
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Åmål
Totalt

Antal ungdomar 13–21 år
1389
697
1055
1111
459
663
881
894
1254
5782
1212
4157
6508
1303
27 365

Andel aktuella ungdomar/år
19
10
15
15
6
9
12
12
17
80
17
57
90
18
378

För Fyrbodals del handlar det om strax under 400 ungdomar per år som kan komma
att bli aktuella för verksamheten, fördelat per kommun enligt ovan.
Därtill kommer ett stort antal anhöriga som också förväntas eftersöka stöd hos
verksamheten. Under föregående år sökte 1 250 personer stöd hos MiniMariaverksamheten i Göteborg, varav 44 % utgjordes av anhöriga. Motsvarande
situation i Fyrbodal skulle innebära att strax under 300 anhöriga också skulle komma
att bli aktuella för kontakt med Mini-Mariaverksamheten. Det innebär att det totalt
handlar om ca 700 personer/år som skulle söka stöd av verksamheten i Fyrbodal.
En viktig fråga för att parterna handlar om vad de kan förväntas få ut av MiniMariaverksamheten i relation till den ekonomiska insats de behöver gå in med. Och
hur den insatsen kan vara kostnadseffektiv jämfört med de insatser som parterna
redan står för idag och kan tillhandahålla själva. Det är en komplex fråga där det inte
www.vardsamverkan.se/fyrbodal
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går att göra en direkt jämförelse. Mini-Mariaverksamheten bygger på tidiga insatser
för att förebygga en mer omfattande problematik. Insatser av förebyggande karaktär
kostar mindre än att åtgärda redan uppkommen problematik. Kostnaden för
ungdomar med ett etablerat missbruk kan också variera stort beroende på
omfattning och behov av insats. Följande exempel och resonemang har använts av
Mini-Maria Södra Älvsborg:


En placering med heldygnsvård på ett HVB-hem för en ungdom med ett inte
alltför omfattande vårdbehov, men med ett etablerat missbruk kan kosta
kommunerna ca 3 500 kr/dygn. En placering kan pågå allt från tre månader
och upp till flera år. En placering på ett HVB-hem i sex månader innebär en
kostnad på 630 000 kr.



En placering på SiS låst avdelning innebär en kostnad på ca 5 900 kr/dygn,
vilket efter sex månader innebär en kostnad på 1 062 000 kr.

Detta innebär att om Mini-Mariamottagningen kan fånga upp unga i ett tidigt skede
av missbruket och på så vis undvika heldygnsvård blir mottagningen en god
investering av skattemedel. Utifrån ovanstående räkneexempel skulle det räcka för
många av kommunerna i Fyrbodal att undvika en placering för att mottagningen
skulle bli direkt ekonomiskt försvarbar.

Status hos parterna
Västra Götalandsregionen
Inom Västra Götalandsregionen har Regionhälsan tagit på sig ansvaret att fungera
som huvudman för Mini-Mariaverksamheterna i södra och västra hälso- och
sjukvårdsnämndernas områden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har initierat
kontakt med Regionhälsan för samma uppdrag inom Fyrbodals område. Ingela
Martinsson har fått uppdraget att projektleda södra och västra nämndernas arbete
med uppstart av deras Mini-Mariaverksamheter och hon står redo att ta på sig
uppdraget åt norra nämnden också.
Kommunerna
Vänersborgs kommun kommer fungera som huvudman på kommunsidan och övriga
kommuner kan ansluta sig till verksamheten genom avtal med Vänersborg. Under
arbetet med utredningen har ansvariga utvecklingsledare på kansliet fört dialog med
aktuella parter och kunnat dra slutsatsen att de kvarvarande frågeställningar som
föranledde den här utredningen funnits på kommunsidan. Med denna redovisning
kan dessa frågor förhoppningsvis anses vara besvarade.
Referens:
Mini-Maria Södra Älvsborg. Rapportering av pågående projektarbete, 2019.

www.vardsamverkan.se/fyrbodal
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-09

§ 82
KS/2021:1323
Uppstart av verksamhet Mini-Maria, Fyrbodal
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Ställa sig bakom Vårdsamverkan Fyrbodals tilläggsutredning daterad 2021-06-01 med
förslag om organisations- och finansieringsmodell med kostnad enligt framtagen
fördelningsnyckel för verksamheten Mini-Maria
Sammanfattning av ärendet
I november 2018 gav styrgruppen för Vårdsamverkan ett uppdrag till kansliet att bilda en
arbetsgrupp med uppgiften att ta fram ett förslag på en integrerad verksamhet i Fyrbodalför unga
med missbruksproblem och psykisk ohälsa. I juni 2019 ställde sig styrgruppen bakom det förslag
som arbetsgruppen tagit fram kring ett Mini-Maria Fyrbodal.
Sedan dess har frågan processats både inom kommunerna och regionen. En majoritet av parterna
är positiva till förslaget, men vissa kvarvarande frågor bedöms finnas kvar för att man ska kunna
gå till beslut. I februari 2021 fick kansliet ett tilläggsuppdrag att se över de kvarvarande
frågeställningarna som framkommit. Redovisningen av tilläggsuppdraget presenterades i juni 2021
och beskriver delvis hur den integrerade mottagningen skulle kunna bedrivas, med huvud- och
närmottagningar, samt ett finansieringsförslag enligt bilaga ”Vårdsamverkan Fyrbodals
tilläggsutredning”.
Under september har det pågått dialoger med kommunerna i Fyrbodal, VGR och HSN och
utifrån dialogen presenterades en samverkan- och organisationsmodell för MiniMariamottagningar för socialnämndsordförande- och socialchefsnätverket den 2021-09-17. Utifrån
mötet har socialchefsnätverket lämnat ett skriftligt svar till HSN med förslag till den presenterade
ekonomiska fördelningen som redovisas i Vårdsamverkan fyrbodals tilläggsutredning daterad
2021-06-01 föreslås tillämpas och att deadline för svar från kommunerna flyttas fram till 15
december för behandling i respektive nämnd.
Utredning
Förslaget av organisering av MiniMaria Fyrbodal som arbetsgruppen arbetat fram innebär en
huvudmottagning i Vänersborg och fyra när-mottagningar placerade runt om i Fyrbodal.
Utgångspunkten för lokalisering av mottagningarna är att de ska vara placerade så att ingen ska
behöva passera mer än en kommungräns för att nå en mottagning. Huvudmottagningen i
Vänersborg ska utgöra utgångspunkt för personalens arbete och när-mottagningarna ska
bemannas på regelbundna tider. Kontakt med läkare och psykolog sker på huvudmottagningen
och övrig vård erbjuds både på huvudmottagning och när-mottagning.
Bedömning
Konceptet med MiniMaria är etablerad sedan tidigare runt om i Sverige och forskningen visar på
mycket goda behandlingsresultat. Den stora styrkan med en integrerad verksamhet som
MiniMaria ligger i samverkan mellan huvudmännen. Genom att slå samman resurserna i en och
samma verksamhet kan man få ett bättre och mer effektivt resursanvändande som genererar mer
än parterna har möjlighet att åstadkomma på egen hand.
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-09

MiniMaria minskar risken för dubbelarbete och verksamheten ger också samordningsvinster i
form av direktkommunikation mellan huvudmännen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

2

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 199
Mat på Strandgården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

KS/2021:1333

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ge förvaltningen följande uppdrag;
1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om
året
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och
bakas utifrån husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och
skola ska man eftersträva att leverera god mat som barn och elever uppskattar.
3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd.
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via
lina i matsalen på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva
förbeställas på Strandgården eller Kaprifolgården.
5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande
avstånd och tid.
6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån tidigare information och dialog kring tillagningskök på kommunens äldreboenden
diskuteras uppdrag till förvaltningen fram. Förvaltningen behöver undersöka hur uppdragen kan
genomföras och sedan återkomma till arbetsutskottet med en information om detta.
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår att ge förvaltningen följande uppdrag;
1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om
året
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och
bakas utifrån husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och
skola ska man eftersträva att leverera god mat som barn och elever uppskattar.
3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd.
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via
lina i matsalen på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva
förbeställas på Strandgården eller Kaprifolgården.
5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande
avstånd och tid.
6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 200
Mat på Kaprifolgården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

KS/2021:1333

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ge förvaltningen följande uppdrag;
1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om
året
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och
bakas utifrån husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och
skola ska man eftersträva att leverera god mat som barn och elever uppskattar.
3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd.
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via
lina i matsalen på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva
förbeställas på Strandgården eller Kaprifolgården.
5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande
avstånd och tid.
6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån tidigare information och dialog kring tillagningskök på kommunens äldreboenden
diskuteras uppdrag till förvaltningen fram. Förvaltningen behöver undersöka hur uppdragen kan
genomföras och sedan återkomma till arbetsutskottet med en information om detta.
Förslag till beslut under sammanträdet
Catharina Bråkenhielm (S) föreslår att ge förvaltningen följande uppdrag;
1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om
året
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och
bakas utifrån husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och
skola ska man eftersträva att leverera god mat som barn och elever uppskattar.
3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd.
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via
lina i matsalen på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva
förbeställas på Strandgården eller Kaprifolgården.
5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande
avstånd och tid.
6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.
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Orust kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef för samhällsutveckling presenterar tillsammans med sektorschef för omsorg,
verksamhetschef för kost och lokalvård samt verksamhetschef i sektor omsorg, information kring
kost i kommunen samt servering av lunch på boenden.
Informationen innefattar nuvarande riktlinjer och principer samt diskussion om riktat uppdrag
kring lunch på boenden.

1

Datum

Diarienummer

2021-12-28

KS/2021:1333

1(3)

Kommunförvaltningen
Carina Johansson
telefon 0304-33 43 76
e-post: carina.johansson2@orust.se

Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Lunch erbjuds till personer som ej är boende i huset på Kaprifolgården och
Strandgårdens äldreboenden. Maten serveras via lina i matsalen på Strandgården.
Måltiden inkluderar kaffe. Maten behöver ej förbeställas och rutin för betalning
på plats tas fram.
2. Frågan om tillagning av mat inom Strandgårdens kök även alla helgdagar är så
kostnadsdrivande att den får hanteras inom budgetarbete 2023
3. Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder som är kostnadsdrivande hanteras inom
budgetarbete 2023
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-15, § 199 och
§ 200 att ge förvaltningen ett specificerat uppdrag i form av sex punkter kring mat på
Strandgården och Kaprifolgården.
”Ge förvaltningen följande uppdrag;
1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om året
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och bakas
utifrån husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och skola ska
man eftersträva att leverera god mat som barn och elever uppskattar.
3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd.
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via lina
i matsalen på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva förbeställas
på Strandgården eller Kaprifolgården.
5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande avstånd
och tid.
6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.”
Uppdraget innebär att justeringar och förändringar behöver genomföras inom och
mellan verksamheterna sektor Samhällsutveckling och sektor Omsorg. Dessa
förändringar kommer få en budgetpåverkan och för att genomföra uppdraget behöver
det tillskjutas ytterligare medel.
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Utifrån det specificerade uppdraget bedöms det utökade personalbehovet till 3,0
tjänster vilket motsvararar ca 1,5 mnkr. Bedömningen är att detta behöver finansieras
via skattekollektivet för att undvika ökade kostnader för de boende.
För att möjliggöra måltidsproduktion på Kaprifolgården och Strandgården alla dagar
om året behövs en utökad bemanning med två kockar på heltid samt schemaomläggning från dagens tjänstgöring var tredje helg till varannan helg. Denna
schemaförändring får konsekvens analyseras och samverkas i särskild ordning.
Bemanningsbehovet baseras på den volym mat som produceras samt att produktion
och servering säkerställs inom respektive kök.
Maten i våra kök lagas idag från grunden, med vissa undantag som är alltför
tidskrävande och där slutresultatet inte påverkas nämnvärt. En matsedel behöver
planeras i förväg kopplat till bemanning, inköp m m.
Planering av matsedel sker genom att flera kompetenser hjälps åt. Kockar kommer med
förslag på maträtter, kostadministratör håller koll på näringsberäkningar och recept
samt sortiment hos upphandlade grossister. Chefens ansvar är att se till att menyn är
ekonomiskt genomförbar, att leva upp till överenskommelser med beställare samt att
verksamheten kan hanteras med befintlig bemanning. Kockarna i verksamheten
påverkar menyn genom att föreslå olika maträtter. När det gäller meny i förskola/skola
under en termin utgörs den enbart av rätter som kockarna föreslagit.
I dagsläget har vi en uppskattad matsedel i skola och förskola. Vi lyssnar in elevernas
synpunkter vid matråd på skolorna och utifrån dessa justeras matsedeln. Maten i skolan
styrs av skollagen som säger att maten skall var näringsriktig. Ambitionen är att maten
även ska vara god och uppskattad vilket gör att vissa maträtter tas bort från matsedeln
då det visar sig att barnen inte tycker om maten.
När det gäller meny för våra äldre så förmedlas de äldres synpunkter via personal till
köket och dessa synpunkter lyfts in i kommande matsedelsplanering. Under hösten har
ett arbete startat där kostadministratör deltar på matråd som finns på våra boenden.
Där kommer synpunkter till måltidsverksamheten direkt från de äldre. Utifrån det
registreras de förändringar på matsedeln som genomförs utifrån önskemål som kommit
från de äldre. Om man ytterligare vill öka delaktigheten kan särskilda forum skapas där
verksamheten och matgästerna träffas för en dialog och kommunikation kring matsedel
innan den fastslås. För att utveckla arbetet med varje enskilt boendens särskilda
önskemål behövs extra resurser för att samla in information och utifrån det planera
varje enskild matsedel detta innebär ett en utökning med 0,5 tjänst.
Bemanning och arbetsbelastning i respektive kök varierar och påverkar därför
möjligheten för köken att baka dagligen. Utifrån de olika kökens förutsättningar är det
möjligt att baka vissa dagar. Vid tidigare dialog med avdelningarna på boenden har det
funnits önskemål om att avdelningarna själva vill baka men det ena utesluter inte det
andra.
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Köken arbetar aktivt för att minimera svinn i matproduktionen. Som ett led i detta har
funktionen med förbeställda måltider för externa gäster införts. Servering till externa
gäster på Kaprifolgården sker med stöd av frivilliga. Genom att införa servering via lina
på Strandgården måndag – fredag kl 12-13 kan det ske inom ramen för
måltidsverksamhetens bemanning
Istället för dagens system med förbeställda måltider och fakturering kommer en lösning
för prissättning och betalning att utarbetas tillsammans med ekonomiavdelningen.
Idag finns tillagningskök på fem platser, Varekil, Ängås skola, Henåns skola,
Kaprifolgården, Strandgården, för att förse förskolor, skolor samt äldreboenden med
mat. Under åren har verksamheten förändrats utifrån bemanning och tilldelad
budgetram vilket har lett fram till nuvarande verksamhet.
Eftersom det inte finns tillagningskök på varje enhet sker produktion i större kök och
transporteras sen till olika enheter. Även om ett tillagningskök och en enhet är belägna i
närhet av varandra men inte i samma byggnad måste mattransporter ske. Transport av
mat omfattas av regelverk för att säkerställa kvaliteten genom hela kedjan från tillagning
till tallriken.
Om en förändring av rutiner kring tillagning och transporter av mat till äldreboendet
Fyrklövern i Svanesund skall ske behöver kapaciteten i nuvarande kök utredas för att
analysera helheten utifrån den planerade nya förskolan i Svanesund.
Bedömning
Uppdragen har olika förutsättningar kring när de är möjliga att genomföra. De
förändringar som kan ske inom ramen för befintliga resurser kan ske i närtid.
Förändringar som kräver ökade resurser i form av ökad bemanning och en ökning av
budgeterade medel kräver mer tid att genomföra. De uppdrag som innebär
kvalitetshöjning och ökade kostnader får inarbetas i budget 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Reservation mot beslut KSAU 22-01-12 §5
Vänsterpartiet tycker att det är bra att majoriteten upptäckt hur matsituationen ser ut på
kommunens boende och skolor. Detta borde majoriteten vetat när man lade budgeten för
i år eftersom dom styrt i tre år. Vi uppskattar att man vill förbättra situationen. Men det vi
reserverar oss mot är att man inte tänker igenom hur finansieringen av denna förbättring
ska ske. Med andra ord det tog 14 dagar tills det att man struntar i sin egen budget.
Rolf Sörvik (V)
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KS/2021:1333
Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Lunch erbjuds till personer som ej är boende i huset på Kaprifolgården och
Strandgårdens äldreboenden. Maten serveras via lina i matsalen på Strandgården.
Måltiden inkluderar kaffe. Maten behöver ej förbeställas och rutin för betalning på plats
tas fram.
2. Mat skall lagas på Strandgården varje dag, även på helgerna. Vi startar upp så snart som
möjligt, dock senast den 1 juni 2022. Förändringen skall finansieras inom
samhällsutvecklingsutskottets ram.
3. Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder som är kostnadsdrivande hanteras inom
budgetarbete 2023.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet (se sida 10).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-15, § 199 och § 200 att
ge förvaltningen ett specificerat uppdrag i form av sex punkter kring mat på Strandgården och
Kaprifolgården.
”Ge förvaltningen följande uppdrag;
1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om året
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och bakas utifrån
husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och skola ska man eftersträva att
leverera god mat som barn och elever uppskattar.
3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd.
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via lina i matsalen
på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva förbeställas på Strandgården eller
Kaprifolgården.
5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande avstånd och tid.
6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.”
Uppdraget innebär att justeringar och förändringar behöver genomföras inom och mellan
verksamheterna sektor Samhällsutveckling och sektor Omsorg. Dessa förändringar kommer få en
budgetpåverkan och för att genomföra uppdraget behöver det tillskjutas ytterligare medel.
Utifrån det specificerade uppdraget bedöms det utökade personalbehovet till 3,0
tjänster vilket motsvararar ca 1,5 mnkr. Bedömningen är att detta behöver finansieras via
skattekollektivet för att undvika ökade kostnader för de boende.
För att möjliggöra måltidsproduktion på Kaprifolgården och Strandgården alla dagar
om året behövs en utökad bemanning med två kockar på heltid samt schema-omläggning från
dagens tjänstgöring var tredje helg till varannan helg. Denna schemaförändring får konsekvens
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analyseras och samverkas i särskild ordning. Bemanningsbehovet baseras på den volym mat som
produceras samt att produktion och servering säkerställs inom respektive kök.
Maten i våra kök lagas idag från grunden, med vissa undantag som är alltför tidskrävande och där
slutresultatet inte påverkas nämnvärt. En matsedel behöver planeras i förväg kopplat till
bemanning, inköp m m.
Planering av matsedel sker genom att flera kompetenser hjälps åt. Kockar kommer med förslag
på maträtter, kostadministratör håller koll på näringsberäkningar och recept
samt sortiment hos upphandlade grossister. Chefens ansvar är att se till att menyn är ekonomiskt
genomförbar, att leva upp till överenskommelser med beställare samt att verksamheten kan
hanteras med befintlig bemanning. Kockarna i verksamheten påverkar menyn genom att föreslå
olika maträtter. När det gäller meny i förskola/skola under en termin utgörs den enbart av rätter
som kockarna föreslagit.
I dagsläget har vi en uppskattad matsedel i skola och förskola. Vi lyssnar in elevernas synpunkter
vid matråd på skolorna och utifrån dessa justeras matsedeln. Maten i skolan styrs av skollagen
som säger att maten skall var näringsriktig. Ambitionen är att maten även ska vara god och
uppskattad vilket gör att vissa maträtter tas bort från matsedeln då det visar sig att barnen inte
tycker om maten.
När det gäller meny för våra äldre så förmedlas de äldres synpunkter via personal till köket och
dessa synpunkter lyfts in i kommande matsedelsplanering. Under hösten har ett arbete startat där
kostadministratör deltar på matråd som finns på våra boenden.
Där kommer synpunkter till måltidsverksamheten direkt från de äldre. Utifrån det registreras de
förändringar på matsedeln som genomförs utifrån önskemål som kommit från de äldre. Om man
ytterligare vill öka delaktigheten kan särskilda forum skapas där verksamheten och matgästerna
träffas för en dialog och kommunikation kring matsedel innan den fastslås. För att utveckla
arbetet med varje enskilt boendens särskilda önskemål behövs extra resurser för att samla in
information och utifrån det planera varje enskild matsedel detta innebär ett en utökning med 0,5
tjänst.
Bemanning och arbetsbelastning i respektive kök varierar och påverkar därför möjligheten för
köken att baka dagligen. Utifrån de olika kökens förutsättningar är det möjligt att baka vissa
dagar. Vid tidigare dialog med avdelningarna på boenden har det funnits önskemål om att
avdelningarna själva vill baka men det ena utesluter inte det andra.
Köken arbetar aktivt för att minimera svinn i matproduktionen. Som ett led i detta har
funktionen med förbeställda måltider för externa gäster införts. Servering till externa gäster på
Kaprifolgården sker med stöd av frivilliga. Genom att införa servering via lina på Strandgården
måndag – fredag kl 12-13 kan det ske inom ramen för måltidsverksamhetens bemanning
Istället för dagens system med förbeställda måltider och fakturering kommer en lösning för
prissättning och betalning att utarbetas tillsammans med ekonomiavdelningen.
Idag finns tillagningskök på fem platser, Varekil, Ängås skola, Henåns skola, Kaprifolgården,
Strandgården, för att förse förskolor, skolor samt äldreboenden med mat. Under åren har
verksamheten förändrats utifrån bemanning och tilldelad budgetram vilket har lett fram till
nuvarande verksamhet.
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Eftersom det inte finns tillagningskök på varje enhet sker produktion i större kök och
transporteras sen till olika enheter. Även om ett tillagningskök och en enhet är belägna i närhet av
varandra men inte i samma byggnad måste mattransporter ske. Transport av mat omfattas av
regelverk för att säkerställa kvaliteten genom hela kedjan från tillagning till tallriken.
Om en förändring av rutiner kring tillagning och transporter av mat till äldreboendet Fyrklövern i
Svanesund skall ske behöver kapaciteten i nuvarande kök utredas för att analysera helheten
utifrån den planerade nya förskolan i Svanesund.
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår en förändring i beslutspunkt 2 vilket ger följande förslag
till beslut:
4. Lunch erbjuds till personer som ej är boende i huset på Kaprifolgården och
Strandgårdens äldreboenden. Maten serveras via lina i matsalen på Strandgården.
Måltiden inkluderar kaffe. Maten behöver ej förbeställas och rutin för betalning på plats
tas fram.
5. Mat skall lagas på Strandgården varje dag, även på helgerna. Vi startar upp så snart som
möjligt, dock senast den 1 juni 2022. Förändringen skall finansieras inom
samhällsutvecklingsutskottets ram.
6. Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder som är kostnadsdrivande hanteras inom
budgetarbete 2023.
Rolf Sörvik (V) yrkar på att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet kan bifalla liggande förslag till beslut från
förvaltningen, men finner att detta förslag avslås.
Ordföranden frågar sedan om arbetsutskottet kan bifalla Britt-Marie Andrén-Karlssons (S)
förslag till beslut, och finner att arbetsutskottet bifaller detta förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Ekonomienheten
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Kommunförvaltningen
Pär Svensson
telefon 0304-33 41 85
e-post: par.svensson@orust.se

Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården (BP 3)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utifrån genomförd projektering och framtagen projektplan påbörja genomförande
av projekt ombyggnad Ågården.
2. Finansiering sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2021-09-09 § 84).
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en behovsbeskrivning och behovsanalys avseende ett resurscenter socialpsykiatri. Ett möjligt
alternativ som framkommer i behovsanalysen är Ågården, som bedöms ha flera fördelar
och skulle fungera bra som resurscenter, både som boende och i viss mån som
aktivitetshus. Bedömningen grundar sig bland annat på det geografiska läget,
lägenheterna, närhet till allmänna kommunikationer, närhet till den vuxenpsykiatriska
öppenvårdsmottagningen och annan samhällsservice.
Den förstudie som fastighetsenheten har genomfört visar vilka möjligheter som finns att
anpassa lokalerna utifrån verksamhetens behov samt vilka eventuella prioriteringar och
nödvändiga åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader bedöms
vara rimliga i relation till nyttoeffekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11 att utifrån genomförd förstudie
fortsätta projektet med projektering och upphandling avseende verksamhetslokaler för
ett resurscenter socialpsykiatri på Ågården.

I förslag till budget 2022-2024 som beslutas kommunfullmäktige i augusti finns en
budget för ombyggnad av Ågården på 18 miljoner kronor år 2022. Dessutom finns
budget på 1 miljon kronor för inventarier. Den beräknade kostnaden för
ombyggnationen är 19,2 miljoner kronor, inklusive projekteringskostnader.
Ombyggnaden färdigställs och inflyttning kommer att kunna ske under Q4, 2022, vilket
är en avvikelse från tidigare önskemål och beslut (som var årsskiftet 2021-2022).
Denna tidsavvikelse innebär att verksamheten inte får uppstartskostnader som planerat
år 2022 utan först år 2023. Det innebär också att den förväntade hemtagningseffekt för
externa placeringar förskjuts ett år framåt under planperioden. Merkostnader för
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eventuellt nya ärenden under 2022 kan finansieras med den budgeten som var avsedd
för uppstartskostnader.
En projektering har genomförts under hösten 2021. Förfrågningsunderlag har
annonserats för anbud av Totalentreprenad i enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Kontrollkalkyl och projektplan har gjorts på gällande förfrågningsunderlag som visar att
vi fortfarande håller oss inom avsatt ekonomisk budget samt tidplan.
5 st anbud har inkommit och vinnande anbudsgivare har formellt tilldelats.
Vinnande anbudet ligger väl inom budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03
Projektplan, daterad 2022-01-03
Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Fastighetsenheten
 Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Ronnie Nilsson
Fastighetschef
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§ 14
KS/2020:68
Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Utifrån genomförd projektering och framtagen projektplan påbörja genomförande av projekt
ombyggnad Ågården.
2. Finansiering sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2021-09-09 § 84).
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en behovs-beskrivning
och behovsanalys avseende ett resurscenter socialpsykiatri. Ett möjligt alternativ som
framkommer i behovsanalysen är Ågården, som bedöms ha flera fördelar och skulle fungera bra
som resurscenter, både som boende och i viss mån som aktivitetshus. Bedömningen grundar sig
bland annat på det geografiska läget, lägenheterna, närhet till allmänna kommunikationer, närhet
till den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen och annan samhällsservice.
Den förstudie som fastighetsenheten har genomfört visar vilka möjligheter som finns att anpassa
lokalerna utifrån verksamhetens behov samt vilka eventuella prioriteringar och nödvändiga
åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader bedöms vara rimliga i relation
till nyttoeffekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11 att utifrån genomförd förstudie fortsätta
projektet med projektering och upphandling avseende verksamhetslokaler för ett resurscenter
socialpsykiatri på Ågården.
I förslag till budget 2022-2024 som beslutas kommunfullmäktige i augusti finns en budget för
ombyggnad av Ågården på 18 miljoner kronor år 2022. Dessutom finns budget på 1 miljon
kronor för inventarier. Den beräknade kostnaden för ombyggnationen är 19,2 miljoner kronor,
inklusive projekteringskostnader.
Ombyggnaden färdigställs och inflyttning kommer att kunna ske under Q4, 2022, vilket är en
avvikelse från tidigare önskemål och beslut (som var årsskiftet 2021-2022).
Denna tidsavvikelse innebär att verksamheten inte får uppstartskostnader som planerat år 2022
utan först år 2023. Det innebär också att den förväntade hemtagningseffekt för externa
placeringar förskjuts ett år framåt under planperioden. Merkostnader för eventuellt nya ärenden
under 2022 kan finansieras med den budgeten som var avsedd för uppstartskostnader.
En projektering har genomförts under hösten 2021. Förfrågningsunderlag har annonserats för
anbud av Totalentreprenad i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kontrollkalkyl och projektplan har gjorts på gällande förfrågningsunderlag som visar att vi
fortfarande håller oss inom avsatt ekonomisk budget samt tidplan.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

Då sista dag för anbud är den 17/1 2022 har vi i detta nu inget gällande anbud att hänvisa till, så
vi behöver reservera för detta faktum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03
Projektplan, daterad 2022-01-03
Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Fastighetsenheten
 Sektor omsorg
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Bilaga 3a 2022-01-19

”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN
Projektnamn
Renovering och ombyggnad av Ågården
Diarienummer
KS 2020:68
Projektnummer
1108
Projektets start- och slutdatum
Projektstart: ca 2022-02-15
Projektavslut: 2023-04-15
Investeringen tas i bruk: 2022-11-01
Godkännande
Beställning av Förstudie ( BP1) 2021-04-13

Utskottet för

omsorg
Projekteringsbeslut (BP 2) 2021-08-11

Kommunstyrelsens

arbetsutskott

Bakgrund/sammanfattning

Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en
behovs-beskrivning och behovsanalys avseende ett resurscenter
socialpsykiatri. Ett möjligt alternativ som framkommer i behovsanalysen är
Ågården, som bedöms ha flera fördelar och skulle fungera bra som
resurscenter, både som boende och i viss mån som aktivitetshus.
Bedömningen grundar sig bland annat på det geografiska läget, lägenheterna,
närhet till allmänna kommunikationer, närhet till den vuxenpsykiatriska
öppenvårdsmottagningen och annan samhällsservice.

1
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”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN
Den förstudie som fastighetsenheten har genomfört visar vilka möjligheter
som finns att anpassa lokalerna utifrån verksamhetens behov samt vilka
eventuella prioriteringar och nödvändiga åtgärder som behöver genomföras
samt om förväntade kostnader bedöms vara rimliga i relation till
nyttoeffekten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11 att utifrån genomförd
förstudie fortsätta projektet med projektering och upphandling avseende
verksamhetslokaler för ett resurscenter socialpsykiatri på Ågården.

I förslag till budget 2022-2024 som beslutas kommunfullmäktige i augusti
finns en budget för ombyggnad av Ågården på 18 miljoner kronor år 2022.
Dessutom finns budget på 1 miljon kronor för inventarier. Den beräknade
kostnaden för ombyggnationen är 19,2 miljoner kronor, inklusive
projekteringskostnader.
Ombyggnaden färdigställs och inflyttning kommer att kunna ske under Q4,
2022, vilket är en avvikelse från tidigare önskemål och beslut (som var
årsskiftet 2021-2022).
Denna tidsavvikelse innebär att verksamheten inte får uppstartskostnader som
planerat år 2022 utan först år 2023. Det innebär också att den förväntade
hemtagningseffekt för externa placeringar förskjuts ett år framåt under
planperioden. Merkostnader för eventuellt nya ärenden under 2022 kan
finansieras med den budgeten som var avsedd för uppstartskostnader.
En projektering har genomförts under hösten 2021. Förfrågningsunderlag har
annonserats för anbud av Totalentreprenad i enlighet med LOU.
Kontrollkalkyl och projektplan har gjorts på gällande FFU som visar att vi
fortfarande håller oss inom avsatt ekonomisk budget samt tidplan.
5 st anbud har inkommit och vinnande anbudsgivare har formellt tilldelats.
2
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”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN

Vinnande anbudet ligger väl inom budget.

Avgränsningar
Följande ingår ej i projektet:


Inventarier

Projektorganisation
Styrgrupp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott – KSAU

Projektledare:
Byggledare, extern:

Pär Svensson, fastighetsenheten
MEXL Projektledning

Delmål och löpande uppföljning
Resultat som skall
Leverans

Delmål 1
Upphandling

Datum
2022-02-02

uppnås/rapportering/uppföljning

Beställning av totalentreprenör

Delmål 2

Viktigt att projektering drivs effektivt och att

Projektering

byggproduktion inte startar innan

Bygghandling

bygghandlingar finns framme.

Delmål 3
Slutbesiktning
Delmål 4
Slutrapport

2022-10-14

2023-04-15

Byggentreprenaden SKALL vara helt klar,
funktionsprovad, verifierad och dokumenterad.

Projektavslut
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Aktivitets-och kommunikationsplan
Projektet kommer att redovisas och kommuniceras via projektportalen Antura.
Aktivitet/ Milstolpe/ Delmål
Löpande rapportering

Datum

Till vem

Löpande

KSAU

Budget

Budget redovisas med löpande uppdatering i projektportalen Antura
Redovisa projektets budget här:
Konto/Aktivitet

Budgeterat

Total projektbudget

Inom beslutad budget

Risker
Risk

Sannolikhe Konsekven
t

s

4

Åtgärd (förebyggande)

Dokumentnamn

”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN

Föresenade leverander pga

Liten

Liten

Trolig

Betydande

Stor

Stor

Trolig

covidpandemi i världen.

Betydande Aktiv kommunikation avseende
inköp och ev. byte av
leverantörer vid behov.

// Pär Svensson
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Kommunförvaltningen
Pär Svensson
telefon 0304-33 41 85
e-post: par.svensson@orust.se

Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS/2020:707

1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

BP 2. Projektering av ny förskola i Ellös
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Utifrån genomförd förstudie påbörja projektering av ny förskola i Ellös.
2. Finansiering av projekteringen på cirka 1 miljon kronor sker inom 2022 års
investeringsbudget (KF 2021-09-09 § 84).
Kommunstyrelsen beslutar att:
3. Iordningsställa evakueringslokaler på Ellös skola för förskolans verksamhet innan
byggstart 2022.
4. Driftkostnaderna för att iordningsställa evakueringslokalerna, cirka 1,6 miljoner
kronor ska finansieras inom sektor lärandes budgetram för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Dialog har under senare år förts kring alternativ lösning för en förskola i Ellös. Ett tidigt
alternativ var att bygga om före detta Ellös F-6 skola till förskola. Men detta alternativ
bedömdes vara betydligt mer kostsam än att renovera eller bygga om nuvarande
förskola. Det var främst kostnader för anpassning av skolans utemiljö till
förskoleverksamhet och trafiksituationen som bedömdes innebära höga kostnader. Ett
förslag är istället att använda marken till ett nytt trygghetsboende (2021-06-01 § 99).
Utskottet för lärande fick information 2020-09-14 § 58 om behovsanalys och beslutade
2021-02-01 § 3 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor
samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler
för en ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2021-06-01 § 101 en information om en strategisk
och långsiktig samhällsanalys som tagits fram kring ny förskola i Ellös.
Samhällsanalysen och framtagen förstudie visar att nuvarande fastighet för
förskoleverksamhet i Ellös bedöms i grunden vara ett mycket väl fungerande placering
för att även framöver bedriva denna form av verksamhet på, bland annat utifrån
prognostiserat barnantal och antal kvadratmeter friutrymme. Nuvarande byggnad är
dock mycket sliten och bedöms för dålig för att bygga vidare på. Rekommendationen är
att göra en nybyggnation inom befintlig fastighet utifrån en 4-avdelningsförskola.
Utredning

Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS/2020:707

2(3)

Kort sammanfattning avseende utvärdering av om-och tillbyggnad jämfört med
nybyggnadsalternativet
Under förstudiens gång kan man säga att om- och tillbyggnadsalternativet föll bort på
grund av att omfattande arbeten med befintlig grundplatta för rumsförändringar,
bärningar och isolering samt konstruktionsförstärkning av ytterväggar för påbyggnad av
ett våningsplan till stora delar äter upp besparingen med att behålla befintlig stomme
och att den slutliga lösningen inte kommer att bli lika bra kvalitetsmässigt. (se förstudien
för mer utförlig analys)
Både nybyggnad och om-/tillbyggnad kräver en evakueringslösning för förskolan, under
byggtiden. Ellös före detta låg- och mellanstadieskola skulle kunna fungera som
evakueringslokal, men då behöver arbetet med ny förskola påbörjas så snart som möjligt
eftersom det finns önskemål om att göra om detaljplanen och sälja fastigheten för
byggnation av trygghetsboende. Enligt föreslagen tidplan i förstudien behöver
evakueringslokalerna iordningsställas före nästa beslutspunkt (BP3), det vill säga beslutet
där kommunstyrelsen godkänner ett genomförande av projektet.
Kalkylerna i förstudien är tidiga och först i samband med kommunstyrelsens beslut om
genomförande fastställs en budget för nybyggnationen.
I budget och flerårsplan för åren 2022-2024 som beslutades av kommunfullmäktige i
september (KF 2021-09-09 § 84) finns en investeringsbudget för nybyggnation av ny
förskola i Ellös på 30 miljoner kronor fördelat mellan åren 2022-2023. Den beräknade
kostnaden för nybyggnationen enligt förstudien är 38 miljoner kronor inkl.
projekteringskostnader. Projekteringskostnaden beräknas till 1 miljon kronor och
belastar år 2022.
Förutom investeringsutgifter för nybyggnationen behöver förskolan även investera i nya
inventarier. Bedömningen är att en större del av inventarierna är i för dåligt skick för att
återanvändas vid återinflyttningen i de nya lokalerna. En tidig bedömning är att cirka 1
miljon kronor till nya inventarier är rimligt att avsätta som investeringsutgift 2023.
Tillkommande investeringsutgifter behöver arbetas in i kommande budgetprocess för
flerårsplanen 2023-2025 om kommunstyrelsen beslutar om ett genomförande.
Trots att förutom investeringsutgifter medför nybyggnationen några olika kostnader
som belastar driften. Rivningen av den gamla förskolan beräknas till 0,4 miljoner kronor
enligt förstudien. Det finns inget större bokfört värde som ska
utrangeras/direktavskrivas. Iordningsställande av evakueringslokaler i Ellös skola
beräknas till 1,2 miljoner kronor. Det finns ingen budget reserverad för dessa
driftkostnader under 2022 som sammantaget uppgår till 1,6 miljoner kronor.
Ekonomienheten föreslår att kostnaderna får inarbetas inom sektor lärandets ordinarie
budgetram för 2022. Motiveringen är dels att kostnaderna ska redovisas som
förskolekostnad till SCB och dels utifrån att sektorn redovisat större ekonomiskt
överskott de senaste åren.

Datum

Diarienummer

2021-11-30

KS/2020:707

3(3)

Den ökade driftkostnaden är den årliga kapitalkostnaden som beräknas till 1,8 miljoner
kronor inklusive 1 % internränta. Övriga driftkostnader för exempelvis kost, lokalvård,
renhållning, media, personal och underhåll med mera bedöms bli oförändrade.
Kapitalkostnaden har beräknats genom att ta den genomsnittliga avskrivningslängden
som var 26 år på den senaste nybyggda förskolan. Även denna tillkommande
driftkostnader måste beaktas och arbetas in i kommande budgetprocess för
flerårsplanen 2023-2025. Den nya förskolan beräknas färdigställas för inflyttning vid
årsskiftet 2023/2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
Beställning förstudie daterad 2021-03-01
Förstudie daterad 2021-11-30
Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Sektorchef lärande
 Fastighetschef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Ronnie Nilsson
Fastighetschef

Förstudie avseende Ellös förskolas
verksamhetslokaler
2021-11-30
Utförd av :
Pär Svensson, Projektledare Orust Kommun

Tillsammans med :
Katarina Levenby, Sektorchef Lärande
Anita Ingemanson, Rektor på Ellös förskola
Charlotte Odhe, Verksamhetschef för kost och lokalvård
Ronnie Nilsson, Fastighetschef
Torbjörn Eriksson, Fastighetsförvaltare
Andreas Windahl, Fastighetsadministratör
Tomas Nyberg, bitr. projektledare
Nina Dahl, Arkitekt, PE Teknik och Arkitektur
Kerstin Säfblad, Arkitekt, PE Teknik och Arkitektur

1 INLEDNING
1.1 FÖRSTUDIENS SYFTE
Utifrån genomförd behovsanalys utreda möjligheten att bygga nytt alt. djuprenovera och bygga till
nya verksamhetslokaler avseende Ellös förskola.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Möjligheten att möta nuvarande och kommande behov och krav inom befintlig detaljplan och på
samma plats som idag.
2. Olika alternativ för hur detta i så fall skall ske.
a. Rivning av befintligt och bygga nytt
b. Djuprenovering och tillbyggnad av befintlig byggnad

3. Evakuering av verksamheten under byggtiden

1.3 METOD & SYFTE
Utifrån ritningsunderlag, besök på plats och möten med företrädare från verksamheten har skisser
och förslag på nya planlösningar tagits fram.
Syftet med denna rapport är att vara ett beslutsunderlag för Orust kommun för att gå vidare till
projekteringsskedet för framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av byggentreprenad.

2 UTREDNING
2.1 BEHOV OCH KRAV
Mappning och analys för att tillgodose verksamhetens behov och krav har gjorts i nära samarbete
med verksamhetsrepresentanter, arkitekt och brandsakkunnig. (se bilaga 1)
Evakuering i Ellös gamla skola som i dag står tomma har säkerställts på plats med verksamheten,
förvaltningen och arkitekt. (se bilaga 2)
Nuvarande planlösningar (både nybyggnad och evakueringsyta) är godkända av verksamheten samt
skyddsombud och fackliga representanter.

2.2 KOSTNAD
Total byggprojektkostnad inkl. rivning, projektering är 37,8Mkr uppdelat över 2022 och 2023.
Utslaget på 1172kvm så ger det en byggkostnad på ca 32000kr/m2

Kostnadsbedömning, Förskola Ellös
2021-12-02
Byggentreprenadlkostnad
Rivning av bef. byggnad
Byggkostnad inkl. installationer
Mark

Summa Byggkostnad
Index påslag

m2BTA
1 omg
1172 m2

1172
15%

SUMMA
Proj, byggl, kontroll, bes,

tot kr
400 000
24 365 880
2 213 000
-

kr/bta

26 978 880
4 046 832

23 020

26 978 880

23 020

15%

4 046 832

Byggherreadm.

3%

809 366

Avgifter

2%

539 578

20%

5 395 776

Risk
SUMMA

37 770 432

20 790

32 227

Övriga kostnader
Kostnader för ny inredning till ny förskola bedöms till ca 1Mkr
Evakueringskostnad inkl. ombyggnad, anpassning av utemiljöer, flytt och byggnation av en ny entré
är ca 1,2Mkr.

2.3 TIDPLAN
Huvudtidplan Ellös förskola
2021-11-30
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Förstudie
BP2 (KSAU 15/12 2021)
Projektering FFU
Framtagande av Bygglovshandling
Handläggning bygglov
Beviljat bygglov (Aug 2022)
Upphandling
Tilldelning (Jun 2022)
BP3 (KS Juni 2022)
Anpassning av evakueringslokaler
Flytt till evakueringslokaler
Projektstart (Aug 2022)
Projekttid (16 mån)
Slutbesiktning Lokaler (Nov 2023)
Efterbesiktning lokaler( Dec 2023)
Verksamhet ibruktagande av lokaler (dec 2023)
Skolstart (Jan 2024)

2.4 DJUPRENOVERING OCH TILLBYGGNAD AV BEFINTLIGT.
Renovering och tillbyggnad utifrån befintligt bedöms inte som lämpligt pga nedanstående aspekter.
Allmänt
Byggnaden är snart 50 år (1976) vilket bedöms som maximal livslängd för byggnation under denna
tidsperiod.

Grundplattan
Plattan är oisolerad vilket medför dålig energiprestanda och komfortproblem.
(Tilläggsisolering på insidan medför stora risker för fuktproblem.)
Dessutom kräver ny rumslayout och påbyggnad med ett plan att mycket arbeten och kostnader
behöver läggas ned för bla. nya avlopp och konstruktiva förstärkningar.

Fasader
Fasaderna behöver förstärkas konstruktivt, vilket innebär mycket jobb och stora kostnader.
På den tiden då byggnaden uppfördes(1976) brast man ofta i noggrannhet på diffussionspärrens
täthet i skarvar, mm, så är risken stor att vi stöter på fuktskador från kondens och ev. även
svartmögel på trästommen.

3 SAMMANFATTANDE RESULTAT
3.1 RESULTAT
Ny byggnad rekommenderas då befintlig byggnad är uttjänt och har för dålig kvalitet för att bygga
vidare på.
Evakuering kommer att fungera bra i Ellös gamla skola och vi sparar 2 Mkr jämfört med att hyra
modulbyggnader under 1,5 år

Bilagor:
Bilaga 1 - Ny Förskola dat. 2021-11-29
Bilaga 2 – Evakueringslokaler dat. 2021-11-22
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ELLÖS SKOLA, EVAKUERINGS LOKALER FÖR FÖRSKOLAN JUNI 2022-JULI 2024
4 avd. 2 st i bottenvån. 2 st på övervåningen. Tre lekgårdar. Parkering för föräldrar
ordnas norr om skolan. 2021-11-18
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Röd linje visar var nya vägga ska byggas.

TRÖSKLEL TAS
BORT I ENTREEN
FÖR MATVAGNSTRANSPORTER

EVAKUERINGS LOKAL 2022-2024 FÖR ELLÖS FÖRSKOLA.
ELLÖS GAMLA SKOLA
. PLAN 1. 2021-11-22

AVD 3-5 ÅR, SÖDRA GRUPPEN
Skötrum med ett skötbord & vatten ställa iordning.
Köket kompletteras med kyl/frys & micro

ST

AVD 3-5 ÅR NORRA GRUPPEN

WC,2 ST

Wc vänds mot kapprummet
Skötrum med ett skötbord och vatten ställs iodning.
Köket kompletteras med kyl/frys och micro
AVD 3-5 ÅR,
SÖDRA
GRUPPEN

PERSONALEN

VATTENLEK

KAPPRUM

Omklädningsrum, vägg sätts upp, ej genomgångsrum
Toalett finns på planet

LÄS/LEK

Kontor för personalen

SKÖT
RUM
VILA/LEK
VILA/
LEK

VILA

SKÖT
RUM

LÄS/LEK

WC, VÄND DET
ENA WC, 2 ST

KÖK

MAT/LEK

KAPPRUM
VATTENLEK
KONTOR

WC FÖR
BARNENSPRÅKLAB
PERS WC

KÖK
VAGNAR

PERS. OMKL

MAT/LEK
VILA

SPRÅKLAB
AVD. 3-5 ÅR,
NORRA
GRUPPEN

EVAKUERINGS LOKAL 2022-2024 FÖR ELLÖS FÖRSKOLA. ELLÖS GAMLA SKOLA, PLAN 2.
2021-11-22

ELLÖS FSK – EVAKUERINGS LOKALER

2021‐11‐22

Ellös fsk ska flytta in i äldre lokaler som skolan har. Det är ett nästan tomt hus som man kan ta i anspråk under
drygt 1 1/2 år under tiden som den gamla förskolan rivs och en ny byggs upp.
Parkering
Föräldrar med barn i förskolan kan parkera norr om huset och det får plats ca 10 bilar. Föräldrar till barn i skolan
parkerar norrut. Det får plats ca 6 bilar på Telia och vägområdet (undersök om de är möjligt att få dessa) och man
har ca 4 parkeringsplatser till skolsköterska, vaktmästare m.fl. Lärare och annan personal får ställa sig på förskolans
parkeringsplats nere vid Gammelgårdens parkering och gå upp till förskolan och skolan.
‐

Vi undersöker om vi kan låna fastigheten från Telia och del av vägområdet från Trafikverket.

Återvinning
Gamla återvinningshuset, norr om skolan rivs. Nytt återvinningshus byggs norr om Ellös gamla skola, längs med
gatan och slingan som går runt. Återvinningsbilen stannar längs med gatan.
Gården och entréer
Huset är vinklat hus med två våningar mellan parkering och gården och en våningsdel mot Ellösvägen. Det är fyra
avdelningar som ska evakueras och det finns två entréer till skolan. Den ena ligger på öster gaven och den andra
inne i vinkeln mot söder. Föräldrar kan gå från norr i väster gaveln och slippa gå runt byggnaden.
Gården ligger mot söder och delas in i tre gårdar med staket. Rampen till matsalsbyggnaden demonteras. Det
behövs grindar och staket runt entré och källarentrén. En linbana sydväst om huset rivs.
Den östra gården är främst för de större barnen. Det finns en större klätterställning en sandlåda och kickehörna.
Det behöver kompletteras med lekstuga som står på fallskydd, en större sandlåda. Vidare behövs solskydd, 2 st
pergolor eller stolpar med segel. På marken läggs fallskydd från Tres. och en större sandlåda.
Den västra delen är för de små barnen med ett hus för barnvagnar. Vidare gör man en större lekyta med 2 st
sandlådor, mindre rutschkana, klätterställning, lekstuga som står fallkyddsplattor från t.ex. Tres. solskydd 2 st.
Den södra gården har staket och grindar till de båda gårdarna. Här finns gungor och gräsplan. Kompletteras med
gungor för de små barnen.
Förråd för cyklar i ett befintligt förråd.
Anpassning av utemiljön:
Grönt staket på flera platser för att dela in gården, med grindar
Kodlås på 2 grindar: Ingången från gångvägen och ingången från skolgården mot buss‐slingan
Trästaket mot korsvägen
Trästaket som avgränsar sandlådorna
2 st rymliga sandlådor med bred sarg
2 st leklådor med sandleksaker
2 st lekstugor med gröna fallskyddsplattor
Att ta med från nuvarande förskolegård:
1 st gungställning
2 st lekredskap: lok och brandbil
Ev liten rutschkana
Ev liten klätterställning
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Besiktning måste göras av klätterställning
Besiktning måste göras av gungställning
Ta bort ramp till matsalen
Säkra källartrappan och nedgång för att förhindra fall utför.
Se skiss som förskolans rektor gjort
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Situationsplan.
Förskolan har angöringn från öster och väster.
Parkering finns både öster och väster för lärare
och föräldrar. Återvinningsfordon angör från öster.
Eventuellt kan det göras en ny angöring från
väster.
Maten lagas i äldreboendet och går inomhus till
förskolan.

ELLÖS FÖRSKOLA

FÖRSTUDIE

NY TVÅVÅNINGSBYGGNAD 2021-09-23

ELLÖS FÖRSKOLA

2021-11-26

Ellös förskola ska ligga på den gamla platsen för förskolan. Den gamla förskolan rivs och en ny byggnad i två plan
byggs. Det är totalt fyra avdelningar men totalt 20 barn på vardera avdelningen. Kontor och personallokaler och
serveringskök.
Huvudbyggnaden
Skolan ska hålla BBR-nivå.
Bottenplatta i betong, uppdragen sockel på 100 mm. 200??
Fönster och dörrar solavskärmande och u-värde max 0,9 W/m2,K
Entrédörrar med sidopartier och balkongdörr med sidoparti, glas hela vägen.
Fönster i förskoleavdelningarna bröstning 400 mm resp. 700 mm.
Fönster i personaldelen bröstning 700 mm , 1400 mm.
Fönster i köket 1000 mm.
Trapphus fönster 0-2100 mm.
Två fönster på avdelning är extra låga och skjuter ut från fasaden
Fasadmaterial Kebony, trä el. likv..
Solavskärmning i metall.
Takmaterial aluminium zink.
Takfönster öppningsbara – vädring
Skärmtak med sidoskärmar ska vara i trä och tak i aluminium zink.
Förråd för vagnar och leksaker samt ÅV
Förråd ÅV ca 3,4x 4 m. Vagnsförråd 3,4x 6,4m. Lek och cykelförråd 2 st 3,4x6,4 m.
Ska vara isolerade, u-värde 0.9.
Platta i betong.
Byggnaderna är i trä, Kebony.
Tak i sedum.
Huvudbyggnad invändigt
Golv:
Golv i mat/lek, läs/lek och vilrum ljuddämpande matta Forbo Forshaga linoleum el. likv.. Linoleum i, kontor, vilrum,
och personalutrymmen, omkl.
Trapphus, entré och groventré, kök/disk, tvättstuga, ateljé klinker, golvbrunn.
Skötrum, rwc, städ, torkrum, fläktrum plastmatta iQ Natural, Tarkett el. likv, golvbrunn.
Kapprum, wc, förråd, omklädningsrum plastmatta, iQ Natural, Tarkett el. likv..
Väggar
Mat/lek, vil/lekrum, läs/lekrum målat men två av väggarna är delvis klädda med träpanel med ljuddämpning
bakom.
Det är kakel i våtutrymmen från golv upp till 1,4 m,i dusch är det två väggar som är i kakel, ovan diskbänkar och
tvättfat är det kakel. Ovan bänkar i avdelningsköken är det kakel.
Kök och disk är kakelklädda.
Mellan matrummen på plan 2 är det en akustikvägg som kan skjutas åt sidan.
Tak
Ljudabsorbenter
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Hiss
En lyftplatta installeras, 1,1x1,4 m.
Inredning
På avdelningarna är det sockellådor i köksuppställningen att stå på. Det är 20 kapphyllor med bänk på
avdelningarna 4st 30 cm breda skåp för pedagogerna.
Vidare är det omklädning för pedagogerna som var och en har ett 40 cm brett skåp med vägg emellan. Ett
omklädningsskåp i köket.
Värmesystem
Vattenburen golvvärme.
VA
Toalettstolar på avdelningarna är modell mindre. Tvättfaten sitter lägre och tvättränna är h=0.5m.
Det är två höj och sänkbara skötbord varav ett har vatten, på avdelning 1-3 år. Avdelning 3-5 år är det 1 skötbord
med vatten. Vatten å utsidan.

Lekgården
Nytt:
·
·
·

2 st gungställningar
2 st klätterställningar
2 st rutschkanor

Befintliga lekplatser/lekredskap:
· Kullen med rutschkana
· Gungställning
· Lekstuga
Övrigt som vi använder på skolgården och vill flytta tillbaka:
· 2 st lekstugor
· Båt
· Ambulans
· Gungställning
· rutschkana
Ta bort:
· Cykelförråd
· Leksaksförråd
· Kretsloppshuset med växthuset
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beställning av förstudie avseende Ellös förskolas verksamhetslokal
Utskottets för lärandes beslut
Utskottet för lärande beslutar att:
1. Utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att beställa en förstudie
avseende Ellös förskolas verksamhetslokaler av Sektor Samhällsutveckling,
fastighetsenheten.
2. Eventuella kostnader finansieras inom ramen för planperiodens investeringsbudget
(KF 2020-11-12 § 98 )
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 om igångsättning av investering
och att påbörja projektering samt process avseende mindre ombyggnation/anpassning
av Ellös F-6 skolas lokaler till förskoleverksamhet. Beslut av samma karaktär togs även
avseende Ellös 7-9 skolas lokaler till F-6 verksamhet. Arkitekt fick i uppdrag att upprätta
ritningar för en förskola med 4-5 avdelningar. Förslaget innebar förskoleavdelningar på
två plan, vilket inte är optimalt men möjligt. Ett alternativ som nämnts är att göra om
ritningsförslaget så samtliga förskoleavdelningar ryms på nedre plan och istället ha
personalutrymmet på övre plan.
Dialog har under senare år förts kring alternativ lösning för en förskola i Ellös.
Nuvarande fastighet för förskoleverksamhet i Ellös bedöms i grunden vara ett mycket
väl fungerande fastighet för att även framöver bedriva denna form av verksamhet i,
bland annat utifrån prognostiserat barnantal och antal kvadratmeter friutrymme.
Fastigheten är dock mycket sliten, ytskikt behöver renoveras. I samband med planering
av placeringen av förskola i Ellös, är det viktigt med en utförlig behovsanalys samt att
planera långsiktigt.
En renovering av Ellös F-6 skola till förskoleverksamhet bedöms vara betydligt mer
kostsam än att renovera eller bygga om nuvarande förskola. Det är främst kostnader för
anpassning av skolans utemiljö till förskoleverksamhet och trafiksituationen som
bedöms innebära höga kostnader. Verksamhetens förslag är att det tas ett politiskt
beslut under hösten 2020 kring en förändrad inriktning för förskola i Ellös, påbörja en
ny och mer utförlig behovsbeskrivning för en renovering/ombyggnation av befintlig
förskolelokal och därmed frigöra lokalerna ”Gula villan” och F-6 skolan för försäljning
eller ombyggnation till annan verksamhet.
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Kommunens lokalstrateg informerade, vid utskottet för lärandes sammanträde den 14
september om två förslag till ny placering av Ellös förskola:
 Rotrenovering av befintlig förskola
 Eventuell utbyggnad av Strandgården och nybyggnation av förskola i samma
byggnad på förskolans nuvarande placering.
Förskolans nuvarande placering bedöms utgöra en fortsatt bra placering. En ny förskola
i Ellös bör byggas utifrån en 4-avdelningsförskola.
Sektorchef ger information i ärendet utifrån upprättad behovsbeskrivning och
behovsanalys för förskolan i Ellös. En nybyggnation förordas som bästa alternativet
med tanke på det skick som nuvarande förskolebyggnad har.
En nybyggnation kräver en evakueringslösning för förskolan, under tiden ny förskola
byggs. Ellös f.d låg- och mellanstadieskola skulle kunna fungera som evakueringslokal,
men då behöver arbetet med ny förskola påbörjas så snart som möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
Behovsanalys upprättad 2020-11-25
Behovsbeskrivning upprättad 2020-11-25
Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Fastighetsenheten/avseende lokalbehov Ellös förskola

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef

Kommunförvaltningen
Pär Svensson
telefon 0304-33 41 85
e-post: par.svensson@orust.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

BP 2. Projektering av ny förskola i Ellös
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Utifrån genomförd förstudie påbörja projektering av ny förskola i Ellös.
kronor sker inom 2022 års
2. Finansiering av projekteringen på cirka
investeringsbudget (KF 2021-09-09 § 84).
Kommunstyrelsen beslutar att:
3. Iordningsställa evakueringslokaler på Ellös skola för förskolans verksamhet innan
byggstart 2022.
4. Driftkostnaderna för att iordningsställa evakueringslokalerna, cirka 1,6 miljoner
kronor ska finansieras inom sektor lärandes budgetram för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Dialog har under senare år förts kring alternativ lösning för en förskola i Ellös. Ett tidigt
alternativ var att bygga om före detta Ellös F-6 skola till förskola. Men detta alternativ
bedömdes vara betydligt mer kostsam än att renovera eller bygga om nuvarande
förskola. Det var främst kostnader för anpassning av skolans utemiljö till
förskoleverksamhet och trafiksituationen som bedömdes innebära höga kostnader. Ett
förslag är istället att använda marken till ett nytt trygghetsboende (2021-06-01 § 99).
Utskottet för lärande fick information 2020-09-14 § 58 om behovsanalys och beslutade
2021-02-01 § 3 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor
samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler
för en ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2021-06-01 § 101 en information om en strategisk
och långsiktig samhällsanalys som tagits fram kring ny förskola i Ellös.
Samhällsanalysen och framtagen förstudie visar att nuvarande fastighet för
förskoleverksamhet i Ellös bedöms i grunden vara ett mycket väl fungerande placering
för att även framöver bedriva denna form av verksamhet på, bland annat utifrån
prognostiserat barnantal och antal kvadratmeter friutrymme. Nuvarande byggnad är
dock mycket sliten och bedöms för dålig för att bygga vidare på. Rekommendationen är
att göra en nybyggnation inom befintlig fastighet utifrån en 4-avdelningsförskola.
Utredning
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Kort sammanfattning avseende utvärdering av om-och tillbyggnad jämfört med
nybyggnadsalternativet
Under förstudiens gång kan man säga att om- och tillbyggnadsalternativet föll bort på
grund av att omfattande arbeten med befintlig grundplatta för rumsförändringar,
bärningar och isolering samt konstruktionsförstärkning av ytterväggar för påbyggnad av
ett våningsplan till stora delar äter upp besparingen med att behålla befintlig stomme
och att den slutliga lösningen inte kommer att bli lika bra kvalitetsmässigt. (se förstudien
för mer utförlig analys)
Både nybyggnad och om-/tillbyggnad kräver en evakueringslösning för förskolan, under
byggtiden. Ellös före detta låg- och mellanstadieskola skulle kunna fungera som
evakueringslokal, men då behöver arbetet med ny förskola påbörjas så snart som möjligt
eftersom det finns önskemål om att göra om detaljplanen och sälja fastigheten för
byggnation av trygghetsboende. Enligt föreslagen tidplan i förstudien behöver
evakueringslokalerna iordningsställas före nästa beslutspunkt (BP3), det vill säga beslutet
där kommunstyrelsen godkänner ett genomförande av projektet.
Kalkylerna i förstudien är tidiga och först i samband med kommunstyrelsens beslut om
genomförande fastställs en budget för nybyggnationen.
I budget och flerårsplan för åren 2022-2024 som beslutades av kommunfullmäktige i
september (KF 2021-09-09 § 84) finns en investeringsbudget för nybyggnation av ny
förskola i Ellös på 30 miljoner kronor fördelat mellan åren 2022-2023. Den beräknade
kostnaden för nybyggnationen enligt förstudien är
kronor inkl.
projekteringskostnader. Projekteringskostnaden beräknas till
kronor och
belastar år 2022.
Förutom investeringsutgifter för nybyggnationen behöver förskolan även investera i nya
inventarier. Bedömningen är att en större del av inventarierna är i för dåligt skick för att
återanvändas vid återinflyttningen i de nya lokalerna. En tidig bedömning är att cirka 1
miljon kronor till nya inventarier är rimligt att avsätta som investeringsutgift 2023.
Tillkommande investeringsutgifter behöver arbetas in i kommande budgetprocess för
flerårsplanen 2023-2025 om kommunstyrelsen beslutar om ett genomförande.
Trots att förutom investeringsutgifter medför nybyggnationen några olika kostnader
som belastar driften. Rivningen av den gamla förskolan beräknas till 0,4 miljoner kronor
enligt förstudien. Det finns inget större bokfört värde som ska
utrangeras/direktavskrivas. Iordningsställande av evakueringslokaler i Ellös skola
beräknas till 1,2 miljoner kronor. Det finns ingen budget reserverad för dessa
driftkostnader under 2022 som sammantaget uppgår till 1,6 miljoner kronor.
Ekonomienheten föreslår att kostnaderna får inarbetas inom sektor lärandets ordinarie
budgetram för 2022. Motiveringen är dels att kostnaderna ska redovisas som
förskolekostnad till SCB och dels utifrån att sektorn redovisat större ekonomiskt
överskott de senaste åren.
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Den ökade driftkostnaden är den årliga kapitalkostnaden som beräknas till
kronor inklusive 1 % internränta. Övriga driftkostnader för exempelvis kost, lokalvård,
renhållning, media, personal och underhåll med mera bedöms bli oförändrade.
Kapitalkostnaden har beräknats genom att ta den genomsnittliga avskrivningslängden
som var 26 år på den senaste nybyggda förskolan. Även denna tillkommande
driftkostnader måste beaktas och arbetas in i kommande budgetprocess för
flerårsplanen 2023-2025. Den nya förskolan beräknas färdigställas för inflyttning vid
årsskiftet 2023/2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
Beställning förstudie daterad 2021-03-01
Förstudie daterad 2021-11-30
Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Sektorchef lärande
 Fastighetschef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Ronnie Nilsson
Fastighetschef

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

§ 194
KS/2020:707
Beslut om påbörjad projektering av ny förskola Ellös
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Utifrån genomförd förstudie påbörja projektering av ny förskola i Ellös.
2. Finansiering av projekteringen på cirka 1 miljon kronor sker inom 2022 års
investeringsbudget (KF 2021-09-09 § 84).
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
3. Iordningsställa evakueringslokaler på Ellös skola för förskolans verksamhet innan byggstart
2022.
4. Driftkostnaderna för att iordningsställa evakueringslokalerna, cirka 1,6 miljoner kronor ska
finansieras inom sektor lärandes budgetram för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Dialog har under senare år förts kring alternativ lösning för en förskola i Ellös. Ett tidigt
alternativ var att bygga om före detta Ellös F-6 skola till förskola. Men detta alternativ bedömdes
vara betydligt mer kostsam än att renovera eller bygga om nuvarande förskola. Det var främst
kostnader för anpassning av skolans utemiljö till förskoleverksamhet och trafiksituationen som
bedömdes innebära höga kostnader. Ett förslag är istället att använda marken till ett nytt
trygghetsboende (2021-06-01 § 99).
Utskottet för lärande fick information 2020-09-14 § 58 om behovsanalys och beslutade 2021-0201 § 3 att utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor
samhällsutveckling, fastighetsenheten, beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler för en
ny förskola i Ellös.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2021-06-01 § 101 en information om en strategisk och
långsiktig samhällsanalys som tagits fram kring ny förskola i Ellös.
Samhällsanalysen och framtagen förstudie visar att nuvarande fastighet för förskoleverksamhet i
Ellös bedöms i grunden vara ett mycket väl fungerande placering för att även framöver bedriva
denna form av verksamhet på, bland annat utifrån prognostiserat barnantal och antal
kvadratmeter friutrymme. Nuvarande byggnad är dock mycket sliten och bedöms för dålig för att
bygga vidare på. Rekommendationen är att göra en nybyggnation inom befintlig fastighet utifrån
en 4-avdelningsförskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30
Beställning förstudie daterad 2021-03-01
Förstudie daterad 2021-11-30
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Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Sektorchef lärande
 Fastighetschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

2

Datum

Diarienummer

2021-12-13

KS/2021:1534

1(2)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av färdtjänstregler
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att omorganisation skett vid årsskiftet 2021/2022, har förändringar i
nämndernas reglementen skett. Därmed har Sociala myndighetsnämnden tagit över
ansvaret för myndighetsutövningen av färdtjänst. Av denna anledning görs en mindre
justering av reglerna. (§2)
Ett förtydligande görs också kring avbokning av resa (§4). Avbokning måste ske senast 1
timma innan resan skulle ägt rum, annars är resan att betrakta som en så kallad bomresa.
Utöver detta föreslås en skärpning av §6 som hanterar återkallelse av tillstånd. Om man
uppträder hotfullt mot t ex chaufför eller gör åverkan på bilen ska tillståndet kunna dras
in. Skärpningen föreslås med anledning av ett flertal domar som under de senaste åren
har fastställt att kommunerna i sina respektive regelverk måste tydliggöra de villkor som
gäller för ett eventuellt återkallande av tillståndet på grund av exempelvis hot, våld och
skadeverkan. Exempel på detta är Förvaltningsrätten i Karlstads dom mål nr 3493-15,
Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 301-20 samt Förvaltningsrätten i Jönköpings
dom mål nr 1979-19 där kommunerna inte ansetts haft rätt att återkalla
färdtjänsttillstånd på grund av tidigare nämnda överträdelser.
En förändrad formulering kring vad medresenär ska betala föreslås också, vilket i kronor
inte innebär någon förändring. (§7)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Sociala myndighetsnämnden

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten
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Färdtjänst
Regler

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första

Riktlinje

Kommunstyrelsen

KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-

xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf

beslutsdatum)

(beslutsdatum)

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Sektorchef xxxx

KS /20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-

xx)
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor xxxxx

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se
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Färdtjänst – Regler
Inledning
Reglernas syfte och målgrupp
Syftet med detta styrdokument är att fastställa det regelverk som styr hur färdtjänsten
inom Orust kommun hanteras. Färdtjänsten är till för de medborgare som på grund av
funktionsnedsättning inte kan använda sig av linjetrafiken.
Detta regleras inte av reglerna
Riksfärdtjänst regleras inte av dessa regler.
Relaterade styrdokument
Lag om färdtjänst (1997:736).
Regler
§ 1 Rätt till färdtjänst
1.1 Rätt till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i Orust kommun och som
efter ansökan bedöms uppfylla kriterier framställda i Lag om färdtjänst.

1.2 Barn och färdtjänst
Om den sökande är under 18 år ska prövningen av rätt till färdtjänst göras i
förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsvariation.
§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst
2.1 Prövande instans
Rätten till färdtjänst prövas av Sociala myndighetsnämnden genom delegat/ersättare
som meddelas i delegationsförteckningen.
2.2 Ansökan om rätten till färdtjänst
Ansökan ska göras av den person ansökan avser, den sökande, eller person som har
rätt att företräda den sökande. Rätten att företräda den sökande ska bevisas genom
registerutdrag och ställföreträdarskap, ifall företrädaren är god man eller förvaltare,
eller fullmakt ifall den sökande utsett ett ombud.
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Ett medicinskt utlåtande berättigar inte till färdtjänst utan utgör en del av
beslutsunderlaget. Handläggare kan begära in utlåtande om detta bedöms vara
nödvändigt för ärendet.
2.3 Beslut om färdtjänst
Beslutet ska ske i enlighet med bestämmelser i Förvaltningslagen
Beslut gällande rätten till färdtjänst samt ledsagare i färdtjänsten skall meddelas
skriftligt.
Gynnande beslut gällande mindre villkorsändringar kan meddelas muntligen.
Alla beslut som går den sökande emot ska meddelas skriftligen.
Om sökande begär det ska alla beslut meddelas skriftligen.
Till alla skriftliga beslut ska information om hur den sökande kan överklaga beslut
biläggas.
§ 3 Tillståndets omfattning
3.1 Tillståndets omfattning
Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tillsvidare.
Den som beviljas färdtjänst har rätt till resor enligt de villkor som anges i beslut och
tillstånd.
Ledsagare i färdtjänst kan beviljas den som bedöms ha ett hjälpbehov i
färdtjänstfordonet under resans gång. Resenären ansvarar själv för att utse ledsagare.
Ledsagaren medföljer kostnadsfritt och ska starta och avsluta sin resa på samma plats
som färdtjänstresenären. Ledsagaren ska ombesörja det hjälpbehov resenären har och
ska inte själv orsaka insatser från chauffören.
Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av den
allmänna.
§ 4 Färdtjänstens utförande
4.1 Beställning av resa
Resan beställs direkt hos den beställningscentral som fått uppdrag av Västtrafik att ta
emot beställningar. Resan ska förbeställas i så god tid som är möjligt dock senast 60
minuter före avfärd. Beställningar behandlas endast under beställningscentralens
öppettider varvid dessa ska tas i beaktande gällande förbeställningstid. Om resan
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måste avbokas så ska det göras 1 timme innan resan ska göras, annars blir det en så
kallad bomresa.
4.2 Nattrafik
Under vissa tider gäller en utökad trafikeringstid i enlighet med Västrafiks
nattrafiksregler. Vilka tider som omfattas av nattrafikreglerna meddelas av Västtrafik
AB. De kommunmedlemmar som har färdtjänst ska kunna åka färdtjänst dygnet runt.
4.3 Samåkning
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och som sådan innebär det att
samåkning kan ske.
4.4 Övriga bestämmelser gällande utförandet av resor


Utöver eventuella hjälpmedel har resenären möjlighet att ta med sig normalt
handbagage.



Djur transporteras i kombiutrymme med lastgaller, mindre djur transporteras i
mindre bur som går att spänna fast i fordonet. Beställaren ska meddela
Västtrafik om husdjur ska medfölja vid beställning av resan.



Resor via adresser eller korta stopp under resan är inte tillåtet.



Bilbarnstol tillhandahålls ej av Västtrafik eller av trafikbolagen



Varje resenär ska vid resa uppvisa giltig legitimation.

§ 5 Område för färdtjänstresor
5.1 Område för färdtjänstresor
Färdtjänsten kan företas inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet samt
Kungsbacka kommun.
5.2 Färdtjänst i annan kommun
Färdtjänst kan efter beviljad ansökan användas vid tillfällig vistelse i annan kommun.
Delegat/ersättare som meddelas i delegationsförteckningen tar beslut om tillstånd och
kan i detta beslut villkora period samt antalet resor under perioden för ett sådant
tillstånd.
Efter beviljat tillstånd bokar och genomför resenären sina resor med valfritt taxibolag
varefter taxikvitton samt återbetalningsunderlag inlämnas till färdtjänstverksamheten
för återbetalning av den summan som överstiger egenavgiften. Egenavgift för
5
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färdtjänstresa i annan kommun är 50 % av taxameterbeloppet. Dricks eller andra
utgifter som ej är en del av taxameterbeloppet tas inte med i beräkningar gällande
återbetalning.
Färdtjänstresor i annan kommun är till för resor inom kommunen. Avser en resenär
att göra en resa vilken korsar en eller fler kommungränser är huvudprincipen att
resenärer istället ansöker om riksfärdtjänst.
Undantag från denna huvudprincip är ett område definierat som Stockholms
kommuner. Detta område består av Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö
kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö Stad,
Nacka kommun, Stockholm stad, Sundbybergs kommun, Tyresö kommun, Täby
kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun,
Vaxholms kommun, Värmdö kommun samt Österåkers kommun. Resor som företas
inom detta område är att anse som färdtjänst i annan kommun.
§ 6 Återkallelse av tillstånd
Färdtjänsttillstånd kan återkallas eller ges annan utformning om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns.
Tillståndet får även återkallas eller ges i en annan utformning om
tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelse av de
föreskrifter och villkor som gäller färdtjänst. Detta återkallande kan föranledas av:


Upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, så kallade
bomresor.



Hotfullt uppträdande samt vållande av obehag för medpassagerare eller förare.



Att färdtjänstberättigad skadar fordonet och dess utrustning.

§ 7 Avgifter
7.1 Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om egenavgift för resenärer i färdtjänsten. Samtliga
avgifter och tillägg avrundas till närmsta hel krona.
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte
avbeställer sin resa inom föreskriven tid kommer kommunen att ta ut en ersättning
med en kostnad på 250 kronor
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Det finns en avgift för vuxna och en avgift för ungdom.


Vuxen gäller från och med den dag de fyller 20.



Skolungdom gäller från och med den dag de fyller 7 år och fram till dagen
innan de fyller 20 år.



Barn åker gratis fram till dagen innan de fyller 7 år.

Nattrafik
För nattrafik tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 65 % avrundat till
närmsta hel krontal.
7.2 Färdtjänstresa i annan kommun
För färdtjänst i annan kommun är taxan 50 % av taxameterbeloppet.
7.3 Övriga taxeregler
Taxegränser/omlottzoner, enligt Västtrafiks regelsystem för buss tillämpas inte när
det gäller färdtjänst/anropsstyrd trafik.
Ledsagare medföljer gratis.
Medresenär ska betala samma avgift som färdtjänstresenären.
Avgift för utebliven resa debiteras med 250 kr/resa.
§ 8 Överklagande av beslut
Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
Överklagande av beslut ska följa bestämmelser i förvaltningsrätten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§1
Förändring av färdtjänstregler

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

KS/2021:1534

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att omorganisation skett vid årsskiftet 2021/2022, har förändringar i
nämndernas reglementen skett. Därmed har Sociala myndighetsnämnden tagit över ansvaret för
myndighetsutövningen av färdtjänst. Av denna anledning görs en mindre justering av reglerna.
(§2)
Ett förtydligande görs också kring avbokning av resa (§4). Avbokning måste ske senast 1 timma
innan resan skulle ägt rum, annars är resan att betrakta som en så kallad bomresa.
Utöver detta föreslås en skärpning av §6 som hanterar återkallelse av tillstånd. Om man uppträder
hotfullt mot t ex chaufför eller gör åverkan på bilen ska tillståndet kunna dras in. Skärpningen
föreslås med anledning av ett flertal domar som under de senaste åren har fastställt att
kommunerna i sina respektive regelverk måste tydliggöra de villkor som gäller för ett eventuellt
återkallande av tillståndet på grund av exempelvis hot, våld och skadeverkan. Exempel på detta är
Förvaltningsrätten i Karlstads dom mål nr 3493-15, Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 30120 samt Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1979-19 där kommunerna inte ansetts haft
rätt att återkalla färdtjänsttillstånd på grund av tidigare nämnda överträdelser.
En förändrad formulering kring vad medresenär ska betala föreslås också, vilket i kronor inte
innebär någon förändring. (§7)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Sociala myndighetsnämnden
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Datum

Diarienummer

2021-12-02

KS/2021:1482
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Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304 334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av taxa för färdtjänst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, liksom kommunerna i Västra Götalands län i övrigt, sedan länge
haft en färdtjänsttaxa som bygger på zoner som sammanfaller med kommungränserna. I
november 2018 bestämde regionfullmäktige att en annan, kilometerbaserad,
avgiftsmodell för kollektivtrafiken skulle införas, och flera kommuner valde så
småningom att även ändra sin taxemodell för färdtjänsten till ett liknande upplägg.
Orust kommun har behållit sin gamla taxemodell, baserad på zoner. Under 2020 gjordes
dock en mindre justering i taxan, avseende hur uppräkning av taxan ska ske framöver.
Den görs numera baserad på KPI-utvecklingen.
Under 2021 har förvaltningen gjort en utredning av taxan, där jämförelse har gjorts av
olika taxemodeller kring hur de utfaller för de resande och kring vilka ekonomiska
konsekvenser eventuella förändringar skulle få för kommunens kostnader. Utredningen
visar att egenavgiften för att resa inom kommunen är hög i jämförelse med
grannkommunerna Tjörn och Stenungsund. När det gäller resor över 2 eller flera
kommuner ligger kostnaderna mer i nivå med grannkommunernas. Om Orust kommun
skulle byta avgiftsmodell till den kilometerbaserade visar utredningen att de långa
resorna inom kommunen skulle bli dyrare för den resande, medan flertalet av övriga
resor skulle bli billigare.
Förvaltningen föreslår en sänkning av egenavgifterna, så att de bättre harmonierar med
våra grannkommuner. Det är avgiften för resa inom kommunen som föreslås få den
största sänkningen. Istället för dagens 86 kr per resa inom kommunen, föreslås avgiften
bli 60 kr/resa. Därmed får vi samma taxa som Stenungsund.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst har uppgått till som mest 2,1 mkr för ett år
(2019). Under 2021 beräknas kostnaden, som en följd av Covid-pandemin, uppgå till ca
1 mkr. Föreslagen sänkning av egenavgifterna bedöms öka kostnaderna för kommunen
med ca 100 tkr – 200 tkr, beroende på volymen på resande.

Datum

Diarienummer

2021-12-02

KS/2021:1482
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Utredning
Under 2019 ägde ca 4300 färdtjänstresor rum, varav 70 % skedde inom kommunen.
Av totalen var fler än 70 % resor längre än 10 km.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst 2019 var ca 2,1 mkr. Kostnaderna som vi
betalar till Västtrafik utgörs av Västtrafiks kostnader för resorna plus en
administrationskostnad minus den egenavgift resenärerna betalar för resorna.
Nuvarande taxas konstruktion, som innebär att egenavgiften styrs av antalet kommuner
den resande färdas genom, har gällt under många år. Idag kostar det 86 kr att resa inom
kommunen, oavsett om resan är 400 meter eller 11 km. Att resa mellan 2 kommuner
kostar 146 kr och 3 kommuners färdväg kostar 206 kr. Det finns också en separat taxa
för skolungdom, som utgör 75 % av taxan för vuxna.
I en jämförelse med grannkommunerna Stenungsund och Tjörn, som båda har samma
taxemodell som Orust, kan konstateras att Orust ligger högt när det gäller att resa inom
kommunen. I övrigt skiljer sig egenavgifterna inte sig åt i samma utsträckning.
Den kilometerbaserade taxemodellen, som andra kommuner i regionen nyttjar, utgörs
av en startavgift på 50 kr kombinerad med en avgift per kilometer som överstiger 10
km.
Det finns fördelar och nackdelar med respektive modell. Den kommunbaserade
modellen är känd bland färdtjänstresenärerna. Den resande har i förväg kännedom om
vad resan kostar. Dessutom använder sig grannkommunerna Stenungsund och Tjörn av
samma modell. Att egenavgifterna i dessa 3 kommuner idag skiljer sig åt ganska kraftigt
kan lätt ifrågasättas.
Att gå över till den kilometerbaserade modellen skulle innebära en förändring för den
resande, så tillsvida att det blir svårare att i förväg veta kostnaden för resan. Ett byte av
taxa också medföra att det finns fler ”vinnare” och ”förlorare”, där de som gör längre
resor inom Orust kommun skulle drabbas av högre kostnader än vad de har idag.
Bedömning
Egenavgiften för den enskilde för en kort resa inom kommunen, t ex från hemmet i
Henån till Vårdcentralen tur och retur uppgår idag till 172 kr. Denna kostnad ligger i
jämförelse med Tjörn och Stenungsund högt, där motsvarande kostnader är 120 kr och
150 kr.
I och med att den övervägande delen av resorna som görs under ett år sker just inom
kommunen, skulle vi sänka kostnaderna för många resenärer ifall vi gör en justering
nedåt för just dessa resor. Vi föreslår också en anpassning av övriga egenavgifter så att
de harmonierar med de som Stenungsund har.
Vi bedömer alltså att det är värdefullt att behålla nuvarande taxemodell, främst utifrån
möjligheten att förutsäga kostnaden för resan och för att inte alltför stora
kostnadsökningar ska slå igenom för de som reser långt inom kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02
Förslag till taxa färdtjänst 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Västtrafik
Sociala myndighetsnämnden
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten
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Förslag taxa färdtjänst Orust kommun
Antal

Förslag

Gällande

Förslag

Gällande

kommuner

Vuxen

taxa

Ungdom

taxa

(kr)

Vuxen

(kr)

Ungdom

(kr)

(kr)

1

60

86

45

64

2

141

146

106

109

3

200

206

150

154

4

258

266

193

200

5

316

326

237

245

6

375

386

281

290

7

398

411

299

308

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§2
Förändring av taxa för färdtjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

KS/2021:1482

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, liksom kommunerna i Västra Götalands län i övrigt, sedan länge haft en
färdtjänsttaxa som bygger på zoner som sammanfaller med kommungränserna. I november 2018
bestämde regionfullmäktige att en annan, kilometerbaserad, avgiftsmodell för kollektivtrafiken
skulle införas, och flera kommuner valde så småningom att även ändra sin taxemodell för
färdtjänsten till ett liknande upplägg. Orust kommun har behållit sin gamla taxemodell, baserad
på zoner. Under 2020 gjordes dock en mindre justering i taxan, avseende hur uppräkning av
taxan ska ske framöver. Den görs numera baserad på KPI-utvecklingen.
Under 2021 har förvaltningen gjort en utredning av taxan, där jämförelse har gjorts av olika
taxemodeller kring hur de utfaller för de resande och kring vilka ekonomiska konsekvenser
eventuella förändringar skulle få för kommunens kostnader. Utredningen visar att egenavgiften
för att resa inom kommunen är hög i jämförelse med grannkommunerna Tjörn och Stenungsund.
När det gäller resor över 2 eller flera kommuner ligger kostnaderna mer i nivå med
grannkommunernas. Om Orust kommun skulle byta avgiftsmodell till den kilometerbaserade
visar utredningen att de långa resorna inom kommunen skulle bli dyrare för den resande, medan
flertalet av övriga resor skulle bli billigare.
Förvaltningen föreslår en sänkning av egenavgifterna, så att de bättre harmonierar med våra
grannkommuner. Det är avgiften för resa inom kommunen som föreslås få den största
sänkningen. Istället för dagens 86 kr per resa inom kommunen, föreslås avgiften bli 60 kr/resa.
Därmed får vi samma taxa som Stenungsund.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst har uppgått till som mest 2,1 mkr för ett år (2019).
Under 2021 beräknas kostnaden, som en följd av Covid-pandemin, uppgå till ca 1 mkr.
Föreslagen sänkning av egenavgifterna bedöms öka kostnaderna för kommunen med ca 100 tkr –
200 tkr, beroende på volymen på resande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02
Förslag till taxa färdtjänst 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Västtrafik
Sociala myndighetsnämnden
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Datum

Diarienummer

2022-01-04
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Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304v – 33 40 80
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol och tobak
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl,
tobak och e-cigarettter
2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till
Tjörns kommun med start 1 maj 2022
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun handlägger idag tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak med
75% av en heltidstjänst. Tjörns kommun har under några år för samma ansvarsområde
haft kommunal avtalssamverka med Göteborgs stad. Göteborg har nu sagt upp avtalet
och Tjörn söker ny samarbetspart.
Orust ser stora fördelar i en samverkan. Sårbarheten minskar och kompetensutbytet
mellan två handläggare leder till en än högre nivå på utfört arbete. Omfattningen på
Tjörns tillsynsobjekt är jämförbar med Orusts.
I det förslag till avtal som de båda kommunerna arbetat fram föreslås att Tjörns
kommun ersätter Orust kommun med nettoskillnaden mellan vad en heltidstjänst kostar
och vad intäkterna för tillsyn och tillståndsgivning ger. Orust står för alla overheadkostnader (t ex utrustning, resor, lokaler).
Utredning
Bedömning
Orust kommun har sen 2015 skött handläggning av serveringstillstånd och
tobakstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) och Lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088) i egen regi. Detta arbete har utförts på ett professionellt och
effektivt sätt. Dock har sårbarhetsaspekten visat sig de få gånger handläggaren varit
frånvarande. Denna typ av handläggning kräver hög kompetens, bland annat om
gällande lagstiftning, så det har inte varit möjligt att hitta ersättare inom organisationen.
Orust kommun har därför sökt samarbete med annan kommun under en längre tid.
Tjörn har haft en kommunal avtalssamverkan med Göteborgs stad. Göteborg har nu
ensidigt sagt upp avtalet. Därför har Tjörns kommun kontaktat Orust och efterfrågat
möjlighet till samarbete. En avsiktsförklaring från Tjörns kommun inkom den 29
september 2021.
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De kostnader Orust kommun har idag för denna verksamhet är främst
personalrelaterade. Intäkterna utgörs av avgifter för tillsyn och ansökningar. Orust
kommun har i dialogen med Tjörn framhållit att det krävs en nyrekrytering för att kunna
inleda samverkan med Tjörn, och att rekryteringen bör utgöras av en heltidstjänst. I
avtalsförslaget som föreligger beskrivs därför att Tjörn kommer att ersätta Orust
kommun med mellanskillnaden av heltidskostnaden för en Alkohol- och
tobakshandläggare minus de intäkter kommunen fakturerar för ansökningar och tillsyn.
Kommunerna är också överens om att i möjligaste mån harmoniera kring till exempel
rutiner och avgifter för att underlätta handläggningen.
Föreslaget samarbetsavtal stipulerar att avstämning ska göras årligen samt att
uppsägning av avtalet ska göras med minst ett års framförhållning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Avsiktsförklaring Tjörns kommun 2021-09-29
Förslag till samarbetsavtal
Beslutet skickas till
Tjörns kommun
Ekonomienheten
Miljö- och byggnadsnämnden
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

AVTAL OM SAMVERKAN

1.

PARTER

1.1

Mellan å ena sidan Tjörns kommun, 212000-1306 och å andra sidan Orust
kommun, 212000-1314, träffas härmed följande avtal om samverkan.

2.

BAKGRUND OCH SYFTE

2.1

Kommuner har enligt alkohollagen (2010:1622) ett lagstadgat ansvar att
besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att
restauranger följer lagen. Likaså ansvarar kommuner för tillsyn i butiker
som säljer folköl. Kommuner ansvarar också enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter för beslut om tillstånd för försäljning av
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljningsställen.

2.2

Syftet med detta avtal är att skapa ett samarbete som säkerställer att
Tjörns kommun och Orust kommun kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter
inom aktuella områden med god kvalitet och på ett effektivt sätt.

3.

UPPDRAGET

3.1

Tjörns kommun uppdrar härmed åt Orust kommun att utföra de uppgifter
som åligger Tjörns kommun enligt alkohollagen (2010:1622) och lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3.2

Uppdraget omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3.3

Uppdraget ska utföras av handläggare anställd i Orust kommun och består
bland annat av följande arbetsuppgifter.
-

Handläggning och registrering av de ärenden som omfattas av
uppdraget,
yttre och inre tillsyn av serveringstillstånd och tobakstillstånd,
tillsyn av försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter,
myndighetsutövning utifrån eventuell delegering,
uppdatering av gemensamma riktlinjer,
redovisning av tillstånds- och tillsynsarbete till både uppdragsgivare och
myndigheter,
utveckling och rationalisering av handläggningen samt uppdatering av
Orust kommuns hemsida som Tjörns kommun länkar till,
lämnande av information, utbildning och rådgivning till tillståndshavare
när det gäller frågor utifrån gällande lagstiftning, samt
kompetensutveckling.

3.4

Tjörns kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och
tillsynsavgifter som Orust kommun tillämpar.

4.

EXTERN DELEGERING

4.1

Ansvarig nämnd i Tjörns kommun får ge anställd i Orust kommun i uppdrag
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden (delegationsuppdrag).

4.2

Det är alltid ansvarig nämnd i Tjörns kommun som bestämmer i vilken
omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den
delegerade beslutanderätten.

4.3

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till ansvarig nämnd i
Tjörns kommuns på det sätt och i den tid som nämnden anvisar.

5.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

5.1

Avtalet träder i kraft den 1 maj 2022 och gäller tillsvidare.

5.2

En förutsättning för avtalets giltighet är att behörigt organ inom respektive
kommun beslutar att godkänna avtalet samt att besluten vinner laga kraft.

5.3

Avtalet kan sägas upp av endera part till upphörande vid det
kalenderårsskifte som inträffar tidigast tolv månader från uppsägning.

5.4

Uppsägning ska ske skriftligen.

6.

ERSÄTTNING

6.1

Tjörns kommun ska för uppdraget utge ersättning till Orust kommun med
ett årligt belopp motsvarande kostnaden för arbete utförd av en
heltidsanställd alkoholhandläggare i kommunal verksamhet.

6.2

Ersättningen i punkten ovan avser att täcka Orust kommuns samtliga
kostnader för den anställda handläggaren och den verksamhet som denne
bedriver.

6.3

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter faktureras av och tillfaller Orust
kommun. Det totala belopp som därigenom tillfaller Orust kommun ska
varje år avräknas mot den ersättning som Tjörns kommun ska utge enligt
punkten 6.1.

6.4

Fakturering ska ske i så pass god tid så att betalning kan erläggas i
efterskott senast den 10 januari varje år. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7.

ALLMÄNNA HANDLINGAR M.M.

7.1

Orust kommun registrerar och förvarar handlingar i pågående ärenden.

7.2

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer Orust kommun till
handa på något annat sätt än genom en handling ska snarast
dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende som
omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har
gjorts och av vem.

7.3

Under handläggningen ansvarar Orust kommun för utlämnande av
allmänna handlingar som förvaras hos kommunen, om utlämnandet inte
hindras av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande
av allmän handling fattas enligt ansvarig nämnd i Tjörns kommuns
delegationsordning.

7.4

Ansvarig nämnd i Tjörns kommun svarar för arkivbildning avseende de
allmänna handlingar som upprättas eller kommer in till Orust kommun i
anledning av uppdraget. Orust kommun ska se till att ansvarig nämnd i
Tjörns kommun tillställs sådana handlingar.

7.5

För den behandling av personuppgifter som parterna kan komma att utföra
som ett led i utförandet av uppdraget ska parterna, utöver bestämmelserna
i avtalet, även följa bestämmelserna i bilaga 1.

8.

ARBETSGIVARANSVAR

8.1

Orust kommun är arbetsgivare för den personal som utför uppdraget och är
ansvarig för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor.

9.

AVTALETS UPPHÖRANDE

9.1

Vid avtalets upphörande ska Tjörns kommun utan kostnad tillställas den
dokumentation som är hänförlig till uppdraget och som inte tidigare har
lämnats över.

10.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

10.1

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska ha verkan endast om de
överenskommits skriftligen samt undertecknats av behörig företrädare för
respektive part.

11.

KONTAKTPERSONER

11.1

Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor
rörande avtalet. Ombuden har behörighet att företräda part i alla frågor
som rör parternas samarbete inom ramen för avtalet. Ombuden har dock
inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i avtalet. Part har rätt
att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål
och skriftligen underrättas om sådant utbyte.

11.2

Ombud för Orust kommun: Chef Administrativa enheten.
Ombud för Tjörns kommun: Avdelningschef Central
administrationsavdelning, socialförvaltningen.

12.

UPPFÖLJNING M.M.

12.1

Tjörns kommun ansvarar för uppföljning av avtalet och dess bestämmelser.
Uppföljning ska ske årligen på initiativ av Tjörns kommun. Även Orust
kommun har rätt att påkalla möte för uppföljning vid behov.

12.2

Särskild avstämning avseende faktiskt fakturerat belopp fördelat på
uppdragets olika delar ska ske senast den 30 juni varje år. Avstämningen
ska därefter följas upp, senast den 30 september varje år, med en
redovisning av faktiskt erlagda belopp.

13

OMFÖRHANDLING

13.1

Parterna är överens om att försöka anpassa sig till nya förhållanden som
kan uppstå under avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose
varandras förutsättningar och behov.

13.2

Båda parter har rätt att begära omförhandling av avtalet om det under
avtalstiden sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet
baseras på. Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten.

14

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

14.1

På detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk
materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet
och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk
allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna
erhållit var sitt.

Skärhamn den

Henån den

Tjörns kommun

Orust kommun

________________________________

________________________________

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

§3
KS/2022:14
Avtalsamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av
alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl, tobak
och e-cigarettter
2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till Tjörns
kommun med start 1 maj 2022
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun handlägger idag tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak med 75% av en
heltidstjänst. Tjörns kommun har under några år för samma ansvarsområde haft kommunal
avtalssamverka med Göteborgs stad. Göteborg har nu sagt upp avtalet och Tjörn söker ny
samarbetspart.
Orust ser stora fördelar i en samverkan. Sårbarheten minskar och kompetensutbytet mellan två
handläggare leder till en än högre nivå på utfört arbete. Omfattningen på Tjörns tillsynsobjekt är
jämförbar med Orusts.
I det förslag till avtal som de båda kommunerna arbetat fram föreslås att Tjörns kommun ersätter
Orust kommun med nettoskillnaden mellan vad en heltidstjänst kostar och vad intäkterna för
tillsyn och tillståndsgivning ger. Orust står för alla overhead-kostnader (t ex utrustning, resor,
lokaler).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Avsiktsförklaring Tjörns kommun 2021-09-29
Förslag till samarbetsavtal
Beslutet skickas till
Tjörns kommun
Ekonomienheten
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunförvaltningen
Ronny Svensson
telefon 0304-33 41 98
e-post: ronny.svensson@orust.se

Yttrande över näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund 2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Anta yttrandet daterat 2021-12-22.
Sammanfattning av ärendet
Ett av ansvarsområdena för Fyrbodals kommunalförbund är hållbar tillväxt och
utveckling. Näringslivets förutsättningar till omställning och utveckling är central för att
nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Fyrbodals kommunalförbund har därför samlat
näringslivsfrågor i en gemensam näringslivsstrategi till 2030. Näringslivsfrågorna samlas
även under ett gemensamt namn, Business Region Väst.
Förbundsdirektionen har i remiss 2021-11-25 skickat förslaget till medlemskommunerna
för synpunkter.
Yttrande
Strategin beskriver helheten bra och punkterna i programförklaringen utgör i hög grad
de områden som krävs för en positiv näringslivsutveckling. Det nya namnet Business
Region Väst är bra och ger en tydlighet gentemot såväl näringsliv som organisationer.
Det blir även en enhetlighet med tanke på att de andra kommunalförbundens
benämningar av näringslivsarbetet.
Samverkan är central och för Orusts del är det också viktigt att peka på att det i den
regionala samverkan även tas hänsyn till ett samarbete söderut. Orust har exempelvis 70
% av sin arbetspendling söderut, ingår i arbetsmarknadsregion Göteborg och har via
bolag ett etablerat turismsamarbete med tre kommuner i GR.
Hållbarhet, tillväxt och utveckling är nyckelorden i strategin. Kompetensförsörjning, är
en ödesfråga och en grundläggande förutsättning för befintliga företag att utvecklas och
att attrahera nya företag. En ökande inpendling visar att kompetens får sökas utanför
kommunen. Möjligheten att följa och använda den digitala utvecklingen är en annan
betydelsefull del. Det kan vara verksamhetsutveckling, e-handel eller säkerhetsfrågor.
I förslaget anges samverkan som en strategisk punkt och där det finns gemensamma
behov är Fyrbodalslösningar ett bra alternativ. Erfarenheten av gemensamma lösningar
är god och kan utvecklas mer. Samverkan under pandemin visar detta tydligt med
nätverk för näringslivsutvecklarna, den gemensamma företagsakuten, Position Väst med
mera.
En annan samverkan kommunen är med i heter Företagsarenor väst och den samverkan
visar också på ett gemensamt arbetssätt som skulle kunna utvecklas i hela Fyrbodal.
Projektet som numera har utvecklats till en integrerad del i kommunernas arbete, har
också syftat till att visa att utveckling av företagen på hemmaplan är viktigt, då de bättre
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kan tillgodogöra sig affärsstödsystemet och representanterna för systemet ser företagens
lokala förutsättningar och behov. Detta kan vara bra att ha med när Fyrbodal mejslar ut
kommande avtal med de olika aktörerna i affärsstödsystemet. Även utvecklingsnoderna
behöver synas ute i medlemskommunerna för att stärka samverkan och stimulera
företagen lokalt att nyttja noderna.
Eftersom strategin är giltig till 2030 så kan det vara på sin plats att på något sätt beskriva
hur vi förbereder oss för det som vi idag inte vet, men måste förhålla oss till.
Utmaningar under Covid-pandemin inom områden som distansarbete,
mobilitetslösningar, grannskapskontor och infrastruktur visar hur snabbt okända
faktorer blir realitet och konsekvenserna blir beroende av hur vi hanterar utmaningarna.
Här blir uppföljningen av strategin en viktig faktor för utvecklingen. I
uppföljningsarbetet bör företagen i vår region vara en självklar del.
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både
kommunernas och regionens utveckling. Strategin tydliggör det samlade arbetet för att
skapa goda förutsättningar för företagande. Nätverken, utvecklingsnoderna och
styrkeområdena ger förutsättningar för innovation och spetskompetens i vårt område
där också samarbete mellan alla aktörer ska bidra till ett framgångsrikt arbete för
näringslivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Ronny Svensson
Kommunutvecklare

Ann-Britt Svedberg
Utvecklingschef

Näringslivsstrategi 2030
Business Region Väst (remissversion)
1. Inledning

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra
Bohuslän och Trestad.
Förbundet är en offentlig organisation som regleras i kommunallagen och styrs av en politisk styrelse,
Förbundsdirektionen, som består av representanter från de 14 medlemskommunerna.
Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional
utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet är att stärka delregionen och samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog
med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet
ska särskilt verka inom följande områden;
– Hållbar tillväxt och utveckling.
– Verksamhetsstöd och intressebevakning.
– Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och
utveckling samt verksamhetsstöd.
– Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.
Att arbeta strategiskt med hållbarhet är ett sätt att förbereda sig för framtiden. Det ställer stora krav på
samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets
förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Under 2021–2030 års programperiod samlar Fyrbodals kommunalförbund därför näringslivsarbetet i en
gemensam Näringslivsstrategi 2030.
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras
kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.

1.1. Avgränsning

Kommunalförbundets Verksamhetsplan visar hur hela förbundet är med och bidrar till omställningen
enligt Agenda 2030 och de långsiktiga prioriteringarna som finns i Västra Götalandsregionens regionala
utvecklingsstrategi, RUS2030, Klimat 2030 och Västra Götalandsregionens kulturplan 2020–2023.
Områden som infrastruktur och fysisk planering, bostäder, energiförsörjning, arbetsmarknads- och
utbildningsområdet, hälsa, miljö och klimat är avgörande förutsättningar för samhällets utveckling i stort
liksom för ett starkt och attraktivt näringsliv.
Strategier och handlingsplaner för dessa områden omhändertas dock i nationella, regionala och
kommunala styrdokument liksom i kommunalförbundets Verksamhetsplan, Strukturbild Fyrbodal,
Kompetensplattformsuppdraget, Regional infrastrukturplan, Nationell transportplan,
Trafikförsörjningsprogrammet med flera och beskrivs i detta dokument utifrån utmaningarna inom det
som kallas företagsklimat.
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1.2. Bakgrund

Fyrbodals kommunalförbund har sedan bildandet 2005, bedrivit näringsliv- och tillväxtfrämjande arbete.
Arbetet har fokuserats på att skapa nya arbetstillfällen genom att dels främja entreprenörskap och
nyföretagande och genom att stärka företagens konkurrens- och innovationskraft. Dels genom att
utveckla strukturer för att tillgodose företagens behov av rätt kompetens genom det
kompetensplattformsuppdrag som näringsdepartementet gett Västra Götalandsregionen.
Detaljer i förbundets uppdrag har förändrats och utvecklats över tid genom de olika programperiodernas
genomförandeplaner.
Under programperioden 2014–2020 implementerades det gemensamma företagsetableringskontoret
Position Väst i förbundet. Genom Position Väst har också samverkan med Vara, Essunga och Grästorp
utvecklats. Förbundsdirektionen antog i december 2018 en strategisk plan för Position Väst 2019–2024.
Verksamheten Affärsdriven miljöutveckling fick ett tydligt politiskt uppdrag att verka inom områdena
fossilfria transporter, marin och skoglig bioekonomi.
Förbundets näringslivsutvecklare fick i uppdrag att utveckla samverkan mellan kommunernas
näringslivsenheter och det näringslivsfrämjande systemet samt att initiera ett övergripande arbete med
att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal
Under programperioden har de kulturella och kreativa näringarna fått en alltmer framträdande roll i och
med framtagandet av rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal. Ett gemensamt arbete för att stärka
näringarna initierades i ett gemensamt nätverk bestående av kulturansvariga och näringslivsutvecklare.
Ur nätverket har en arbetsgrupp bildats.
Nätverket Fiskekommunerna har fått sin hemvist i förbundet vilket också har bidragit till en ökad
medvetenhet kring de marina och maritima näringarna.
Genom kommunalförbundets arena för samverkan har de olika professionsnätverken utvecklats och roller
och uppdrag har förtydligats. Ett arbete som visade sig ovärderligt under pandemin, då snabb
informationsspridning, samordning av resurser och kortare beslutsvägar var nödvändiga.
Under förra programperioden har förbundet tillsammans med Västra Götalandsregionen och de övriga
kommunalförbunden i regionen utvecklat processen för hantering och fördelning av de delregionala
utvecklingsmedlen enligt den överenskommelse som upprättats mellan medlemskommunerna och Västra
Götalandsregionen. Genom den nya överenskommelsen har förbundet möjlighet att medfinansiera
projekt och verksamheter samt att tillsätta en näringslivsstrateg, en kompetensstrateg, en miljö- och
klimatsstrateg, en kulturstrateg och en projekt- och finansieringsstrateg.

2. BUSINESS REGION VÄST

I Västra Götalandsregionen finns idag; Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg och Business
Region Borås. De har olika innehåll och olika organisation men gemensamt är att de, tillsammans med
medlemskommunerna ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt och utveckling i
delregionens och regionens näringsliv.
Genom att samla förbundets näringslivsarbete under ett gemensamt namn, Business Region Väst, ökar
tydligheten kring kommunalförbundets uppdrag såväl inom organisationen som gentemot externa
intressentgrupper och över tid skapas ”en väg in” till delregionens näringslivsarbete.

2.1.Programförklaring

Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och samlar förbundets nuvarande och
framtida näringslivsarbete med målet att som stöd och i samverkan med medlemskommunerna arbeta
långsiktigt för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i delregionen Fyrbodal, genom att:
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–

förbättra förutsättningar för att utveckla ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i samverkan
med kommuner, regionen, näringslivsstödjande aktörer, myndigheter, kompetens- och
utbildningsaktörer samt akademi,

–

bedriva och vidareutveckla en högkvalitativ företagsetableringsstödjande verksamhet för bolag och
investerare som är intresserade av delregionen Fyrbodal,

–

finansiera omställning, utveckling och innovation inom ramen för styrkeområden och i samverkan
med delregionala utvecklingsnoder.

Strategin ska leda till att de strategiska målen i förbundets verksamhetsplan inom utvecklingsområdena
“Näringsliv, kultur och attraktionskraft” samt “Utbildning och kompetensförsörjning” nås. Målen har
också direkt koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030, Regionala kulturstrategin, Klimat 2030
och utvecklingsmålen i Agenda 2030.

2.2.Attraktionskraft
Fyrbodalregionens läge som granne till två växande storstadsregioner, Göteborg och Oslo, gör Fyrbodal till
ett attraktivt område för personer och företag som söker storstadens fördelar, utan nackdelarna.
Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt ligger här, vilket ger ett gott strategiskt läge för företag och
investerare som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.
Fyrbodal är beläget i en region som är en viktig logistisk knutpunkt med mycket logistisk aktivitet och
stora godsflöden. Flera av kommunerna ligger i direkt eller nära anslutning till flygplats, hamnar, vägar
och järnväg som är strategiskt utpekade på regional, nationell och EU-nivå. Att dessa är strategiskt
angivna innebär bland annat att det finns incitament från flera instanser att tillsätta resurser för att
fortsätta underhålla och utveckla infrastrukturen både nu och i framtiden.
Här finns dessutom vacker natur, tillgång till både sött och salt vatten, berg och dalar, tätorter och
landsbygder och ett brett kulturliv. Kort och gott – ett Sverige i miniatyr med plats för det goda livet.
Näringslivet måste präglas av utvecklingskraft för att fortsatt vara attraktivt. Det skapar förutsättningar
att attrahera och behålla den kompetens, det kapital och de verksamheter som krävs för att våra företag
och samhällen ska blomstra.
Basen i Fyrbodals näringslivsstruktur utgörs av små och stora företag, många av dem världsledande inom
sina branscher och ett starkt innovationssystem med högskola, universitet och utvecklingskluster i nära
samverkan.
Med utgångspunkt i våra resursbaser och styrkeområden utgör Fyrbodalregionens näringsliv en viktig
drivkraft för utvecklingen av en hållbar, cirkulär och biobaserad ekonomi.
De konkurrenskraftiga innovativa miljöerna, utvecklingsnoder, behöver goda förutsättningar för
utveckling och samverkan, lokalt, delregionalt, regionalt och globalt.

3. STYRKEOMRÅDEN
Näringslivet i Fyrbodalsregionen består till största del av så kallade mikroföretag med färre än tio
anställda och tillsammans med småföretag (10–49 anställda) utgör de 99,9 procent av alla företag. Flest
företagare finns inom de bioekonomiska näringarna.
Antalet stora företag med fler än 250 anställda utgör visserligen bara en promille av alla företag, men de
är en stark motor i näringslivet och står för nära 40 procent av den totala omsättningen och
förädlingsvärdet i delregionen. Dessutom är drygt en tredjedel av alla anställda i näringslivet, anställda i
ett stort företag. Flest stora företag i Fyrbodal finns inom tillverkande industri. De har ofta utländska
ägare och verkar alla på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket innebär både risker och möjligheter.
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Att identifiera och prioritera områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar
utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för
satsningar inom EU:s regionalfondsprogram. Flera av Fyrbodalregionens styrkeområden återfinns som
utpekade områden i Västra Götalandsregionens Smart Specialiseringsstrategi och Regionala
Utvecklingsstrategi, RUS 2030.

3.1.Bioekonomiska näringar

Till de bioekonomiska näringarna räknas jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring och jakt samt verksamheter
som knyter an som till exempel livsmedelsproduktion, förädling och byggnation av träråvara, bioenergi,
turism och design. Hit räknas även de maritima näringarna och verksamheter som knyter an till havet och
Vänern som till exempel hamnverksamhet, båtbyggeri, energi, biomarina och marina livsmedel,
vattenbruk och marin turism.
Delregionen har en lång historia inom de bioekonomiska näringarna och mycket av den gemensamma
identiteten härstammar från dessa näringar. Både den långa kustlinjen mot Västerhavet och den mot
innanhavet och sötvattenreserven Vänern, utgör styrkor för delregionen att fortsätta ta tillvara. Genom
den breda kunskapen och långa erfarenheten inom de bioekonomiska näringarna har Fyrbodal ett starkt
utgångsläge i omställningen till en mer biologiskt hållbar och cirkulär framtid.

3.2.Besöksnäring och handel

Besöksnäringen är ett samlingsbegrepp som består av olika branscher inom till exempel handel-, flyg-,
hotell-, och resebranscherna och mötesindustrin som är riktade till och konsumeras av människor när de
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning.
I Fyrbodal är både besöksnäringen och handeln viktiga branscher på flera sätt. Här finns de viktiga
instegsjobben för den unga arbetskraften, här skapas attraktionskraft till vårt område och här skapas en
stor del av skatteintäkterna.
Gränshandeln längs norska gränsen är betydande och omsätter drygt nio miljarder kronor per år.
E-handeln har tagit stora kliv framåt på kort tid och ställer krav på hållbara logistiklösningar med både
fossilfria transporter och effektiv lagerhållning.

3.3.Hållbar industri och framtidens mobilitet

Innovativ industri rymmer såväl produktion, nya material, resurseffektiv process- och produktutveckling,
och industrinära tjänster som digitalisering, energiförsörjning och cirkulära affärsmodeller.
Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordons-, flyg- och rymdindustrin. Här inkluderas både person- och
godstransporter samt logistik, elektrifiering och ökad tillgång till nya typer av tjänster.
Flera stora branscher inom industrin finns representerade i Fyrbodalsregionen. Här finns världsledande
företag med spetsteknologier, tillsammans med akademi och andra utvecklingsaktörer är de motorer för
forskning och utveckling i delregionens utvecklingsmiljöer.

3.4.Kulturella och kreativa näringar

Inbegriper områden som till exempel arkitektur, audiovisuellt (dataspel, film, tv och radio), bild och form,
kulturarv, litteratur och press (bibliotek, litteratur och press), litterärt och konstnärligt skapande, mode,
reklam och scenkonst.
Förutom att vara viktiga näringar i sig själva och starkt bidra till delregionens attraktivitet pekar forskning
ut konst och kultur som en tydlig drivkraft och grogrund för innovation genom sin förmåga att utmana
gränser och bryta invanda mönster såväl som skapa mötesplatser över sociala och mentala gränser.
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4. UTVECKLINGSNODER
Innovation är ett område som under lång tid legat i fokus för svensk näringspolitik. I takt med att
ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad och innovationsdriven, blir förmågan till utveckling och förnyelse
central för företagens konkurrenskraft.
Kunskapen kring vad som påverkar innovationer hos företag på landsbygderna är dock begränsad
eftersom studier inom detta område i hög grad har fokuserat på större företag och miljöer som finns i
städer och storstadsregioner, vilka allmänt betraktas som ekonomins innovations- och tillväxtmotorer.
Den befintliga innovationspolitiken, på nationell och regional nivå, riskerar att missa många av de behov
och utmaningar som specifikt rör små företag och i synnerhet små företag i landsbygdskommuner.
Mot denna bakgrund har kommunalförbundet låtit genomföra en innovationsundersökning i syfte att
samla in information om innovationsbenägenheten i företag i de 14 medlemskommunerna.
Undersökningen genomfördes i april 2020 och datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer med 800
företag i delregionen.
Undersökningen visade bland annat att det visserligen finns en hög grad av innovation hos företagen i
Fyrbodal men att den till största delen består i att företagen tar till sig innovationer och utvecklar sin
verksamhet genom ”successiva förbättringar”. Få företag bidrar med innovationer som är nya utanför det
egna företaget. När det gäller samverkan är det få företag som samverkar med forskningsmiljöer men
desto fler som samverkar med andra företag i samma branscher att dessa kan vara såväl leverantörer
eller kunder som konkurrenter.
Med den ökande konkurrensen och komplexiteten ökar också behovet av att fler företag är med och
bidrar till innovationer som gör att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås.
Inom delregionen har ett antal platser identifierats där det över tid utvecklats en nära samverkan mellan
forskning, akademi, näringsliv och offentlig sektor, där verksamheten bygger på delregionens
styrkeområden och det finns en uttalad ambition att vara en nod och mötesplats för innovation, forskning
och utveckling.
Flera av dessa utvecklingsnoder är redan idag starka magneter som bidrar till det befintliga näringslivets
utveckling och skapar en ”god jordmån” för innovation. Några är dessutom attraktiva för nya
företagsetableringar och investeringar inom respektive styrkeområde, medan andra har potential att bli
det.
Strömstad och Uddevalla är exempel på kommuner där samarbete mellan kommun, näringsliv och
akademi har inletts med syfte att stärka en nodutveckling inom ett identifierat styrkeområde.

4.1.Gröna Klustret Nuntorp
Gröna Klustret Nuntorp bildades 2018 och är en klustermiljö som ger förutsättningar för forskning,
utbildning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna
näringarna och näraliggande branscher. Målsättningen är bland annat att utveckla en plattform för
skogliga frågor. Gröna Klustret finns i Brålanda, Vänersborgs kommun.

4.2.Innovatum Science Park

Innovatum Science Park med PTC som test och demomiljö har uppdraget att skapa ett långsiktigt
konkurrenskraftigt regionalt näringsliv genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och
storskaligt genomförda lösningar med industriell teknik som bas.
I Innovatumgruppen ingår även Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och
Saab Car Museum, som alla verkar för att bidra till ökad hållbarhet och utveckling i Västsverige.
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Innovatum Science Park har sitt huvudkontor i Trollhättan och finns representerat på flera platser i
delregionen.

4.3.Kristineberg Center

Forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center drivs av Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH, IVL
Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun
med nära koppling till det västsvenska Maritima klustret.
Kristineberg identifierar strategisk forskning och innovationer med målsättningen att skapa en hållbar blå
tillväxt som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som berör havet.
Genom partnerskap med bland andra Tjärnö Marina Laboratorium erbjuder Kristineberg Center
avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demomiljöer såväl som en mötesplats för forskning,
innovation och företagsutveckling.
Kristineberg Center finns i Fiskebäckskil, Lysekils kommun.

4.4.Mötesplats Steneby

Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det ska vara möjligt att bo och
arbeta på landsbygden. Noden stödjer idéer, samarbeten och företagande som är kopplad till konst,
design och hantverk med särskilt fokus på trä, metall och textil.
Mötesplats Steneby är en del av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag, med uppdrag från
Västra Götalandsregionen som hjälper konstskapare att bygga upp ett robust kulturlandskap i Dalsland.
Mötesplats Steneby har ett nära samarbete med bland andra Not Quite i Fengersfors, Åmåls kommun.
Mötesplats Steneby finns i Dals Långed i Bengtsfors kommun.

4.5.Sotenäs Symbioscentrum

Sotenäs Symbioscentrum arbetar med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios, med havet
som utgångspunkt.
Sotenäs Symbioscentrum är en utvecklingsplattform och verkar som mötesplats för företag, akademi,
skola och offentlig sektor. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa innovation,
företagande, utbildning och sysselsättning.
Sotenäs Symbioscentrum är placerat i Kungshamn, Sotenäs kommun.

4.6.Wargön Innovation

Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara
material inom biomaterial och textil och är en etablerad del av det svenska innovationssystemet.
Wargön Innovation är en innovationsmiljö som drar nytta av det starka industriella kunnandet i regionen
för att bland annat möta textilindustrins utmaningar och lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell
affärs- och teknikutveckling. Målet är att göra resan från laboratoriets idé- och gramskala till
marknadsfärdiga produkter.
Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park. Wargön Innovation finns i Vargön, Vänersborgs
kommun.

5. UTMANINGAR
Då och då i världshistorien inträffar sällsynta och oförutsägbara händelser med omvälvande konsekvenser
och de upplevs som en blixt från klar himmel. Inte sällan är de resultatet av en ny teknisk landvinning.
Gemensamt är att de i efterhand ofta markerar slutet på en epok och början på en annan.
Coronapandemin kanske mer kan liknas vid en tidsaccelerator som rekordsnabbt förflyttat individer,
företag och myndigheter minst tio år framåt i tiden, både när det gäller att omvärdera vårt sätt att leva,
arbeta, resa och konsumera och att på allvar anamma den teknik som redan finns tillgänglig.
Med utgångspunkt i den kunskap som finns brukar fem megatrender pekas ut som har och får betydelse
för såväl samhälls- som näringslivsutveckling;

6

Demografi – åldrande befolkning och urbanisering
Teknologi – digitalisering, automatisering, sammanflätade system
Ekonomi – globalisering och ett ökande ömsesidigt beroende mellan platser
Miljö – tilltagande resursbrist och klimatförändringar.
Värderingar – ökad polarisering
I Näringslivsstrategi 2030 beskrivs några av de utmaningar som följer på dessa megatrender och vilka
konsekvenser de får för näringslivet i Fyrbodalsregionen. Hur de långsiktigt påverkas av Coronapandemin
kommer tiden att utvisa.

5.1.Kompetensförsörjning och utbildning

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft.
Oavsett bransch och storlek på företaget är det en stor utmaning att hitta rätt person till rätt plats. Om
företagen ska kunna förbättra sin verksamhet och utveckla sina produkter och tjänster krävs tillgång till
rätt medarbetare. Det är helt enkelt avgörande att företagens kompetensförsörjning fungerar på ett bra
sätt.
En viktig del handlar om utbildningssystemets kvalitet, relevans och förmåga att motivera och rusta elever
och studenter att fullfölja sina studier, vilket är avgörande för att sedan kunna bygga på sina kunskaper
ytterligare. Inte minst viktigt för framtida konkurrenskraftiga företag är skolans satsningar genom hela
utbildningssystemet när det gäller entreprenöriella – och intraprenöriella – kompetenser, det vill säga
förmågan att praktiskt omsätta idéer och teoretiska kunskaper i handling.
Dagens arbetsmarknad skiljer sig mycket ifrån hur den såg ut för 20–30 år sedan. Idag är kontinuerlig
kompetensutveckling genom hela yrkeslivet en förutsättning för att hålla sig ajour med arbetsmarknaden
och för att verksamheter ska kunna vara konkurrenskraftiga. Det handlar både om att tillvara kompetens
genom validering i samverkan med arbetslivet och att skapa möjligheter att kunna röra sig mellan olika
utbildningsnivåer, exempelvis högskola och yrkeshögskola. Viktigt är också att differentiera begreppet
kompetensförsörjning till att även omfatta lärande som sker i arbetet och att på olika sätt knyta
spetskompetenser till sin verksamhet. Livslångt lärande är en central del i arbetslivet, såväl för individens
egen utveckling och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, som för företagens förmåga att konkurrera på
en global marknad.
En fortsatt utveckling med bristande matchning mellan utbud och efterfrågad kompetens kan få effekten
att företag flyttar sin verksamhet eller inte väljer att etablera sig eller investera i Fyrbodalsregionen.

5.2.Företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv lägger grunden för skatteintäkter och är avgörande för att skapa attraktiva och
hållbara kommuner och regioner.
Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till
ett bra företagsklimat. Men det handlar också om tillgången till lokaler, mark för expansion,
energiförsörjning, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning.
Lika viktig är tillgången till attraktiva bostäder, fungerande kollektivtrafik, bra skolor, samhällsservice,
möjlighet till en rik fritid och upplevd trygghet.
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, servicemätning Insikt som mäter hur nöjda företagen som
haft kontakt med kommunen är med hur deras ärende hanterats, har en majoritet av kommunerna i
Fyrbodal förbättrat sig mellan åren 2018 och 2020. Åtta av de kommuner som genomför mätningen har
högre index, det vill säga högre kundnöjdhet, än genomsnittet för Sveriges kommuner.
Mätningen omfattar myndighetsområdena; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

7

Medan Insikt mäter kommunernas servicegrad, mäter Svenskt Näringsliv årligen attityden till företagande
hos kommunerna, Företagsklimat. Enligt mätningen 2021 låg endast tre av delregionens 14 kommuner
bland de 100 bästa kommunerna i landet, medan sju återfanns i bottenskiktet, plats 227 till 283 av 290
kommuner.
En konstant låg rankning i företagsklimatmätningar kan få konsekvenser att företag inte väljer att
investera eller etablera sig i delregionen.

5.3. Hållbar industri och framtidens mobilitet
Industrin står inför ett avgörande paradigmskifte i form av den fjärde industrirevolutionen eller Industri
4.0 som den också kallas. Målet är att nå den smarta fabriken, som med uppkopplade produkter och
system som hanterar informationen styr sig själv i syfte att minska ledtider och omställningar samtidigt
som man ökar flexibiliteten och förädlingsgraden. Förändringen går mycket snabbt och företagens
förmåga till att ställa om är avgörande för att bibehålla sin konkurrenskraft.
Teknik med koppling till Industri 4.0, såsom Internet of things, Artificiell intelligens och Machine learning,
Big data, Cyber security, etcetera är också i hög grad tillämpliga i det övriga samhället, exempelvis inom
sjukvård och fintech.
Fyrbodalregionens läge mitt emellan Oslo och Göteborg skapar goda förutsättningar och gör området
attraktivt för många olika typer av etableringar, inte minst logistiketableringar och industriell verksamhet,
men det skapar också utmaningar i form av många tunga transporter genom vår region liksom
mobiliteten över EU:s yttre gräns för såväl persontrafik som godstrafik.
Just godstransporter är en av nyckelfaktorerna i den gröna omställningen. För att Fyrbodal ska kunna
möta den omställningen och fortsatt vara konkurrenskraftig som logistikregion måste samverkan mellan
näringslivet, myndigheter och forskning stärkas. Coronapandemin har tydligt visat på behovet av att
långsiktigt säkra mobiliteten i Norden över landsgränserna.
Människor vill gärna ha stadens tillgänglighet och landsbygdens lugn med närhet till naturen. I områdena
utanför tätorterna finns stora utmaningar kopplade till detta, såsom kollektivtrafik, närhet till
infrastruktur och utbudet av fritidssysselsättning. I spåren av Corona har det blivit tydligt vilka möjligheter
som finns med en mer digitaliserad arbets-/studieplats.
Samtidigt som digitaliseringen skapar nya möjligheter och ökar tillgängligheten inte minst för
landsbygderna riskerar centrumkärnorna att stå med fler tomma lokaler, ökad otrygghet och minskad
attraktivitet.
Genom ökade möjligheter att arbeta på distans kan företag på ett enklare och mer hållbart sätt knyta
expertkompetens till sig som inte nödvändigtvis finns på den aktuella orten. Studenter kan ha anställning
kopplat till studier, samt genomföra projekt- och examensarbeten på företag och verksamheter i hela
Fyrbodal.
Utveckling innebär att krav på robust el- och dataförsörjning som är grundläggande för att flera
samhällskritiska funktioner ska fungera ökar. Det gäller även för näringslivet och behöver prioriteras lika
högt som annan infrastruktur. Fiber- och mobilnätet behöver byggas ut för att öka graden av jämlikhet
och tillgänglighet inom hela Fyrbodalsregionen.

5.4.Ökande konkurrens och hållbar omställning

Förändringstakten i samhället ökar och ställer stora krav på alla företags innovationsförmåga och snabba
rörlighet. Samverkan och kunskapsöverföring blir därför allt viktigare när traditionella branscher och
produkter och tjänster vävs samman på nya sätt. Vilket ställer nya krav på näringslivets utveckling.
Att agera hållbart ur samtliga dimensioner socialt, ekologiskt och ekonomiskt bedöms bli avgörande för
företag som vill gå starka ur samhällsförändringar.
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Fyrbodals näringslivsstruktur med både spets och bredd ger goda förutsättningar att möta utmaningarna
och den ökande konkurrensen. Det kräver dock dels att kunskapsinnehållet i det som produceras ökar,
det vill säga att vidareförädlingen av våra basresurser i högre utsträckning behöver ske lokalt. Dels att
mottagarkapaciteten i näringslivet ökar, det vill säga företagens förmåga att ta till sig och implementera
nya tekniska lösningar, processer och kompetenser.
För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad.
Industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till
exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en
cirkulär och biobaserad ekonomi.
Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas
konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter, samt nya samarbeten mellan aktörer för ny
innovationskraft.
Fyrbodalsregionen har en tydlig könsuppdelad branschstruktur, det finns också könsrelaterade skillnader i
lönenivåer och det är mer utmanande för kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta och
driva företag. Social hållbarhet skapas genom ett medvetet arbete för att minska könsuppdelningen och
skapa ett inkluderande näringsliv.

5.5. Mångfald, jämställdhet och demografi

Mångfald, kunskap och samverkan är tre grundläggande förutsättningar som tillsammans skapar en
grogrund för innovations- och utvecklingskraft. Forskning visar att företag som i ledningen såväl som
bland medarbetare drivs av människor med olika bakgrund, kompetenser och kön har både högre
lönsamhet, är mer innovativa och överlever längre på marknaden.
En mångfald av branscher, entreprenörer, företag, företagare och medarbetare bidrar till förnyelse, stärkt
innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft samtidigt som sårbarheten minskar vid
konjunktursvängningar.
Även om statistiken visar att fler kvinnor, liksom personer med utländsk bakgrund, är/blir företagare, så
är valet av bransch fortfarande traditionellt. Båda grupperna är överrepresenterade inom olika
servicebranscher.
Den bristande mångfalden och jämställdheten får konsekvenser där till exempel personer med utländsk
bakgrund i betydligt högre utsträckning lyfter fram svårigheten att få finansiering för att starta och
utveckla företag. Uppföljningen av de företagsstöd som staten erbjuder via Almi visar också en tydlig
trend. Endast en av tio som tar del av stöden är kvinnor. Samtidigt tar fler kvinnor än män del av
inspirationsaktiviteter och rådgivningar som anordnas inom det näringslivsfrämjande systemet vilket visar
på stor potential i målgruppen.
Det är en viktig del av det ekonomiska kretsloppet att företag startas, byter ägare eller läggs ner. Men när
fullt fungerande företag lägger ner på grund av uteblivet generations- eller ägarskifte är det ett slöseri
som riskerar både värdefulla jobb och ekonomisk välfärd.
I Sverige utgör företagare nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16–64 år och hela 42 procent i
åldersgrupperna 65–74 år. Bland personer över 70 år som fortfarande är sysselsatta är majoriteten
företagare, enligt SCB. Av de kommuner i landet som har högst andel företagsledare äldre än 65 år ligger
Bengtsfors på fjärde plats och Lysekil på nionde.

6. STRATEGISKA VÄGVAL

Ett starkt och brett näringsliv med många framgångsrika företag är en förutsättning för ett gott liv i hela
Fyrbodal. Den ojämna geografin med trekärnigt befolkningscentra i söder och glesa landsbygder i norr
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skapar stora utmaningar för delregionens förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga
prioriteringar;
– Stärka innovationskraften
– Bygga kompetens
– Öka inkluderingen
– Knyta samman Västra Götaland
De fyra prioriteringarna hänger ihop och är förutsättningar för varandra. För att vara framgångsrika i
arbetet att skapa ett starkt och brett näringsliv, behöver alla fyra adresseras även om näringslivsstrategin
väljer att fokusera på två av dem.

–

6.1. Stärka innovationskraften

För ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

6.1.1. Arena för samverkan

I flernivåstyret inom Västra Götalandsregionen har delregionerna en stark och avgörande roll. På
strategisk nivå med representation i regionens Beredningen för hållbar utveckling, BHU, i
utvecklingsarbetet, liksom på en mer operativ nivå där kommunerna får draghjälp med att utveckla de
lokala förutsättningarna och det operativa arbetet i samarbete med andra, exempelvis i frågor som rör
företagsklimat och trygghetsfrågor.
Genom Business Region Västs nätverk och partnerskap utvecklas kontaktytor och skapas synlighet för
deltagarna långt utanför den egna kommunen, delregionen och regionen.
Fyrbodalsregionen utgör Västra Götalandsregionens yttre gräns mot EU. Sverige och Norge är varandras
största handelspartners och Norge är även en viktig del av norra Bohusläns och Dalslands
arbetsmarknadsområde.

6.1.2. Cirkulära affärsmodeller och bioekonomi

Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten är nyckeln
till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. Fyrbodalsregionen har genom sina resursbaser
möjlighet att gå i täten. Det finns med andra ord goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär
produktion och konsumtion som inte äventyrar den biologiska mångfalden.
Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler
ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas
möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare.

6.1.3. Företagsetableringsservice

Företag som önskar etablera sig på en ny plats har ofta flera alternativ att välja mellan som uppfyller
företagets kravlista. För att en kommun ska vara ett intressant alternativ krävs att företagets behov av
relevant information, snabb service och bra bemötande tillgodoses. Det befintliga näringslivet,
utbildningsystemet, relevant forskning och utveckling är viktiga parametrar i urvalsprocessen.
Sekretessen är, liksom tiden ofta en viktig faktor, konkurrensen om att väljas är mycket hård.
Utländska företagsinvesteringar är ofta komplexa och kan innebära att mycket kapital tillförs regionen
liksom att många nya arbetstillfällen skapas eller att befintliga räddas kvar. Men konkurrensen mellan
ägarnas enheter i olika länder i samband med till exempel konsolideringsinsatser kan innebära både hot
och möjligheter för Fyrbodalsregionen.
Business Region Västs företagsetableringsservice är Position Väst som i samverkan med kommunerna och
näringslivsfrämjande aktörer och genom ett proaktivt och uppsökande arbete lyfter hela delregionens
konkurrenskraft. Genom samverkan kan kompetens och offertberedskap byggas upp där kommunerna
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drar nytta av varandras erfarenheter. Position Västs partnerskap med Business Sweden är mycket
värdefullt för kommunerna inte minst när det gäller stora utländska investeringar.

6.1.4. Projektplattform

Samhället såväl som näringslivet står inför stora utmaningar. Genom projekt som form och arbetssätt
skapas fokus, drivkraft och en testmiljö för nya lösningar, samtidigt som projekt ofta drivs i korta cykler
och arbetet riskerar att ”rinna ut i sanden” när projektet avslutas.
Business Region Västs projektplattform fungerar som en startmotor vars syfte är att inspirera och
motivera näringsliv, akademi, organisationer samt utbildnings- och näringslivsfrämjande aktörer att skapa
och driva projekt där gränser tänjs och nya innovativa lösningar på gamla och nya utmaningar testas för
att kunna skalas upp.
Plattformen är också en garant för att kunskapen som projekten bygger upp tas tillvara och
implementeras i befintliga verksamheter såväl som i byggstenar för nya projekt och/eller verksamheter.
Genom plattformen skapas en arena för samverkan och synergier mellan olika projekt och verksamheter
kan tas tillvara.
Genom uppväxling av delregionala utvecklingsmedel, så kallade DRUM, kan förstudier och projekt
finansieras.

–

6.2.Bygga kompetens

För bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

6.2.1. Kompetensplattform

Kompetensförsörjning beskrivs som ett av företagens största hinder för tillväxt och omställning. Förmågan
att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen och är en strategisk
fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet.
En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan
av kompetens.
Kompetensplattform är ett verktyg för att möta behovet av bättre matchning i näringsliv och offentlig
sektor. Det övergripande syftet med kompetensplattformarna är att få en bättre kunskap om
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt att samordna aktörer på regional och delregional
nivå med ansvar inom kompetensförsörjning.
I arbetet ingår bland annat att bidra till en ökad samverkan kring kompetensförsörjning. Det vill säga,
verka för att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft, med helhetssyn på hela systemet kring
kompetensförsörjningen, inklusive alla aktörer.
Kompetensråd Fyrbodal, som består av representanter från näringslivet, akademi, utbildningsaktörer,
näringslivsfrämjande aktörer och offentlig sektor, utgör tillsammans med branschspecifika kompetensråd
och Teknik College grunden i plattformen.

7. STRATEGISKA MÅL

Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2021–2023. Inom
varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodalsregionen på cirka tio års
sikt. De strategiska målen ska ses som en inriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom
samverkan och gemensamma satsningar.
Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga handlingsplaner som beskriver de insatser som planeras för
att nå de strategiska målen.
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7.1.Näringsliv, kultur och attraktionskraft
7.1.1. Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande,
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och
hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen.
Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl
genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling
till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.

7.1.2. Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer
att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete.
Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global
konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även
grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi.
Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De
näringslivsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.

7.1.3. Kultur och attraktionskraft

Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor
variation och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera.
Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett
aktivt kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom
Fyrbodalregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig
konst är en självklar del av samhällsplaneringen.

7.2.Kompetensförsörjning och utbildning
7.2.1. Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå

Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen
flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till
arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler
söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett
livslångt lärande.

7.2.2. Samverkan och tillgänglighet

Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och
aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet
håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov.
Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med
kommuner, region, stat och näringslivets parter.
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7.2.3. Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas
skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

7.2.4. Skolavhopp, resultat och jämlikhet

Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp
så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad
könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön.

8. RESURSER
8.1. Finansiering

Årligen tillförs kommunalförbundet delregionala utvecklingsmedel, DRUM, från Västra Götalandsregionen
under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver DRUM
tillförs förbundet medel från regionen för att finansiera förstudier och analyser. År 2021 uppgick DRUM
till 21,5 miljoner kronor.
Medlen används för att finansiera utvecklingsprojekt, verksamheter och strategiska funktioner inom
delregionen.
Genom DRUM kan Business Region Väst medfinansiera stora utvecklingsprojekt som finansieras via EU:s
regionalfond och socialfond liksom andra finansiärer som till exempel Vinnova med flera. På så sätt växlas
årligen de medel som avsätts från kommunerna och Västra Götalandsregionen upp.

8.2. Kompetens

Business Region Västs medarbetare har lång erfarenhet från såväl det privata näringslivet som offentlig
sektor och politiskt styrda organisationer.
Samverkan är en integrerad del av verksamheten och genom nätverk och partners inom och utanför
delregionen säkerställs tillgång till relevant specialistkompetens.
Genom att arbeta tillsammans blir Business Region Väst en stark röst och en partner till Västra
Götalandsregionen och andra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Business Region Väst med
kunskap och kompetens.

8.3. Kommunikation

Business Region är ett etablerat begrepp för regionalt och delregionalt plattformsarbete gentemot
näringslivet och bidrar till att företag och andra aktörer inom näringslivsområdet förstår ”vem de pratar
med”.
Business Region Väst är ett nytt varumärke inom Fyrbodals kommunalförbund. Namnvalet följer andra
varumärken inom delregionen som till exempel; Position Väst, Högskolan Väst, Almi Väst, Connect Väst,
Radio Väst, Kunskapsförbundet Väst med flera.
Genom Business Region Väst kan ”en väg in” skapas för alla intressentgrupper och en samlad
kommunikation kring delregionens näringslivsarbete möjliggör större genomslag.
Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och ska följa de riktlinjer och
kommunikationsstrategier som fastställts av förbundet.
Kommunikationen ska vara trovärdig, relevant, sammanhållande och bidra till en ökad attraktivitet i hela
delregionen.

13

9. UPPFÖLJNING
Näringslivsstrategins genomförande och aktiviteter beskrivs i handlingsplaner som årligen upprättas och
som är en del av kommunalförbundets Verksamhetsplan.
Resultatuppföljning av genomförda insatser sker löpande och redovisas tertialvis till kommunalförbundets
politiska ledning Förbundsdirektion, samt i förbundets årsredovisning.
Näringslivsstrategi 2030 ska granskas i sin helhet och vid behov revideras, en gång per mandatperiod.
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av de projekt och verksamheter som beviljats
regionala projektmedel inom ramen för Näringslivsstrategi 2030, där lärdomar och effekter framgår.
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av upplevd nytta, effektivitet och nöjdhet med
de nätverk och samverkansavtal som drivs.
./.
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Missiv
2021-11-25
Sid 1 (2)

Remiss – Förslag till Näringslivsstrategi 2030,
Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att
bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen och
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara
kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;
• Hållbar tillväxt och utveckling.
• Verksamhetsstöd och intressebevakning.
• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom
områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
• Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.
Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden,
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030.
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers
insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är
gemensamt.
Uppdraget att skicka ut förslag till näringslivsstrategi på remiss till medlemskommunerna har
getts av förbundets arbetsutskott (2021-11-18 § 99) med syfte att bereda ärendet inför beslut i
Förbundsdirektionen.

Missiv
2021-11-25
Sid 2 (2)

Reviderad tidplan
1/9–30/9

Förslag till näringslivsstrategi har granskats av relevanta nätverk och
externa samarbetsparter som beretts möjlighet till inspel inför remissversion.

28/10
18/11
25/11
18/2–2022
3/3 –2022
31/3 2022

Information i Förbundsdirektionen
Återrapportering i AU och beslut om remiss till medlemskommunerna
Remissversionen skickas till medlemskommunerna.
Sista dag för att besvara remissen
Återrapportering i AU
Beslut i Förbundsdirektionen

Svar på remissen
Remissen ska besvaras senast den 18 februari 2022. Svaret skickas till kansli@fyrbodal.se.
Ange i ämnesraden ”Kommun – Näringslivsstrategi 2030”.
Frågor angående förslaget besvaras av
Christel.thuresson@fyrbodal.se eller anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se
Med vänliga hälsningar
Fyrbodals kommunalförbund

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

§ 197
KS/2021:1217
Information om remiss av näringslivsstrategi 2030 från Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Kommunutvecklare informerar om en inkommen remiss från Fyrbodals kommunalförbund.
Remissen behandlar ny näringslivsstrategi för programperioden 2021-2023. Strategin avser att
utöka samverkan mellan aktörer inom kommunerna, näringslivet och regionen. Arbetet ska
samlas under ett gemensamt namn, Business Region Väst. Styrkor och utmaningar presenteras,
samt mål för näringslivsarbetet. Remissen ska besvaras i februari 2022.
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Datum

Diarienummer

2022-01-07

KS/2021:1290

1(3)

Kommunförvaltning
Ann-Britt Svedberg
telefon 0304-33 41 79
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Remissvar – Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Västra Götalandsregionen enligt förslag till
yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2022-01-07.
Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen har remitterat förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
Nuvarande Regionala plan för transportinfrastruktur sträcker sig över perioden 2018–
2029 och omfattar ca 6,5 miljarder kronor. Det remitterade planförslaget gäller perioden
2022-2033, där Västra Götalandsregionen genom regeringens direktiv har tilldelats en
ekonomisk ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har räknat upp den preliminära
ramen till 7 655 miljoner kronor, efter justering utifrån under-förbrukning under åren
2018-2021. Först då regeringen fastställer den nya nationella infrastrukturplanen fattas
beslut om den slutliga ekonomiska ramen.
Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela regionen. Planen är
fördelad på sju större områden, där de åtgärder i närområdet som anges är:
 Större åtgärder i stråk och noder (över 50 mkr) - Väg 161 Rotvik-Bäcken och
Resecentrum Stenungsund
 Trimning och effektivisering i stråk (kollektivtrafik, gång- och cykel och mindre
vägåtgärder) - Väg 161 Cykelåtgärder och väg 161 Trafiksäkerhetsåtgärder
 Trimning och effektivisering till stråk ex Fyrbodal ((kollektivtrafik, gång- och cykel
och mindre vägåtgärder) - Inga åtgärder föreslagna i närområdet
 Statlig medfinans till kommunalt vägnät (framkomlighet för kollektivtrafik och
cykel samt trafiksäkerhet och miljöåtgärder) - Elfärja Marstrand.
 Samfinansiering nationell plan, järnväg, - Norra och Södra Bohusbanan
 Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen (finansiering av 6
kollektivtrafikåtgärder i Göteborg mot motprestation 45 000 bostäder)
 Övrigt, - driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs flygplats
 Medel kopplat till olika ”potter” som kommunerna söker till löpande under
planperioden.
Orust kommun, är generellt positiv till förslaget men har synpunkter på kartunderlag,
oklarhet om processen för potternas fördelning, finansiering av gång- och cykelväg,
södra Bohusbanan, fast förbindelse Orust – Stenungsund, väg 160 samt hantering av
brister i redan genomförda åtgärdsvalsstudier (ÅVS).

Datum

Diarienummer

2022-01-04

KS/2021:

2(3)

Förslag till yttrande
Orust kommun är generellt positivt till förslaget men har följande synpunkter:
Planens struktur är bra, faktarutorna upplevs positivt då de ger en snabb och bra
överblick av informationen i texten. En regional karta saknas där man enkelt och visuellt
redovisar var åtgärderna finns geografiskt och hur medlen fördelas i regionen.
En stor del av planens medel återfinns i potter där beslut om åtgärder prioriteras
löpande under planperioden. Potterna ger en hög flexibilitet, men också en oklarhet
kring hur medlen fördelas och prioriteras samt kommunens möjlighet att påverka
prioritering och urval. Planen bör kompletteras med en beskrivning av processen.
Kommunerna ska även i fortsättningen anmäla behov av åtgärder för gång- och cykel i
det regionalt statliga vägnätet, med en kommunal medfinansiering på 50 %. Kravet på
50 % medfinansiering, tillsammans med kostnadsökningar per meter cykelväg innebär
att få cykelvägar byggs. För medfinansiering behöver kostnaderna sättas så att eventuella
kostnadsökningar inte ger ökade kommunala kostnader utan bärs av Västra
Götalandsregionen (VGR) eller Trafikverket. För att minska kostnaderna uppmuntrar
Trafikverket kommunerna att i egen regi bygga cykelvägar som ligger en bit ifrån de
statliga/regionala vägarna. Om kommunerna tar ett större ansvar för det regionala
cykelnätet är det rimligt att den regionala planen stöttar sådana åtgärder och att mer
medel läggs på kommunalt stöd i stället för statligt.
För att uppnå miljö- och klimatmålen, samt öka attraktiviteten för kollektivt resande
med tåg finns ett stort behov av åtgärder för att höja standarden på järnväg. För att
genomföra Västtågsutredningen samt Målbild Tåg 2035 är det därför viktigt att
Bohusbanan rustas upp. Orust kommun är positiv till de åtgärder som föreslås, men vill
se en utbyggnad av dubbelspår till Göteborg på Södra Bohusbanan.
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Västra Götalandsregionen, Trafikverket och
Orust kommun om att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en ny bro-förbindelse
mellan Orust och fastlandet. Åtgärdsvalsstudien finansieras av STO-kommunerna
(Stenungsund, Tjörn, Orust) och ambitionen är att bygga en fast förbindelse genom
finansiering utanför ordinarie nationell- och regional infrastrukturplan. Det är positivt
att VGR prioriterar att starta en ÅVS för att utreda behovet av en fast förbindelse
mellan Orust och Stenungsund.
Det finns ett behov av att genomföra åtgärder på väg 160 på Stenungsön och till
Myggenäs korsväg i syfte att minska nuvarande belastning med trafikstockningar som
följd. Det är därför beklagligt att ÅVS för väg 160 ännu inte är klar, vilket innebär att
fler åtgärder inte kunnat beaktas i planen eller utretts i tillräcklig omfattning. Inriktning
på åtgärder på väg 160 i kombination med fast broförbindelse mellan Orust och
Stenungsund har betydelse för trafikflödet mellan de tre STO-kommunerna och det är
angeläget att beslutade ÅVS:er genomförs för ett optimalt ställningstagande.
I arbetet med revideringen har inga nya brister tagits med, med motivet att det finns
många redan genomförda ÅVS:er och det finns ett stort antal förslag på åtgärder som
saknar finansiering. Ytterligare ÅVS:er kan, vid behov av omprioritering, lyftas för
beslut under planens genomförande. Även om inga nya brister tagits så borde processen
och hanteringen av brister ändå beskrivs i planen och att dessa kommer att få större
utrymme vid nästa revidering.
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Inledning

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och
väl sammanhållen region. Det förutsätter att
delarna samspelar och förstärker varandra samt
att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet
med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En
sammanhållen region ger fler möjlighet till
arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur
och fritid. Västra Götaland är Sveriges
transport- och logistikcentrum med flera
geografiskt utspridda noder där flera
transportslag möts.
Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig,
utan en pusselbit i omställningen till ett
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den
regionala transportinfrastrukturen ska stödja
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle
för person- och godstransporter i Västra
Götaland.
Flera större omställningar i samhället pågår
som kommer att påverka både användandet av
och kraven på transportsystemet. Elektrifiering
av fordon och vägar, digitalisering och
automatisering är exempel på större trender.
Pandemin har påverkat resvanorna kraftigt och
ännu är det för tidigt att se vilka effekter det
kommer att få på resmönstren på sikt. Den
fortsatta klimatomställningen medför nya
utmaningar och behov att fånga upp i
planeringen av transportsystemet. Utvecklingen
behöver följas och kommande
infrastrukturplaner behöver vara tillräckligt
flexibla för att möta de förändrade
förutsättningarna.
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Västra Götalandsregionen har som
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en
regional transportinfrastrukturplan, hädanefter
benämnd regional infrastrukturplan. Den
regionala infrastrukturplanen utgör en del av
den nationella infrastrukturplanen och
regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.
Hur medlen ska fördelas inom den regionala
infrastrukturplanen beslutas av
regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för
planens genomförande. Rollen som
länsplaneupprättare ingår i det regionala
utvecklingsuppdraget och planen ska, med
hänsyn till de regionala förutsättningarna,
bidra till att de transportpolitiska målen
uppnås.
Den regionala infrastrukturplanen är
framarbetad i nära dialog med de fyra
kommunalförbunden. Västtrafik och
Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med
kommunerna har förts via
kommunalförbunden och politisk förankring
har skett löpande i beredningen för hållbar
utveckling, BHU.

Ett regeringsuppdrag i flera steg
Planeringen av åtgärder i den statliga
transportinfrastrukturen omfattar ett flertal
steg och är en process för vilken riksdagen och
regeringen anger villkoren. Åtgärdsplaneringen
föregås av inriktningsplanering, som utreder
mål, ekonomiska ramar och inriktning för den
kommande planperioden. Trafikverket tar fram
ett inriktningsunderlag på nationell nivå och
överlämnar till regeringen som skriver fram en
infrastrukturproposition. Västra
Götalandsregionen har även tagit fram ett
regionalt inriktningsunderlag, se avsnitt
Regionalt inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen.

Övergripande innehåll nationell plan
•

Åtgärder på järnvägar, nationella
stamvägar och för sjöfart

•

Drift och underhåll

•

Stadsmiljöavtal, med mera

Övergripande innehåll regional plan

Regeringen ger genom ett direktiv, se avsnitt
Direktiv för åtgärdsplaneringen, Trafikverket
och regionerna i uppdrag att ta fram förslag till
nationell respektive regionala
infrastrukturplaner. Planerna innehåller såväl
namngivna åtgärder som medel till olika
åtgärdsområden, där åtgärderna beslutas under
planperioden. Regionala infrastrukturplaner
beslutas av regionfullmäktige och regeringen
fastställer såväl den nationella som de regionala
infrastrukturplanerna innan genomförandet tar
vid.

•

Åtgärder på statliga regionala vägar,
inklusive åtgärder för kollektivtrafik
och cykel

•

Statlig medfinans till
kollektivtrafikåtgärder samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på
kommunalt vägnät

De transportpolitiska målen ligger till grund
för utvecklingen av transportinfrastrukturen.
Andra utgångspunkter är Agenda 2030,
Klimatlagen och Nollvisionen. För mer
information om de nationella
utgångspunkterna, se avsnitt Nationella mål.

Inriktningsunderlag

Infrastrukturproposition
och direktiv för
åtgärdsplanering

Förslag till nationell
och regionala
infrastrukturplaner

Figur 1. Process för framtagande av nationella och regionala infrastrukturplaner.

4

Fastställelse

Planens framtagande
Det första steget i framtagandet av en ny
regional infrastrukturplan var att ta fram ett
inriktningsunderlag för utvecklingen av
transportinfrastrukturen i Västra Götaland.
Arbetet med inriktningsunderlaget inleddes
med en övergripande gap-analys utifrån
Agenda 2030. Analysen ledde till att tre
fokusområden lyftes fram som komplement till
den tidigare regionala systemanalysen: klimat,
social hållbarhet och trafiksäkerhet.
Inriktningsunderlaget ligger till grund för
framtagandet av den regionala
infrastrukturplanen.
För att koordinera arbetet har Västra
Götalandsregionen tillsatt en arbetsgrupp av
tjänstepersoner. De fyra kommunalförbunden,
som företräder de 49 kommunerna i Västra
Götaland, har aktivt medverkat i arbetet och
ansvarat för dialog och förankring med
kommunerna. Trafikverket har deltagit i hela
processen med underlag och stöd i
framtagandet. Västtrafik har ansvarat för att
sammanställa och göra inspel av
kollektivtrafikens infrastrukturbehov. Arbetet
har även stämts av med Länsstyrelsen, Klimat
2030 samt Västra Götalandsregionens
miljöavdelning kopplat till
hållbarhetsbedömningen som skett integrerat
med planarbetet.
Samtliga kommuner bjöds in till ett
informationsmöte i januari 2021 och i februari
2021 genomfördes dialogmöten med
kommunalförbundens direktioner/
förbundsstyrelse. Dialog med kommunerna har
huvudsakligen skett via kommunalförbunden.
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Den politiska processen har skett via
beredningen för hållbar utveckling, BHU.
Regionutvecklingsnämnden och
kollektivtrafiknämnden har löpande informerats
under processen. Kommunalförbunden har
haft politisk beredning i respektive direktion/
förbundsstyrelse.
Samrådsremiss av förslaget till regional
infrastrukturplan 2022-2033 genomförs
mellan 20 oktober 2021 och 31 januari 2022.
Slutlig version av planen beslutas av
regionfullmäktige efter ställningstagande i
beredningen för hållbar utveckling och
regionstyrelsen. Den antagna versionen skickas
sedan till regeringen för fastställelse, som en del
av den nationella infrastrukturplanen.
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Förutsättningar

Nationella mål
Det övergripande målet för den nationella
transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och för näringslivet i hela landet. Detta mål
samt regeringens direktiv sätter ramarna för
infrastrukturplaneringen på statlig och regional
nivå. För att det övergripande
transportpolitiska målet samt klimatmålet ska
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.
Agenda 2030, Klimatlagen och Nollvisionen är
andra nationella utgångspunkter, liksom
barnkonventionen.

Agenda 2030
FN:s agenda 2030 och dess 17
globala mål (med 169 delmål)
omfattar alla politiska områden och
delaktighet och engagemang på regional
nivå är centralt.

Klimatlagen
Klimatlagen är en av tre delar inom
ett klimatpolitiskt ramverk som
trädde i kraft i januari 2018. De andra
delarna är nya klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd. Klimatmålet innebär
att Sverige år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser, för att
därefter uppnå negativa utsläpp.

Nollvisionen
Nollvisionen innebär att ingen
människa ska omkomma eller skadas
allvarligt i trafiken. Visionen är
ledstjärnan för Trafikverkets
trafiksäkerhetsarbete.

Hänsynsmål

Säkerhet, miljö och
hälsa

Övergripande
transportpolitiskt mål

Funktionsmål
Tillgänglighet

Figur 2. De transportpolitiska målen.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i
hela landet. Transportsystemet ska vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt, bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad
hälsa.
Ett etappmål under hänsynsmålet är att
växthusgasutsläppen från inrikes transporter
exklusive flyg ska minska med minst
70 procent senast 2030 jämfört med 2010.
Enligt Sveriges etappmål för trafiksäkerhet så
ska antalet omkomna till följd av trafikolyckor
inom vägtrafiken halveras till år 2030 jämfört
med åren 2017-2019. Antalet allvarligt skadade
inom respektive trafikslag ska minska med
minst 25 procent till år 2030 enligt regeringens
etappmål.
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Regionala mål och
strategier

Miljö- och
hållbarhetsbedömning

De globala målen för hållbar utveckling och
Vision Västra Götaland utgör grunden för
arbetet med regional utveckling. Utvecklingen i
hela Västra Götaland ska ske med samtliga
hållbarhetsperspektiv i fokus - socialt,
miljömässigt och ekonomiskt.

En miljöbedömning ska genomföras som en
del av den regionala infrastrukturplanen enligt
miljöbalken. Det övergripande syftet är att
integrera miljöaspekterna i framtagandet för att
främja en hållbar utveckling.

Den regionala infrastrukturplanen är en
pusselbit av flera som bidrar till att nå visionen
om det goda livet. Vid sidan av visionen finns
det ett flertal strategier och måldokument som
ligger till grund för utformningen av planen.
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
2021-2030 är utgångspunkt för det regionala
utvecklingsarbetet och innehåller prioriteringar
för att möjliggöra omställningen till ett mer
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle till år
2030. Klimat 2030 och
Trafikförsörjningsprogrammet är
regionövergripande styrdokument som den
regionala infrastrukturplanen ska stödja. Andra
strategier som påverkar planens inriktning är
Godstransportstrategin, Strategi för ökad cykling
och Målbild Tåg 2035.
Västra Götalandsregionens långsiktiga
viljeinriktning för utvecklingen av
transportinfrastrukturen redovisas i
inriktningsunderlaget, se avsnitt
Regionalt inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen.

Västra Götalandsregionen har valt att
genomföra en bredare hållbarhetsbedömning
som, vid sidan av den miljömässiga
hållbarheten, även beaktar sociala och
ekonomiska hållbarhetsaspekter utifrån
Agenda 2030. Arbetet sker integrerat med
framtagandet av planen. Strategiska vägval och
åtgärder beskrivs i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen som är en del av den regionala
infrastrukturplanen. Slutsatser sammanfattas i
kapitlet Bedömning av effekter.

MÅLBILD
TÅG 2035

GODSTRANSPORTSTRATEGI

Vision Västra Götaland är Västra
Götalandsregionens och de 49
kommunernas gemensamma vision.
Visionen uttrycker det önskade framtida
tillståndet – Det goda livet.

REGIONAL
INFRASTRUKTURPLAN

REGIONAL
UTVECKLINGSSTRATEGI

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

STRATEGI
FÖR ÖKAD
CYKLING

Figur 3. Illustration av hur regional 		
infrastrukturplan är en av
flera pusselbitar i det regionala
utvecklingsarbetet.

7

KLIMAT
2030

Innehåll och ekonomi
Den regionala infrastrukturplanen utgör
tillsammans med den nationella
infrastrukturplanen en del i planeringen av den
statliga transportinfrastrukturen. De
grundläggande målsättningarna och
utgångspunkterna är gemensamma.
Inom den regionala infrastrukturplanen
genomförs såväl större om- eller
nybyggnationer som mindre trimningsåtgärder
på de statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet. Trimningsåtgärderna består av
förbättringar av kollektivtrafikens infrastruktur,
investeringar i cykelvägar samt mindre
vägåtgärder. Kollektivtrafik-, cykel- samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på
kommunalt vägnät kan medfinansieras av
planen. Västra Götalandsregionen har även valt
att avsätta medel till att samfinansiera
järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan.
Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet
finansieras via nationell infrastrukturplan.
Åtgärder med en kostnad på minst 50 miljoner
kronor ska namnges och en samlad
effektbedömning (SEB) för objektet ska vara
genomförd. Fortsättningsvis benämns dessa
som namngivna åtgärder.

Utöver planens ekonomiska ram förekommer
alternativfinansiering för vissa åtgärder. Det
kan exempelvis handla om kommuner som
medfinansierar regionala vägåtgärder eller
samfinansiering mellan regional och nationell
infrastrukturplan. För samtliga namngivna
åtgärder som har med- eller samfinansiering
träffas det särskilda avsiktsförklaringar eller
avtal.
Västra Götalandsregionen har genom
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har
räknat upp den preliminära ramen till 7 655
miljoner kronor, efter justering utifrån
underförbrukning under åren 2018-2021.
Först då regeringen fastställer den nya
nationella infrastrukturplanen beslutas den
slutliga ekonomiska ramen.
Planmedlen fördelas till de utpekade
åtgärdsområdena under en tolvårsperiod.
Genomförandet delas upp i fyraårsperioder och
Trafikverket arbetar för att förbrukningen inom
aktuell fyraårsperiod ska överensstämma med
planens ram och fördelning.

Västra Götalandsregionen har tilldelats en
ekonomisk ram av regeringen att prioritera till
olika åtgärder. De flesta åtgärder finansieras till
100 procent från den regionala
infrastrukturplanen, med några undantag.
Investeringar i cykelvägar längs statligt vägnät
finansieras med 50 procent från planen och
50 procent via kommunal medfinansiering.
Åtgärder på kommunalt vägnät kan få statlig
medfinansiering från planen med 50 procent.

Förordningen om länsplaner för regional
transportinfrastruktur (1997:263) och
förordningen om statlig medfinans
(2009:237) styr vilka åtgärder som får
ingå i infrastrukturplanen.
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3

Inriktning

Regionalt inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen
Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån
mål och fokusområden som identifierats i det
regionala inriktningsunderlaget:
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland. Arbetet med
inriktningsunderlaget inleddes med en
övergripande gap-analys utifrån Agenda 2030.
Analysen ledde till att tre fokusområden lyftes
fram som komplement till den tidigare
regionala systemanalysen: klimat, social
hållbarhet och trafiksäkerhet. I
inriktningsunderlaget redovisas Västra
Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning
för utvecklingen av transportinfrastrukturen.
Ambitionen är att verka för en bättre helhet
genom att eftersträva synergieffekter.
Västra Götalands varierade geografiska och
demografiska förutsättningar innebär att
behovet av åtgärder skiljer sig åt inom
regionen. För att nå en hög måluppfyllelse
utifrån mål och principer i
inriktningsunderlaget behöver åtgärder i
infrastrukturen prioriteras med hänsyn till de
skilda förutsättningarna och potentialerna.

Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig,
utan ett verktyg för att möjliggöra andra
värden. Den regionala transportinfrastrukturen
ska stödja utvecklingen av person- och
godstransporter i Västra Götaland. Ambitionen
är att infrastrukturen ska bidra till ett mer
transporteffektivt samhälle.
Det övergripande målet för den regionala
infrastrukturplaneringen är:
”Ett fossiloberoende transportsystem för ökad
konkurrenskraft och med möjlighet till goda
livsmiljöer i stad och på landsbygd - förbättrad
tillgänglighet”. Transportslagen ska komplettera
varandra för att på ett optimalt sätt stödja
efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets
förutsättningar och uppfylla de
transportpolitiska målen. Västra Götaland ska
vara en hållbar logistikregion med utvecklad
intermodalitet och andelen hållbara resor ska
öka. Klimat, social hållbarhet och
trafiksäkerhet har lyfts fram som tre
prioriterade fokusområden. Av figur 4 framgår
hur målen i inriktningsunderlaget har
formulerats.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad
tillgänglighet
GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i
hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet
Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen
Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar
Figur 4. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.
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Det regionala inriktningsunderlaget
med tillhörande analyser och
underlag finns på
www.vgregion.se/regionalplan

Direktiv för åtgärdsplaneringen
Regeringens planeringsdirektiv anger
tillsammans med det regionala
inriktningsunderlaget förutsättningarna för
framtagandet av den regionala
infrastrukturplanen. Generella utgångspunkter
för uppdraget är att den statliga
transportinfrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att det övergripande
transportpolitiska målet samt etappmålen för
trafiksäkerhet och klimat ska nås. I direktivet
framgår att hållbarhetsaspekter ska integreras
genom att vid framtagandet av planen beakta
sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter
samt att målsynergier ska eftersträvas.
Västra Götalandsregionen har genom
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har
räknat upp den preliminära ramen till 7 655
miljoner kronor, efter justering utifrån
underförbrukning under åren 2018-2021.
Medlen ska fördelas på olika åtgärder och typer
av åtgärder. Åtgärdsobjekt med en kostnad på
minst 50 miljoner kronor ska namnges.
Byggstartade men ännu ej avslutade objekt från
tidigare plan bör finnas med i det nya
planförslaget.

Regeringen pekar i planeringsdirektivet på
vikten av att väga in behov kopplat till
bostadsbyggande och betydande
industriinvesteringar i framtagandet av planen.
Effekter på bostadsbyggandet ska beskrivas. De
föreslagna åtgärderna bör även bidra till att
andelen kollektivtrafikresande ökar.
Trafikverket ska inom ramen för den nationella
infrastrukturplanen samfinansiera de regionala
infrastrukturplanerna avseende
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala
vägnätet. Samfinansiering ska utformas så att
åtgärder som förkortar restiden på landsbygd
prioriteras, till exempel mittseparering.
Trafikverket ska också föreslå medel till
samfinansiering av cykelåtgärder på regional
vägnät. Omfattning och hur medel ska fördelas
kommer att redovisas i den nationella
infrastrukturplanen.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets
arbetsstrategi som tillämpas för att
säkerställa en god resurshushållning och
för att åtgärder ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.

Prioriteringarna bakom förslagen samt
eventuella osäkerheter avseende planens
effekter ska enligt direktivet beskrivas. Det ska
även framgå hur Fyrstegsprincipen har tillämpats
samt på vilket sätt och i vilken utsträckning
den regionala infrastrukturplanen bidrar till att
öka transporteffektiviteten i samhället.
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Ramverk för infrastrukturplanen
Regional infrastrukturplan är en
investeringsplan för en mångfald av
infrastrukturåtgärder. Planen utformas inom
ramen för inriktningsunderlaget som är en
konkretisering av nationella och regionala mål
och strategier. Inriktningsunderlaget är
regionens viljeriktning för utveckling av
transportinfrastrukturen. Förhållandet mellan
den regionala infrastrukturplanen,
inriktningsunderlaget och nationella och
regionala utgångspunkterna visualiseras i
figur 5.

Den översta plattformen
representerar den regionala
infrastrukturplanen och dess syfte
i form av förbättrad tillgänglighet.

I den mittersta plattformen
redovisas regionens långsiktiga
viljeinriktning för utvecklingen av
transportsystemet - det regionala
inriktningsunderlaget.

I basen finns nationella och
regionala ramverk i form av lagar,
förordningar, mål och strategier.

Figur 5. Illustration över hur den regionala infrastrukturplanen 		
förhåller sig till inriktningsunderlaget och regionala samt
nationella utgångspunkter.
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4

Fördelning av medel 2022-2033

Den regionala infrastrukturplanen bygger på
en struktur med sju åtgärdsområden som
innehåller åtgärder och inriktningar för att
stärka olika funktioner i transportsystemet.
Strukturen ska bidra till en regional
infrastrukturplanering med hänsyn till såväl
geografi som demografi. För att hela transportoch reskedjan ska fungera behöver åtgärder
prioriteras över hela regionen och i olika delar
av transportsystemet. De olika transportslagen
ska komplettera varandra för att skapa
förutsättningar för ett transporteffektivt
samhälle, stärka näringslivets konkurrenskraft
och uppfylla de transportpolitiska målen. I
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och
2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Sammantaget ska åtgärderna leda till en
förbättrad tillgänglighet i Västra Götaland och
genomföras i linje med det beslutade
inriktningsunderlaget.
Större investeringsåtgärder på statligt vägnät
och i kollektivtrafikens infrastruktur återfinns
inom åtgärdsområdet Större åtgärder i stråk och

noder. De tre åtgärdsområdena Trimning och
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt
vägnät innehåller mindre åtgärder för
kollektivtrafik, cykel och väg. Det statliga
vägnätets omfattning i Västra Götaland
framgår av bilaga 2.
Inom åtgärdsområdet Samfinansiering nationell
plan, järnväg avsätts medel för standardhöjande
åtgärder för den regionala tågtrafiken.
Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
innehåller ett antal åtgärder inom
Göteborgsområdet, som är framförhandlade
och avtalade inom Sverigeförhandlingen.
Åtgärdsområdet Övrigt innehåller medel till
oförutsedda mindre åtgärder samt driftbidrag
till flygplats.
Fördelningen av medel mellan olika
åtgärdsområden grundar sig i regionala och
nationella mål och politiska viljeinriktningar.
Det regionala inriktningsunderlaget har varit
utgångspunkt för infrastrukturplanens
konkreta innehåll och prioriteringar.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt

6%

1%

Samfinansiering nationell plan,
järnväg

11 %
Större åtgärder i stråk
och noder

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

38 %

16 %
Trimning och effektivisering
till stråk

Trimning och effektivisering
i stråk

13 %

15 %

Figur 6. Fördelning av medel till åtgärdsområden i planen, totalt 7 655 miljoner kronor.
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En stor del av planens åtgärder beslutas
löpande under planperioden. Genomförandet
ska beakta de skilda geografiska
förutsättningarna och säkerställa att det
regionala inriktningsunderlaget genomsyrar
både valen av åtgärder och deras utformning.
Synergieffekter ska eftersträvas för bättre
måluppfyllelse. För ett effektivt genomförande
kan medel från olika potter och
åtgärdsområden kombineras där det finns
förutsättningar. Åtgärderna ska ha en
geografisk spridning över regionen och
anpassas utifrån konkreta behov och bedömt
bidrag till måluppfyllelse.

Vid eventuell samfinansiering från nationell
infrastrukturplan för trafiksäkerhets- och
cykelåtgärder frigörs medel i regional
infrastrukturplan. De frigjorda medlen föreslås
investeras i andra åtgärder för trafiksäkerhet
och cykel på regionalt vägnät.
För att framdriften av åtgärderna ska vara god
behöver genomförandet kontinuerligt följas
upp och anpassas. På kort sikt kan
underförbrukning i en del av planen behöva
kompenseras genom en snabbare
genomförandetakt i en annan del. I bilaga 1
finns en detaljerad beskrivning av hur medel
fördelas till olika åtgärder.

I den politiska prioriteringen av åtgärder och
fördelning av medel har de skilda
förutsättningarna och behoven inom Västra
Götaland lyfts fram.

Tabell 1. Fördelning av medel till åtgärdsområden, totalt 7 655 miljoner kronor.

Fördelning av medel till
åtgärdsområden

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Större åtgärder i stråk
och noder

69

240

602

346

744

929

2 930

Trimning och
effektivisering i stråk

101

196

153

132

347

209

1 138

Trimning och
effektivisering till stråk

91

105

102

97

317

248

960

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

91

98

98

119

437

389

1 232

Samfinansiering
nationell plan, järnväg

15

63

36

70

353

303

840

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

13

35

40

25

64

295

472

Övrigt

8

9

7

7

26

26

83

Summa

388

746

1038

796

2288

2399
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Medel i
plan, mnkr

7 655

Större åtgärder i stråk och noder
Stråken kopplar samman regionen. Genom att
genomföra större åtgärder i stråk och noder
förbättras tillgängligheten och trafiksäkerheten
för såväl person- som godstransporter. Flera av
de namngivna åtgärderna skapar
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i
kommunerna.
Åtgärdsområdet innehåller åtgärder av större
karaktär med förhållandevis hög
investeringskostnad, minst 50 miljoner kronor
men i de flesta fall över 100 miljoner kronor.
Större åtgärder kräver en lång
planeringshorisont och omfattande förarbeten
innan byggnation kan inledas. De flesta
åtgärder i planen har beslutats i tidigare
planomgångar men har ännu inte färdigställts.
Tidplaner och kostnadsbild har förändrats över
tid och kan behöva justeras även framöver.

Figur 7. Karta över statliga vägar som ingår i stråken. De
gråa vägarna är nationella stamvägar och hanteras
inte i regional infrastrukturplan.
Tabell 2. Fördelning av medel för större åtgärder i stråk och noder.

Större åtgärder i stråk och noder

Medel i plan,
mnkr
2 400

Större namngivna vägåtgärder
Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder

530
2 930

Summa
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Större namngivna vägåtgärder
De större vägåtgärderna stärker befintliga stråk
genom att förbättra trafiksäkerheten och höja
standarden på de större regionala vägarna.
Åtgärderna utgår ifrån utpekade brister och har
tagits fram inom genomförda
åtgärdsvalsstudier. Studierna utgår från
fyrstegsprincipen och innehåller ofta en
kombination av åtgärder. Åtgärdsförslagen har
prioriterats utifrån bedömda nyttor, kostnad
och ekonomiskt utrymme i planen.
Åtgärder som är planerade för genomförande i
den tidigare delen av planperioden bör vara väl
utredda avseende sträckning och utformning.
Det är en förutsättning för att trygga ett
effektivt genomförande av planen.
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I den politiska prioriteringen vid framtagandet
av planen har två nya större vägåtgärder
prioriterats. Större åtgärder på statligt vägnät
som finansieras helt av extern part behöver
namnges i planen, följa det regionala
inriktningsunderlaget och ingå som en del av
miljöbedömningen. I denna plan finns en
sådan åtgärd, Väg 156 Förbifart Skene.
En fördjupad beskrivning av större vägåtgärder
finns i bilaga 3 och de högst prioriterade
bristerna i bilaga 4.

Tabell 3. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder. Total kostnad inkluderar sam- och medfinansiering.

Genomförande
Större namngivna
vägåtgärder

Väg 168 Ekelöv - Kareby
Val av korridor pågår
Väg 161 Rotvik - Bäcken

20222025

20262029

X

X

Inget data.

20302033

Inget data.

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total
kostnad
2022-2033,
mnkr

344 (233)

560 (440)

X

X

270

270

X

138

318

E20 / Rv40 Tvärförbindelse

X

X

Väg 41 Sundholmen Björketorp

X

Inget data.

Inget data.

218

218

Väg 49 Axvall - Varnhem

X

Inget data.

Inget data.

290

290

Väg 41 Fritsla - Kråkered

X

Inget data.

Inget data.

80

80

Väg 49 Skövde - Igelstorp

X

Inget data.

Inget data.

201

213

Väg 168 Tjuvkil

X

Inget data.

Inget data.

24

111

Väg 678 Grohed Bratteröd

X

Inget data.

Inget data.

122

122

Inget data.

Inget data.

Inget data.

0

268

Väg 156 Förbifart Skene,
Extern finansiering
Väg 49 Varnhem Storekullen

Inget data.

Inget data.

X

281

281

Väg 156 Backadal Bonared

Inget data.

Inget data.

X

256

256

Obundna medel

Inget data.

Inget data.

X

176

Inget data.

Summa

Inget data.

Inget data.

Inget data.
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2 400

Inget data.

Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder
De större kollektivtrafikåtgärderna skapar
förutsättningar för ett ökat
kollektivtrafikresande genom åtgärder som ger
förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och
attraktivitet. Investeringar prioriteras i enlighet
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Västtrafik har i uppdrag att sammanställa
kollektivtrafikens behov och tar fram ett förslag
på prioritering i dialog med berörda
kommuner, kommunalförbund och
Trafikverket.
Merparten av åtgärderna ligger på det
kommunala vägnätet och får statlig medfinans
från planen. Åtgärderna behöver vara väl
utredda och ekonomiskt prioriterade hos
sökande part, vilka står för minst 50 procent av
finansieringen. Större kollektivtrafikåtgärder på
statligt vägnät har tagits fram inom
genomförda åtgärdsvalsstudier.
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I den politiska prioriteringen vid framtagandet
av planen har fyra nya större
kollektivtrafikåtgärder prioriterats.
De flesta kollektivtrafikåtgärderna är nära
knutna till andra investeringar, såsom
järnvägsåtgärder och andra
infrastrukturåtgärder. Tidplanerna för
genomförandet behöver därför anpassas utifrån
dessa förutsättningar.
En fördjupad beskrivning av större
kollektivtrafikåtgärder finns i bilaga 3 och de
högst prioriterade bristerna i bilaga 4.

Tabell 4. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Genomförande
Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Bidragsberättigad
kostnad

20222025

20262029

20302033

Elfärja, fjärde älvskyttel,
Göteborg

X

Inget data

Inget data

10

84

Bytespunkt Haga, Målbild
Koll2035

X

X

Inget data

37

74

Resecentrum Korsvägen,
Målbild Koll2035

X

X

Inget data

42

85

Resecentrum Stenungsund

X

Inget data

Inget data

86

171

Citybusstråk Toltorp,
Mölndal, Målbild Koll2035

X

X

Inget data

82

164

Elfärja, hyra, Öckerö

X

X

20

60

Resecentrum Lerum

Inget data

X

Inget data

63

125

E20 / Rv40
Tvärförbindelse, Målbild
Koll2035, Samfinansiering
till vägåtgärd

Inget data

X

Inget data

60

Inget data

(X)

X

Inget data

25

50

Bytespunkt Saltholmen,
etapp 1

Inget data

X

Inget data

30

60

Obundna medel

Inget data

Inget data

Summa

Inget data

Inget data

Elfärja, Marstrand

X

X
Inget data

18

75

Inget data

530

Inget data

Trimning och effektivisering i stråk
Stråken kopplar samman regionen. Genom att
trimma och effektivisera infrastrukturen i
stråken förbättras förutsättningarna för såväl
person- som godstransporter.
Inom åtgärdsområdet finns potter för
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre
karaktär med en investeringskostnad på högst
50 miljoner kronor.
Val av åtgärder ska utgå från
inriktningsunderlaget och de vägledande
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de
olika delarna av Västra Götaland behöver
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med
hänsyn till olika gruppers behov.
Mindre åtgärder i stråk som har beslutats inom
tidigare plan kommer att genomföras. Detta
inkluderar även tidigare beslutade mindre
vägåtgärder med en bedömd kostnad på över
25 miljoner kronor. Dessa är: Grästorp
(förbifart väg 47), Härskogsvägen (väg 523),
Härsängen (väg 172), Long (väg 47/187) och
Myggenäs korsväg (väg 160). Nordby, Strömstad
(väg 1040) är ytterligare en åtgärd som ska
genomföras, med full extern finansiering.

Figur 8. Karta över statliga vägar som ingår i stråken.
De gråa vägarna är nationella stamvägar och
hanteras inte i regional infrastrukturplan.

Tabell 5. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Medel i plan,
mnkr

Trimning och effektivisering i stråk

Kollektivtrafikåtgärder

209

Cykelåtgärder

122

Mindre vägåtgärder

512

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell

295
1 138

Summa
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns
fem förstärkta satsningar i stråk kopplat till den
politiska prioriteringen vid framtagandet av
planen. Förstärkningarna innefattar specifika
åtgärder och pottåtgärder.

Kommunerna ombeds vart fjärde år lämna in
förslag på nya cykelvägar som de avser att
medfinansiera med halva kostnaden. Förslagen
samordnas av kommunalförbunden och
prioriteras därefter av Västra
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket.
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i
enlighet med den regionala cykelstrategin.

Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet,
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs
investeringar i hållplatser och
framkomlighetsåtgärder, såsom busskörfält eller
signalprioritering. Västtrafik sammanställer
behov och åtgärdsförslag i dialog med
kommuner och kommunalförbund. Åtgärder
prioriteras av Västtrafik i samråd med
Trafikverket. Åtgärderna ska bidra till
måluppfyllelse i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Mindre vägåtgärder
För att förbättra trafiksäkerheten och
tillgängligheten samt att minska barriäreffekter
behöver mindre åtgärder genomföras på det
statliga vägnätet. Standardhöjning,
korsningsåtgärder, passager för gående och
cyklister samt kurvrätning utgör exempel på
åtgärder. Samspelet mellan fordonstrafik,
gående och cyklister samt näringslivets
transportbehov är särskilt viktiga aspekter.
Åtgärder prioriteras av Trafikverket i samråd
med Västra Götalandsregionen,
kommunalförbunden och berörda kommuner.

Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att
vara sammanhängande och knyta ihop
boenden med målpunkter i anslutning till
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och
fritidsanläggningar.
Tabell 6. Fördelning av medel för förstärkt satsning i stråk.

Förstärkt satsning i stråk

Medel i plan,
mnkr

Göteborgsregionen,
Kollektivtrafikåtgärder

50

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder

25

Göteborgsregionen,
Obundna medel

100

Fyrbodal, Väg 161 Cykelåtgärder

40

Fyrbodal, Väg 161
Trafiksäkerhetsåtgärder

40

Fyrbodal, Väg 171
Stranderängs bro

40
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Tabell 7. Vägledande principer för trimning och effektivisering i stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering i stråk

För hela åtgärdsområdet

• Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
• Medel kan kombineras från flera potter för en
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regionalt trafikförsörjningsprogram
• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i
stråken
• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till
hållplatser och bytespunkter
• Pendelparkering för bil och cykel
• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och
bytespunkter

Cykelåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regional cykelstrategi
• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala
förutsättningar
• Kommunal medfinansiering på 50 procent av
kostnaden

Mindre vägåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet, trygghet
och minskade barriäreffekter, särskilt för gående
och cyklister
• Åtgärder som tillgodoser näringslivets
transportbehov och intermodala lösningar

21

Trimning och effektivisering till stråk
Det statliga vägnätet är omfattande och de
flesta resorna i regionen startar eller slutar
utanför de regionala stråken. För att hela resan
ska fungera och vara säker behöver åtgärder
genomföras på de mindre vägarna som matar
till stråken. En stor del av de allvarliga
olyckorna på det statliga vägnätet sker på
mindre vägar. Genom att trimma och
effektivisera förbindelserna till stråken så
förbättras trafiksäkerheten och tillgängligheten
i hela regionen.
Inom åtgärdsområdet finns potter för
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre
karaktär med en investeringskostnad på högst
50 miljoner kronor.
Val av åtgärder ska utgå från
inriktningsunderlaget och de vägledande
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de
olika delarna av Västra Götaland behöver
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med
hänsyn till olika gruppers behov.

Figur 9. Karta över statliga vägar som inte
ingår i stråken.
Tabell 8. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och effektivisering till stråk

Medel i plan,
mnkr
32

Kollektivtrafikåtgärder
Cykelåtgärder

234

Mindre vägåtgärder

574

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell

120

Summa

960
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns
en förstärkt satsning till stråk kopplat till den
politiska prioriteringen vid framtagandet av
planen. Förstärkningen innefattar pottåtgärder.
Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet,
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs
investeringar i hållplatser och att bytespunkter
fungerar för kombinationsresor. Västtrafik
sammanställer behov och åtgärdsförslag i dialog
med kommuner och kommunalförbund.
Åtgärder prioriteras av Västtrafik i samråd med
Trafikverket. Åtgärderna ska bidra till
måluppfyllelse i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att
vara sammanhängande och knyta ihop
boenden med målpunkter i anslutning till
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och
fritidsanläggningar. Cykelåtgärder i den lokala
trafikmiljön är av betydelse för barn och ungas
självständighet i trafiken. På sikt är ambitionen
att koppla samman det lokala cykelnätet till
större stråk. Kommunerna ombeds vart fjärde
år lämna in förslag på nya cykelvägar som de
avser att medfinansiera med halva kostnaden.
Förslagen samordnas av kommunalförbunden
och prioriteras därefter av Västra
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket.
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i
enlighet med den regionala cykelstrategin.
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Mindre vägåtgärder
För att förbättra trafiksäkerheten och
tillgängligheten behöver mindre åtgärder
genomföras på det statliga vägnätet.
Standardhöjning, korsningsåtgärder, passager
för gående och cyklister samt kurvrätning
utgör exempel på åtgärder. Samspelet mellan
fordonstrafik, gående och cyklister samt
näringslivets transportbehov är särskilt viktiga
aspekter. Åtgärder prioriteras av Trafikverket i
samråd med Västra Götalandsregionen,
kommunalförbunden och berörda kommuner.
Tabell 9. Fördelning av medel för förstärkt satsning till stråk.

Förstärkt satsning till
stråk
Fyrbodal, Mindre åtgärder

Medel i
plan, mnkr
120

Tabell 10. Vägledande principer för trimning och effektivisering till stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering till stråk

För hela åtgärdsområdet

• Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
• Medel kan kombineras från flera potter för en
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till
hållplatser och bytespunkter
• Pendelparkering för bil och cykel
• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och
bytespunkter

Cykelåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regional cykelstrategi
• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala
förutsättningar
• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till
målpunkter för barn och unga
• Kommunal medfinansiering på 50 procent av
kostnaden

Mindre vägåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och
trygghet, särskilt för gående och cyklister
• Åtgärder som tillgodoser näringslivets
transportbehov och intermodala lösningar
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Statlig medfinans till
kommunalt vägnät
På det kommunala vägnätet finns det goda
förutsättningar för ett ökat hållbart resande.
Befolkning, arbetsplatser och service är
koncentrerat till tätorterna och resorna är ofta
korta. Det är också på det kommunala vägnätet
som flest olyckor med gående och cyklister
inträffar. Genom att medfinansiera åtgärder
som ger en förbättrad trafiksäkerhet och
framkomlighet för gång, cykel och
kollektivtrafik skapas förutsättningar för
stadsutveckling och ett transporteffektivt
samhälle.
Inom åtgärdsområdet finns potter för
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Åtgärderna
är av mindre karaktär med en
investeringskostnad på högst 50 miljoner
kronor. Val av åtgärder ska utgå från
inriktningsunderlaget och de vägledande
principerna.
Kommunerna ansöker årligen om statlig
medfinans till åtgärder som de avser genomföra
på kommunalt vägnät. Västra
Götalandsregionen/Västtrafik ansöker om
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar.
Medfinansieringen från planen uppgår till
50 procent av den totala kostnaden.

Figur 10. Karta över kommunala vägar i 		
Västra Götaland.

Tabell 11. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till kommunalt vägnät

mnkr

Kollektivtrafikåtgärder

499

Cykelåtgärder

446

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder

222

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell

65
1 232

Summa
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- samt
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder ska prioritera
åtgärder inom hela Västra Götaland. Utöver
dessa finns två förstärkta satsningar kopplat till
den politiska prioriteringen vid framtagandet
av planen. Förstärkningarna innefattar
pottåtgärder.
Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet,
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs
investeringar i hållplatser och
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken,
såsom busskörfält eller signalprioritering. För
hållplatser och bytespunkter prioriteras
tillgänglighetsanpassning och annan
standardhöjning samt i vissa fall nybyggnation.
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering
för kollektivtrafikåtgärder från regional
infrastrukturplan via Västtrafik. Västra
Götalandsregionen/Västtrafik kan, som
regional kollektivtrafikmyndighet, ansöka om
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar.
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i
enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Cykelåtgärder
Potentialen för ökad cykling är generellt sett
stor längs det kommunala vägnätet, där det
finns en koncentration av befolkning,
arbetsplatser, fritidsanläggningar och service.
För att öka trafiksäkerheten och det hållbara
resandet behöver cykelvägar byggas ut för att
koppla ihop lokala målpunkter. För att främja
barnens självständighet i trafiken är de kortväga
cykelresorna i tätorter av stor betydelse.
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering
för cykelåtgärder från regional
infrastrukturplan via Trafikverket. Åtgärderna
ska bidra till måluppfyllelse i enlighet med den
regionala cykelstrategin.
Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet
som de flesta gående och cyklister rör sig och
det i högre utsträckning finns problem med
buller och luftkvalitet. Åtgärder som ger en
förbättrad trafiksäkerhet för gående och
cyklister och en förbättrad miljö inom
tätorterna prioriteras. Barn och ungas behov är
särskilt viktiga att beakta vid val av åtgärder.
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering
för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder från
regional infrastrukturplan via Trafikverket.

Tabell 12. Fördelning av medel för förstärkt satsning kommunalt vägnät.

Förstärkt satsning kommunalt vägnät

Medel i plan,
mnkr

Göteborgsregionen, Kollektivtrafikåtgärder

40

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder

25
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Tabell 13. Vägledande principer för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Vägledande principer – Statlig medfinans till kommunalt vägnät

För hela åtgärdsområdet

• Åtgärder för högst 50 miljoner kronor
• Planen finansierar 50 procent av kostnaden

Kollektivtrafikåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regionalt trafikförsörjningsprogram
• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken
• Pendelparkering för bil och cykel
• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och
bytespunkter

Cykelåtgärder

• Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt
regional cykelstrategi
• Utbyggnad av cykelvägar av trafiksäkerhetsskäl där
överflyttningspotentialen är relativt stor utifrån
lokala förutsättningar
• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till
målpunkter för barn och unga

Trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och
trygghet, särskilt för gående och cyklister
• Åtgärder som ger förbättrad lokal miljökvalitet, till
exempel minskat buller
• Prioritera anslutningar till kollektivtrafik
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Samfinansiering nationell plan, järnväg
Det finns ett stort behov av åtgärder för att
återställa och höja standarden på de järnvägar
som är viktiga för regiontrafiken. Ett
välfungerande järnvägssystem är viktigt för att
uppnå miljö- och klimatmålen, för
omställningen till ett transporteffektivt
samhälle samt för att skapa förutsättningar för
ett ökat bostadsbyggande.
Västra Götalandsregionen har högt uppsatta
mål för utvecklad persontågstrafik och har
därför i de senaste planomgångarna anslagit
medel från den regionala infrastrukturplanen
för samfinansiering av järnvägsåtgärder i den
nationella infrastrukturplanen.
Inom åtgärdsområdet fördelas medel till de
olika regionala järnvägsstråken. Medlen avsätts
inte till specifika åtgärder men det finns en
inriktning för åtgärdsvalen på varje bana, se
bilaga 5. De vägledande principerna, inklusive
Målbild Tåg 2035, ska ligga till grund för valet
av åtgärder på berörda järnvägar.

Figur 11. Karta över järnvägsstråk i
Västra Götaland.

Tabell 14. Fördelning av medel för samfinansiering nationell plan, järnväg.

Samfinansiering nationell plan, järnväg

Medel i plan,
mnkr

Kinnekullebanan

75

Norra Bohusbanan

80

Södra Bohusbanan

105

Viskadalsbanan

95

Älvsborgsbanan

200

Obundna medel

285

Summa

840
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Ambitionen är att medel från potten i så stor
utsträckning som möjligt ska förstärka
planerade investeringar av Trafikverket för att
nå uppsatta resandemål. Exempel på viktiga
åtgärder för regionaltrafiken är hastighets- och
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom
stationsmiljöer som förlängning av plattformar.
Nivån på anslagna medel per järnväg kan
komma att justeras och omfördelas om
åtgärder prioriteras för genomförande inom
ramen för nationell infrastrukturplan.
Omfördelning av medel från potten beslutas i
regionstyrelsen via beredningen för hållbar
utveckling (BHU).

Tabell 15. Vägledande principer för samfinansiering
nationell plan, järnväg

Vägledande principer – Samfinansiering
nationell plan, järnväg
• Åtgärder ska ligga i linje med Målbild Tåg
2035, inklusive delmål 2028
• Fokus på systempåverkande åtgärder
• Prioritera åtgärder som höjer och
återupprättar standarden på de järnvägar
som är viktiga för regiontrafiken
• Åtgärder kan med fördel genomföras i
samband med att Trafikverket utför
planerade underhållsåtgärder på banorna
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Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är en nationell satsning
på nya stambanor mellan Sveriges storstäder
kombinerat med en satsning på fler bostäder
och kommunal infrastruktur. Enligt den
överenskommelse som träffats mellan staten,
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
ska sex kollektivtrafikåtgärder i Göteborg
medfinansieras av den regionala transportinfrastrukturplanen. Överenskommelsen
innehåller även ett flertal andra åtaganden, som
inte berör planen. Göteborgs stad åtar sig
exempelvis att bygga cirka 45 000 bostäder.
Kollektivtrafikåtgärdernas syfte är att
åstadkomma förbättringar av tillgänglighet och
kapacitet i transportsystemet för att skapa
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.
Den totala kostnaden för åtgärderna uppgår till
omkring 7 miljarder kronor, varav
472 miljoner kronor avsätts i regional
infrastrukturplan 2022-2033. Sedan
överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen
träffades har åtgärden Linbana JärntorgetLindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen stoppats
och förhandling pågår. Åtgärden saknas
därmed i listan nedan.
De avtalade investeringarna ligger i linje med
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland och Målbild Koll2035.
Tabell 16. Lista över storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
Spårväg Norra Älvstranden, Frihamnen - Lindholmen
Spårväg Norra Älvstranden, Lindholmen - Linnéplatsen
Spårväg Norra Älvstranden, Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo
Citybuss BRT Backastråket
Citybuss BRT Norra Älvstranden, Nordvästra och västra delen

472

Summa
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Övrigt
Medlen avsatta inom övrigt syftar till att kunna
hantera oförutsedda mindre utgifter samt
innefattar bidrag till Trollhättan-Vänersborgs
flygplats. Oförutsedda mindre utgifter kan
exempelvis vara akuta punktinsatser på
lågtrafikerade vägar av betydelse för
näringslivet. Driftbidraget till TrollhättanVänersborgs flygplats ska bidra till nationell
tillgänglighet inom hela regionen och utbetalas
årligen.
Tabell 17. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt

Medel i plan,
mnkr

Oförutsedda mindre utgifter

52

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborg
flygplats

31

Summa

83
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5

Bedömning av effekter

Den regionala infrastrukturplanens effekter
beskrivs utifrån de transportpolitiska målen,
nationella och regionala mål, beslutat
inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt den
genomförda hållbarhetsbedömningen.
Regional infrastrukturplan grundar sig på
regionens inriktningsunderlag som i sin tur tar
avstamp i regionala mål och nationella
utgångspunkter såsom de transportpolitiska
målen och Agenda 2030. Den ekonomiska
fördelningen och innehållet bedöms som
helhet att vara i linje med ovannämnda
utgångspunkter. Långsiktigt syftar den
regionala infrastrukturplanen till att förbättra
tillgängligheten i hela regionen med fokus på
olika funktioner i transportsystemet samt på ett
hela resan-perspektiv både för person- och
godstransporter.
Det är de olika funktionerna i samklang med
varandra som skapar transportsystemet i Västra
Götaland. Strukturen med åtgärdsområden
utifrån funktion möjliggör en god spridning av
åtgärder i regionen samtidigt som medel kan
användas utifrån olika geografiska
förutsättningar. Strukturen är anpassad för att
skapa en bättre helhet vid genomförandet
genom att medel från olika potter och
åtgärdsområden kan kombineras. Regional
infrastrukturplan har god potential att bidra till
hållbarhetsaspekten tillgänglighet i
perspektiven; näringslivets transporter, stad,
landsbygd, grundläggande tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Sammantaget bidrar
åtgärderna till de transportpolitiska målen (det
övergripande målet och funktionsmålet) samt
till regionens övergripande mål i
inriktningsunderlaget ”Ett fossiloberoende
transportsystem för ökad konkurrenskraft och
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på
landsbygd – förbättrad tillgänglighet”.

Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms bidra
till att andelen hållbara resor ökar, främst
genom satsningar på cykelinfrastruktur,
kollektivtrafik och järnväg. För godstransporter
är målet i inriktningsunderlaget att utveckla
intermodalitet, vilket innebär en överflyttning
av lastbilstransporter till järnväg och sjöfart.
Viktiga åtgärder för att åstadkomma detta
ligger främst i nationell infrastrukturplan, men
regional infrastrukturplan spelar en viktig roll
när det gäller att utveckla det kapillära vägnätet
för att godstransporter ska kunna ta sig till
stråk och noder för omlastning. De flesta större
vägåtgärderna består av flera olika delar bland
annat mötesseparering, trafiksäkerhetsåtgärder
för oskyddade trafikanter samt anpassningar
för kollektivtrafik och cykel.
Regional infrastrukturplan bedöms i sin helhet
inte medföra några betydande negativa
miljöeffekter. De beräkningar och
bedömningar som gjorts avseende klimatmålet
visar att planförslaget medför varken positiv
eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
klimat.
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen
innehåller en fördjupad bedömning av
den regionala infrastrukturplanens
effekter och finns publicerat på
www.vgregion.se/regionalplan
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Regional infrastrukturplan ger goda
möjligheter att bidra till klimatmålet främst via
åtgärder som leder till utveckling av ett
transporteffektivt samhälle. Gällande biologisk
mångfald är den samlade bedömningen att
planförslaget medför varken positiv eller
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
biologisk mångfald.
Infrastrukturplanen innehåller en mängd
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för samtliga
trafikantgrupper. Utöver de namngivna
åtgärderna finns medel för
trafiksäkerhetsåtgärder på det mindre vägnätet
samt till åtgärder med fokus på oskyddade
trafikanter. Trafiksäkerhet är ett utpekat
fokusområde i inriktningsunderlaget.
Infrastrukturplanen går i linje med
inriktningsunderlaget och medför ett positiv
bidrag till det transportpolitiska hänsynsmålet
och Nollvisionens etappmål för trafiksäkerhet.

Statlig medfinans till åtgärder i kommunalt
vägnät, cykel- och kollektivtrafikåtgärder
bedöms stödja flera grupper i samhället. I
planeringsprinciperna lyfts vikten av
barriärminskande åtgärder, ett bättre samspel
mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter
samt större fokus på barn och ungas behov i
trafiken. Åtgärderna bidrar till ökad
tillgänglighet för barn och unga samt för andra
grupper som främst reser på lokal nivå och/
eller som inte har tillgång till egen bil.
Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms vara
ett steg i rätt riktning för ett inkluderande
transportsystem.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad
tillgänglighet
GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i
hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet
Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen
Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar
Figur 12. Bedömning av infrastrukturplanen utifrån inriktningsunderlagets mål. Uppåtgående pil indikerar att
planförslaget är i linje med inriktningsunderlaget och bidrar positivt till målen. Högergående
pil indikerar att planen varken bidrar eller motverkar tydligt.
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Medskick till genomförandet från
hållbarhetsbedömningen
•

•

För att säkerställa att genomförandet av
den regionala infrastrukturplanen bidrar
till ett transporteffektivt samhälle behöver
efterlevnaden av de vägledande principerna
för åtgärdsområden och
inriktningsunderlagets tre fokusområden
följas upp.
Tillgängligheten förbättras genom att välja
en kombination av åtgärder, så att olika
transportslag kompletterar varandra. På så
sätt kan den regionala infrastrukturplanens
positiva påverkan på hållbarhetsaspekter
stärkas och enskilda åtgärders negativa
påverkan inom vissa aspekter mildras.

•

Målpunkter för barn och unga, så som
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och
liknande bör vara i särskilt fokus under
genomförandet. Likaså bör barns och ungas
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet
beaktas.

•

Om det görs betydande ändringar i den
regionala infrastrukturplanen under
genomförandet så bör det genomföras en
hållbarhets- och miljöeffektbedömning.

Effekter på bostadsbyggande
Den regionala infrastrukturplanen bedöms
skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande i Västra Götaland. I dialog
med kommuner framkommer det att flertalet
av de namngivna väg- och
kollektivtrafikåtgärderna är av stor betydelse för
kommunernas tillväxt och bostadsplanering.
Direkta effekter är de 45 000 bostäder i
Göteborg som ingår i storstadsåtgärderna inom
Sverigeförhandlingen samt cirka 4 000
bostäder kopplat till de namngivna
vägåtgärderna, E20/Rv40 Tvärförbindelse och
väg 156.
Flertalet åtgärder bidrar till samhällsutveckling
både lokalt och regionalt och ökar därmed
möjligheterna till bostadsbyggande. Speciellt
satsningarna på förbättrad regiontrafik på
järnväg, åtgärder för kollektivtrafik och cykel
bedöms skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande i linje med ett
transporteffektivt samhälle.
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6

Genomförande och uppföljning

För att säkerställa att åtgärderna är i linje med
infrastrukturplanens avsikter och det beslutade
inriktningsunderlag behöver genomförandet
följas upp årligen. Uppföljningen kartlägger på
en övergripande nivå hur planens medel
används och framdriften i genomförandet.
Slutsatser från uppföljningen tas med in i den
kommande planeringen.
Den regionala infrastrukturplanen består av sju
åtgärdsområden med olika åtgärder, vägledande
principer och beslutsprocesser. Planens medel
är avsatta såväl till konkreta åtgärder som till
olika åtgärdsinriktningar. Inom tre
åtgärdsområden behövs en aktiv planering
under genomförandet: Trimning och
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt
vägnät. Inom dessa tre områden är det särskilt
viktigt att följa upp genomförandet utifrån
inriktningsunderlaget, hållbarhetsbedömningens medskick samt geografisk
fördelning och anpassning.
De olika transportslagen ska komplettera
varandra för att skapa förutsättningar för ett
transporteffektivt samhälle med hänsyn till
olika geografiska förutsättningar. I
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och
2-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.
Brister i den statliga transportinfrastrukturen
identifieras och analyseras inom så kallade
åtgärdsvalsstudier (ÅVS). En åtgärdsvalsstudie
görs tidigt i planeringen för att parterna
tillsammans ska få en helhetsbild och hitta
hållbara förslag på åtgärder. Studierna utgår
från fyrstegsprincipen och innehåller ofta en
kombination av åtgärder.
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Åtgärder med en kostnad på över 50
miljoner kronor ska vara namngivna i
regional infrastrukturplan. Prioriteringen
av övriga åtgärder hanteras olika
beroende av hur stor kostnad som
belastar planen.
• Åtgärder under 15 miljoner kronor
prioriteras av Trafikverket/Västtrafik
i samråd med berörda kommuner.
• Åtgärder med en kostnad över
15 miljoner kronor stäms av årligen
mellan Västra Götalandsregionen,
Trafikverket och
kommunalförbunden.
• Åtgärder med en kostnad som
belastar planen med mellan 25 och
50 miljoner kronor hanteras politiskt
via beredningen för hållbar
utveckling (BHU) och beslut i
regionstyrelsen.
• Processer för hur medel inom
förstärkta satsningar ska användas
tas fram under remisstiden i dialog
med berörda kommunalförbund.

Trimning och 
effektivisering,
I stråk och
Till stråk
Kollektivtrafik

1. Samordnar
behov och förslag

2. Prioriterar

• Västtrafik och
Trafikverket

• Västtrafik

3. Genomför

• Trafikverket

Cykel

• VGR och Trafikverket
• VGR och
via kommunalförbunden
Trafikverket

• Trafikverket

Mindre
vägåtgärder

• Trafikverket

• Trafikverket

Statlig
medfinans till
kommunalt
vägnät

Kollektivtrafik
Cykel
Trafiksäkerhetsoch miljöåtgärder

• Trafikverket

2. Prioriterar

1. Årlig ansökan till

3. Genomför

• Västtrafik

• Västtrafik

• Kommun

• Trafikverket

• Trafikverket

• Kommun

• Trafikverket

• Trafikverket

• Kommun

Figur 13. Förenklade beslutsprocesser för åtgärder under 25 miljoner kronor inom Trimning och effektivisering i 		
stråk, till stråk och Statlig medfinans till kommunalt vägnät.
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Bilagor
Bilaga 1 – Planram i detalj
Tabell 18. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder.

Större namngivna
vägåtgärder
Väg 168 Ekelöv - Kareby
Val av korridor pågår
Väg 161 Rotvik - Bäcken

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

1

5

10

10

318

Inget data

170

100

270

Inget data Inget data

Inget data Inget data

Medel i
plan, mnkr
344 (233)

E20 / Rv40
Tvärförbindelse

29

5

1

36

34

33

138

Väg 41 Sundholmen Björketorp

5

93

120

Inget data

Inget data

Inget data

218

Väg 49 Axvall - Varnhem

Inget data

41

125

124

Inget data

Inget data

290

Väg 41 Fritsla - Kråkered

6

26

24

24

Inget data

Inget data

80

Väg 49 Skövde - Igelstorp

8

2

132

59

Inget data

Inget data

201

Väg 168 Tjuvkil

2

8

7

7

Inget data

Inget data

24

Väg 678 Grohed Bratteröd

3

30

89

Inget data

Inget data

Inget data

122

Väg 156 Förbifart Skene,
Extern finansiering

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

0

Väg 49 Varnhem Storekullen

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

281

281

Väg 156 Backadal Bonared

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

256

256

Obundna medel

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

176

176

54

210

508

260

522

846

2 400

Summa
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Tabell 19. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

10

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

Bytespunkt Haga, Målbild
Koll2035

Inget
data

17

12

4

4

Inget
data
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Resecentrum Korsvägen,
Målbild Koll2035

Inget
data

Inget
data

13

14

15

Inget
data

42

5

13

52

16

Inget
data

Inget
data

86

Citybusstråk Toltorp,
Mölndal, Målbild Koll2035

Inget
data

Inget
data

15

50

17

Inget
data

82

Elfärja, hyra, Öckerö

Inget
data

Inget
data

2

2

8

8

20

Resecentrum Lerum

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

63

Inget
data

63

E20 / Rv40
Tvärförbindelse, Målbild
Koll2035, Samfinansiering
till vägåtgärd

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

60

Inget
data

60

Elfärja, Marstrand

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

25

Inget
data

25

Bytespunkt Saltholmen,
etapp 1

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

30

Inget
data

30

Obundna medel

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

75

75

15

30

94

86

222

83

530

Elfärja, fjärde älvskyttel,
Göteborg

Resecentrum
Stenungsund

Summa

38

Medel i
plan, mnkr

Tabell 20. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Trimning och
effektivisering i stråk

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Kollektivtrafikåtgärder

24

17

17

17

67

67

209

Cykelåtgärder

17

24

21

21

25

14

122

Mindre vägåtgärder

60

150

100

64

70

68

512

Förstärkt satsning i stråk,
enligt nedan:

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Göteborgsregionen,
Kollektivtrafikåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

40

Inget
data

50

Göteborgsregionen,
Cykelåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

5

20

Inget
data

25

Göteborgsregionen,
Obundna medel

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

50

50

100

Fyrbodal, Väg 161
Cykelvägar

Inget
data

5

5

5

25

Inget
data

40

Fyrbodal, Väg 161
Trafiksäkerhetsåtgärder

Inget
data

Inget
data

5

5

30

Inget
data

40

Fyrbodal, Väg 171
Stranderängs bro,

Inget
data

Inget
data

5

5

20

10

40

101

196

153

132

347

209

1 138

Summa

Medel i
plan, mnkr

Inget
data

Tabell 21. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och
effektivisering till stråk

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Kollektivtrafikåtgärder

4

4

4

4

8

8

32

Cykelåtgärder

13

21

23

23

100

54

234

Mindre vägåtgärder

74

80

75

50

149

146

574

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

20

60

40

120

91

105

102

97

317

248

960

Förstärkt satsning i stråk,
enligt nedan:
Fyrbodal,
Mindre åtgärder
Summa

39

Medel i
plan, mnkr

Inget
data

Tabell 22. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

Kollektivtrafikåtgärder

41

41

42

42

167

166

499

Cykelåtgärder

33

38

38

38

150

149

446

Trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder

17

19

18

19

75

74

222

Förstärkt satsning i stråk,
enligt nedan

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Inget
data

Göteborgsregionen,
Kollektivtrafikåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

30

Inget
data

40

Göteborgsregionen,
Cykelåtgärder

Inget
data

Inget
data

Inget
data

10

15

Inget
data

25

91

98

98

119

437

389

1 232

Summa

Medel i
plan, mnkr

Tabell 23. Fördelning av medel för samfinansiering nationell plan, järnväg.

Samfinansiering
nationell plan, järnväg
Summa

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

15

63

36

70

353

303

Medel i
plan, mnkr

840

Tabell 24. Fördelning av medel för storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen
Summa

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

13

35

40

25

64

295

2022

2023

2024

2025

20262029

20302033

8

9

7

7

26

26

Medel i
plan, mnkr

472

Tabell 25. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt
Summa

40

Medel i
plan, mnkr

83

Bilaga 2 – Statligt vägnät i Västra Götaland
I den regionala infrastrukturplanen prioriteras
åtgärder i stråk och till stråk. Stråken definieras
av Västra Götalandsregionens
trafikförsörjningsprogram och
godstransportstrategi samt Trafikverkets
funktionellt prioriterade vägnät (FPV). FPV
innefattar vägar med viktiga funktioner för
godstransporter, långväga personresor, dagliga
personresor och kollektivtrafik. Fem vägar som
ingår i FPV är en del av det nationella
stamvägnätet och hanteras inte i regional
infrastrukturplan: E6, E20, E45 samt väg 26
och 40. Stråken knyter samman Västra
Götaland med viktiga målpunkter på kort såväl
som långt avstånd. I stråken finns även
betydelsefulla regionala och interregionala
transportflöden. Övriga statliga vägar klassas
som vägar till stråk.
Prioriterat regionalt transportnät för
personer med funktionsnedsättning
Den regionala infrastrukturplanen ska innefatta
en beskrivning av ett prioriterat regionalt
transportnät inom vilket infrastrukturen,
stationer och fordon ska kunna användas av
personer med funktionsnedsättning, enligt
förordningen om länsplaner. Ett systematiskt
arbete med att tillgänglighetsanpassa
kollektivtrafiken har pågått i många år. I
trafikförsörjningsprogrammet finns tidsbestämda
mål för både fordon och hållplatser.
Prioriterade hållplatser är de med flest
påstigande längs regionala stråk och inom
kommunalt vägnät samt utpekade viktiga
målpunkter. Lista över prioriterade hållplatser
och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning
samt status för genomförandet är en del av
trafikförsörjningsprogrammet och finns på Västra
Götalandsregionens hemsida för att kunna
uppdateras löpande.
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Nationella stamvägar
Statliga vägar som ingår
i stråken
Övriga statliga
vägar

Figur 14. Statliga vägar i Västra Götaland.

Lista över prioriterade hållplatser
och knutpunkter som ska vara
anpassade för personer med
funktionsnedsättning finns på
www.vgregion.se/kollektivtrafik

Bilaga 3 – Beskrivning av större åtgärder
I tabellerna nedan finns fördjupade beskrivningar av större åtgärder. Trafikverket tar fram
samlade effektbedömningar (SEB) för namngivna vägåtgärder och vissa kollektivtrafikåtgärder.
De samlade effektbedömningar finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.
Tabell 26. Större vägåtgärder.

Större vägåtgärder
Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Åtgärd

Funktion

Brist/behov

Väg 168,
Ekelöv - Kareby

Väg 168 förbinder
Marstrand med Kungälv
och E6 via Ytterby. Vägen
har begränsad
framkomlighet, framför
allt under
semesterperioden. Vägen
saknar en separerad
gång- och cykelväg och
dessutom orsakar trafiken
bullerstörningar, främst i
Ytterby.

Brist gällande kapacitet,
framkomlighet och
trafiksäkerhet. Avlastning
av genomfartstrafik för att
förbättra framkomligheten
och minska störningarna
genom Ytterby.

Ny
vägförbindelse.

344 (233) mnkr

560 (440) mnkr

Två alternativa
kostnadsbilder
beroende på val
av korridor.

Två alternativa
kostnadsbilder
beroende på val
av korridor.

Väg 161, Rotvik
- Bäcken

Väg 161 ingår i ett för
transporter och pendling
viktigt regionalt stråk
mellan Lysekil, Uddevalla,
Trollhättan, Lidköping,
Skövde och Karlsborg. På
aktuell sträcka i Lysekils
kommun saknas en
separat gång- och cykelväg
och oskyddade trafikanter
är hänvisade till körbanan.

Befintlig väg har låg
standard och ett stort
antal bostäder ligger nära
vägen. Vägen är mycket
smal och vägstandarden
har stora brister i
förhållande till
trafikbelastning, vilken är
särskilt hög under
sommartid. Det finns inte
tillräckligt med utrymme
för oskyddade trafikanter.

Mötesfri väg och
GC-bana.

270 mnkr

270 mnkr
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Övrig
finansiering
Nationell
infrastrukturplan,
Kungälvs
kommun

Större vägåtgärder
Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Åtgärd

Funktion

Brist/behov

E20 / Riksväg
40,
Tvärförbindelse

Väg 535, LandvettervägenPartillevägen, förbinder väg 40
i söder med E20 i norr. Vägen
är viktig för både lokala och
regionala resor och
godstransporter samt för
kollektivtrafiken i östra
Storgöteborg. Vägen är
tillåten för dispens- och farligt
godstransporter samt är av
Trafikverket utpekad som
omledningsväg. Åtgärden
möjliggör utbyggnad av 3 000
bostäder i Partille kommun.

Det finns behov av att öka
framkomligheten och
trafiksäkerheten för
personbilar, lastbilar och
kollektivtrafiken samt
förbättra tillgängligheten
och trafiksäkerheten för
gång- och cykeltrafikanter.
På den södra delen finns
behov av en ny viltpassage
för att minska
barräreffekten och gynna
biologisk mångfald.

Trafiksäkerhet-,
kollektivtrafik- och
GC-åtgärder.

138 mnkr

318 mnkr

Väg 41,
Sundholmen
- Björketorp

Ingår i den så kallade ”inre
halvcirkeln” som förbinder E6
med inre delar i regionen,
mellan Varberg och Borås.
Vägen ligger i ett skredriskområde som innebär stor risk
för stabilitetsproblem.

Behov av att få bort
stabilitetsproblem, öka
framkomligheten,
förbättra trafiksäkerheten
och minska
miljöbelastningen genom
Sundholmen.

Mötesfri väg och
GC-väg.

218 mnkr

218 mnkr

Väg 49, Axvall
- Varnhem

Vägen är en viktig
kommunikationsled och
utpekad som ett riksintresse.
Vägen har partier med
närliggande bebyggelse och
utfarter med låg standard och
bristande siktförhållanden och
i västra delen täta
korsningsavstånd.

Behov av att förbättra
framkomligheten,
trafiksäkerheten och
vägstandarden men även
miljöförhållandena för
boende utmed vägen.

Mötesfri väg och
GC-väg.

290 mnkr

290 mnkr
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Övrig
finansiering
Regional
infrastrukturplan
kollektivtrafikåtgärd,
Partille kommun

Större vägåtgärder
Åtgärd

Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Övrig
finansiering

Funktion

Brist/behov

Väg 41, Fritsla
- Kråkered

Väg 41, mellan Varberg och
Borås, är ett viktigt
komplement till det nationella
vägnätet för såväl
godstransporter som
pendlare. Sett till dess
funktion så har vägen en lägre
standard och det saknas
sammanhängande GC-väg i
anslutning till väg 41. Den
utpekade sträckan berör den
norra delen av väg 41
närmare Borås.

Behov av att öka
trafiksäkerheten och
framkomligheten i ett viktigt
stråk mellan Borås och
Varberg.

Mötesfri väg.

80 mnkr

80 mnkr

Väg 49, Skövde
- Igelstorp

Vägen används för regionala
godstransporter samt för lokal
och regional arbetspendling.
Sträckan är utpekad i FPV för
godstransporter, dagliga
personresor och
kollektivtrafik.

Bristfällighet i trafiksäkerhet
och tillgänglighet.

Mötesfri väg och
GC-väg.

201 mnkr

213 mnkr

Skövde
kommun

Väg 168, Tjuvkil

Väg 168 kopplar samman E6
med Marstrand i Kungälvs
kommun och är hårt belastad
under sommaren. Det finns
bland annat ett stort behov av
trafiksäkerhetshöjande
åtgärder.

De huvudsakliga bristerna är
att vägen saknar vägren,
avskild väg för gående och
cyklister, trygga och
tillgänglighetsanpassade
busshållplatser samt säkra
möjligheter för gående och
cyklister att korsa vägen.

GC-väg,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

24 mnkr

111 mnkr

Kungälvs
kommun

44

Större vägåtgärder
Åtgärd

Funktion

Förslag till
åtgärd

Brist/behov

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Väg 678,
Grohed Bratteröd

Väg 678, som är ett alternativ
till väg 44, kopplar samman E6
med Vänersborg, Trollhättan
och Uddevalla. Sträckan
mellan Lerbomotet och
Bratterödsmotet saknar
mittseparering och är den
sista icke trafiksäkra sträckan
mellan Trestadsområdet och
Göteborg. Trafikverket
prioriterar sträckan som
omledningsväg för E6.

En ombyggnation av väg
678 mellan Grohed och
Bratteröd till 2+1 med
mittseparering, med syfte
att reducera olycksrisken.

Mötesfri väg.

122 mnkr

122 mnkr

Väg 156,
Förbifart
Skene, Extern
finansiering

Väg 156 går genom fyra
kommuner: Härryda, Mark,
Svenljunga och Tranemo.
Genomfartstrafiken på väg
156 behöver idag ta sig
genom centrala Skene för att
ansluta till väg 41. De
kommande åren planerar
Marks kommun för cirka 740
nya bostäder. För att kunna
utveckla centrala Skene med
bostäder och verksamheter
behöver förbifarten
färdigställas.

Genomfartstrafiken i Skene
skapar bristande
trafiksäkerhet och trygghet,
inte minst för oskyddade
trafikanter i Skene. Det
relativt höga trafikflödet
skapar även en miljö utsatt
för buller och en försämrad
luftkvalitet. Det finns även
en risk för köbildning som
exempelvis kan påverka
kollektivtrafiken.

Standardhöjning
av befintlig väg,
ny sträckning med
hastighet 80 km/h.

0 mnkr

268 mnkr
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Övrig
finansiering

Marks
kommun

Större vägåtgärder
Åtgärd

Förslag till
åtgärd

Medel i plan
2022-2033,
mnkr

Total kostnad
2022-2033,
mnkr

Funktion

Brist/behov

Väg 49
Varnhem
- Storekullen

Väg 49 utgör en del av
kopplingen Lidköping - Skara
- Skövde vilket är kopplingen
mellan Skaraborgs två största
lokala arbetsområden.
Sträckan är viktig för
godstransporter, då den är en
koppling mellan E20 vid Skara
och Skövde. Sträckan saknar
tågförbindelse.

Sträckan har brister gällande
trafiksäkerhet då det bland
annat finns många
anslutningar.
Tillgängligheten till
busshållplatser och
standarden på gång- och
cykelväg längs sträckan är
också bristfällig.

Mötesfri väg,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder
samt GC-väg.

281 mnkr

281 mnkr

Väg 156,
BackadalBonared

Väg 156 går genom fyra
kommuner: Härryda, Mark,
Svenljunga och Tranemo. Den
aktuella sträckan kopplar ihop
Marks kommun med riksväg
40. De kommande åren
planerar Marks kommun för
cirka 740 nya bostäder. För att
kunna realisera detta och
framtida bostadsprojekt
behöver väg 156 byggas ut på
sträckan mot riksväg 40.

Sträckan har brister i
tillgänglighet samt i
trafiksäkerhet för
personbilstrafik,
kollektivtrafik och
godstransporter samt för
oskyddade trafikanter. Norr
om Hjorttorp saknas
viltstängsel.

Mötesfri väg.

256 mnkr

256 mnkr
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Övrig
finansiering

Tabell 27. Större kollektivtrafikåtgärder.

Större kollektivtrafikåtgärder
Åtgärd
Elfärja, fjärde
älvskyttel,
Göteborg

Förslag till åtgärd

Medel i plan
2022-2033

Bidragsberättigad
kostnad

Övrig finansiering

Funktion

Brist/behov

Miljövänlig
kollektivtrafikförbindelse
över det centrala
älvsnittet i Göteborg.

Ökande resandebehov
över älven och i staden.
Kapacitetsproblem i
tunga
kollektivtrafikstråk i City,
vilka behöver avlastas
enligt Målbild Koll2035.

Ny eldriven färja i
enlighet med
fastställd miljö- och
klimatstrategi för
kollektivtrafiken.

10 mnkr

84 mnkr

Västtrafik

Bytespunkt
Haga,
Målbild
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

Anpassning och
utveckling av
bytespunkten i samband
med byggnation av
Västlänkens station
Haga.

Nytt resecentrum och
tillhörande
väginfrastruktur i
anslutning till
huvuduppgången vid
Västlänken station
Haga.

37 mnkr

74 mnkr

Västfastigheter,
Göteborgs Stad

Resecentrum
Korsvägen,
Målbild
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

Anpassning och
utveckling av
bytespunkten i samband
med byggnation av
Västlänkens station
Korsvägen.

Nytt resecentrum i
anslutning till
huvuduppgången vid
Västlänkens station
Korsvägen.

42 mnkr

85 mnkr

Västfastigheter,
Nationell
infrastrukturplan
Västsvenska paketet

Resecentrum
Stenungsund

Bytespunkt buss och
tåg.

Samla
kollektivtrafikresandet
till en centralt belägen,
attraktiv bytespunkt för
att öka andelen hållbara
resor.

Ett nytt resecentrum
med tillhörande
väginfrastruktur i
direkt koppling till
Stenungsunds
centrum.

86 mnkr

171 mnkr

Västfastigheter,
Stenungsunds kommun
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Innefattar även
åtgärder i den statliga
järnvägsanläggningen,
vilka huvudsakligen
finansieras av
Stenungsunds kommun.

Större kollektivtrafikåtgärder
Åtgärd

Bidragsberättigad
kostnad

Övrig finansiering

82 mnkr

164 mnkr

Mölndals Stad

Hyra av ett hybrid-/
elfartyg, i enlighet med
fastställd miljö- och
klimatstrategi för
kollektivtrafiken.

20 mnkr

60 mnkr

Västtrafik,
Regional
infrastrukturplan
2026-2037

Nytt resecentrum med
väntsal.

63 mnkr

125 mnkr

Västfastigheter,
Lerums kommun

Funktion

Brist/behov

Förslag till åtgärd

Citybusstråk
Toltorp,
Mölndal,
Målbild
Koll2035

Pendlingsstråk Mölndal
- Göteborg

Bristande framkomlighet
och kapacitet för
kollektivtrafiken.

Ett nytt citybusstråk i
enlighet med Målbild
Koll2035.

Elfärja, hyra,
Öckerö

Miljövänlig
kollektivtrafikförbindelse
till norra skärgården.

Möjliggöra för boende i
norra skärgården att ta
sig till knutpunkter som
har förbindelse med
fastlandet.

Resecentrum
Lerum

Bytespunkt buss och tåg

Utveckling av
bytespunkten vid Lerums
station för att nå mål om
hållbart resande i takt
med ökad kapacitet på
Västra stambanan.
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Medel i plan
2022-2033

Större kollektivtrafikåtgärder
Medel i plan
2022-2033

Bidragsberättigad
kostnad

Åtgärd

Funktion

Brist/behov

Förslag till åtgärd

E20 / Rv40
Tvärförbindelse,
Målbild
Koll2035,
Samfinansiering
till vägåtgärd

Busskörfält Furulund
– Partille i norra delen
av stråket. Åtgärden
möjliggör utbyggnad av
3 000 bostäder i Partille
kommun.

Ökad framkomlighet och
kapacitet för
kollektivtrafiken.

Utvecklat
kollektivtrafikstråk
enligt Målbild Koll2035
genom breddning av
befintlig väg med
bland annat
busskörfält. Se även
tidigare tabell över
större vägåtgärder.

60 mnkr

Elfärja,
Marstrand

Miljövänlig
kollektivtrafikförbindelse
till Marstrand.

Kungälvs kommun har
befogenhet att ingå avtal
om allmän kollektivtrafik
mellan Koön och
Marstrandsön. Kungälvs
kommun ska ersätta
befintlig färja med en
eldriven senast år 2030.

Ny eldriven färja, i
enlighet med fastställd
miljö- och
klimatstrategi för
kollektivtrafiken.

25 mnkr

50 mnkr

Kungälvs kommun

Bytespunkt
Saltholmen,
etapp 1

Bytespunkt buss/
spårvagn och färja.

Utveckling av
bytespunkten med ökad
kapacitet, förbättrade
flöden samtidigt som
tillgänglighetskraven
tillgodoses.

Ny flytbrygga inklusive
anpassning av
intilliggande
infrastruktur.

30 mnkr

60 mnkr

Västfastigheter,
Göteborgs Stad
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Övrig finansiering

Regional
infrastrukturplan
vägåtgärd,
Partille kommun

Bilaga 4 – Högst prioriterade brister
Vid sidan av de större åtgärder som är
beslutade i den regionala infrastrukturplanen
2022-2033 finns prioriterade brister som kan
bli aktuella till kommande planrevideringar.
För bristerna i statligt vägnät behöver det
genomföras åtgärdsvalsstudier eller
motsvarande utredningar. För de flesta
prioriterade brister i planen har
åtgärdsvalsstudier redan genomförts, men ett
fåtal återstår och kommer att genomföras.
Åtgärdsvalsstudier eller motsvarande
utredningar genomförs av Trafikverket i nära
samverkan med berörda kommuner och
aktörer. Brister inom kollektivtrafik som kan
bli aktuella för statlig medfinans i kommande
planrevideringar kräver inte åtgärdsvalsstudie.
Eftersom åtgärden behöver minst 50 procent
finansiering från sökande part behöver de
utredas i nära samverkan mellan Västtrafik och
aktuell kommun.

Västra Götalandsregionen har i dialog med
kommunalförbunden föreslagit att tematiska
åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Syftet är att
åtgärda brister som spänner över en större
geografi och som kan lösas med medel ur flera
av planens åtgärdsområden.
Trafikverket ser ett behov av att utreda
återstående del av väg 678, Lerbo - Grohed. En
avsiktsförklaring har tecknats mellan Västra
Götalandsregionen, Trafikverket och Orust
kommun om att genomföra en
åtgärdsvalsstudie för en ny förbindelse mellan
Orust och fastlandet. Åtgärdsvalsstudien
finansieras av STO-kommunerna och
ambitionen är att bygga en eventuell fast
förbindelse genom finansiering utanför
ordinarie nationell- och regional
infrastrukturplan.

Vid framtagandet av regional infrastrukturplan
2022-2033 har inga nya vägbrister prioriterats
in för åtgärdsvalsstudier, då de flesta brister
från planen 2018-2029 kvarstår. Ytterligare
åtgärdsvalsstudier kan, vid behov av
omprioritering, lyftas för beslut under planens
genomförande.
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Högst prioriterade brister, väg
Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalstudier har genomförts/påbörjats
•

Väg 158, till Hallands länsgräns

•

Väg 41, till Hallands länsgräns

•

Väg 156, mellan Rv 40 - Jönköpings län

•

Väg 49, Varnhem - Skövde

•

Väg 155, Torslanda - Öckerö

•

Väg 161, Bäcken - Skår

•

Väg 172, Stora Bön - Skällsäter

•

Väg 27, delen Kila-korset söderut till länsgräns

•

Väg 49, mellan Lidköping och Skara inklusive väg 2616

•

Väg 171, Gläborg - Kungshamn

•

Väg 180, Ny sträckning Viared norr om Sandhult samt resterande sträcka Hällered–Alingsås

Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalsstudier ska genomföras
•

Väg 44, kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Lidköping – Grästorp

•

Väg 49, Genom Skövde

•

Väg 173, Färgelanda - Frändefors

•

E6 / Rv 40, Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket
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Högst prioriterade brister, kollektivtrafik
Brister enligt Målbild Koll2035, från tidigare plan
•

Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

•

Bytespunkt Mölndal

•

Bytespunkt Linnéplatsen

Tillkommande brister enligt Målbild Koll2035
•

Utpekade bytespunkter, utöver ovanstående tre från tidigare plan

•

Utpekade stråk för Citybuss

•

Elfärja: Älvutredning Göteborg

•

Färjehållplatser, Älvutredningen

Andra kvarstående brister från tidigare plan
•

Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

•

Bytespunkt Saltholmen, etapp 2

•

Resecentrum Uddevalla

•

Resecentrum Alingsås

Brister som kräver åtgärdsvalsstudie
•

Väg 44 Uddevalla, busskörfält
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Bilaga 5 – Inriktning järnvägsåtgärder per bana
I den regionala infrastrukturplanen har medel
avsatts för att i första hand genomföra åtgärder
på fem av de järnvägar som är av stor betydelse
för det regionala resandet, men som har lägre
prioritet nationellt.
I Målbild Tåg 2035 beskrivs målsättningen för
utvecklingen av persontågstrafiken. Utifrån
detta beskrivs nedan en inriktning för åtgärder
på de fem järnvägarna.
Kinnekullebanan
Tidigare har det beslutats att investera i
spårupprustning på Kinnekullebanan för
45 miljoner kronor. En teststräcka
genomfördes år 2019 för drygt 15 miljoner
kronor men resultatet gav inte önskad effekt
samtidigt som medel avsattes inom nationell
infrastrukturplan för spårbyte på hela sträckan.
Avsatta medel för Kinnekullebanan inriktas till
att förstärka positiva effekter vid kommande
spårbyte i huvudsak i form av hastighets- och
kapacitetshöjande åtgärder. Utöver
spårupprustningen har Trafikverket utrett
stationsmiljöerna längs Kinnekullebanan och
plankorsningarna som begränsar hastigheten på
sträckan.
Norra Bohusbanan
Från tidigare beslut fanns det 30 miljoner
kronor avsatta för ett spårbyte på norra
Bohusbanan. Spåren är i dåligt skick och är i
behov av upprustning. Det nya regelverket
kring plankorsningar medför att även om
spåret byts ut så krävs det att plankorsningarna
åtgärdas för att det ska vara möjligt att höja
hastigheten. Avsatta medel för norra
Bohusbanan har därför fokus på
hastighetshöjande åtgärder för att kunna utöka
trafiken samt på robusthetsåtgärder, där
järnvägen till exempel är i stort behov av
trädsäkring längs hela sträckan UddevallaStrömstad. Trädsäkring innebär att området
närmast järnvägen röjs från träd så att trafiken
inte tvingas ställas in vid hårda vindar.
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Södra Bohusbanan
I Grohed färdigställdes ett nytt mötesspår år
2020, vilket samfinansierades via regional
infrastrukturplan 2018-2029.Mötesspåret
möjliggör att hela södra Bohusbanan mellan
Göteborg och Uddevalla får kapacitet för att
köra halvtimmestrafik. Från tidigare beslut
finns även medel avsatta för en ny station vid
Brunnsbo. Efter uppräkning till 2020 års
prisnivå samt hantering av en kostnadsökning
har 74 miljoner kronor avsatts för ny station
vid Brunnsbo. I övrigt reserveras medel för att
öka måluppfyllelsen genom exempelvis
stations-, kapacitets- eller hastighetsåtgärder.
20 miljoner kronor av dessa avsätts till
plattformsåtgärder i samband med
Stenungsunds flytt av stationen till nya
resecentrum.
Viskadalsbanan
Tidigare avsatta medel för Viskadalsbanan
ersattes delvis av två nationella projekt i form
av nytt spår samt ett arbete med att åtgärda
plankorsningar för att kunna återta tidigare
hastigheter på sträckan. Fokus för de avsatta
medlen ligger därför på stationsmiljöerna.
Plattformarna behöver bli längre för att kunna
hantera framtida fordon samt rustas upp för att
erbjuda attraktiva och säkra stationer för
resenärerna.
Älvsborgsbanan
Avsatta medel innehåller tidigare beslutade
åtgärder om att utöka kapaciteten på
Vänersborg C för att kunna inrymma tre tåg
samtidigt på stationsområdet, samt signalåtgärder för att förbättra kapacitet och
robusthet i riktning mot Göteborg.
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie
för Älvsborgsbanan där flera viktiga åtgärder
identifierats. För att förbättra trafiken är det
viktigt att höja hastigheten mellan Vänersborg
och Herrljunga så att tågen kan anpassas med
attraktiva bytestider till fjärr- och regiontåg i
Herrljunga. Avsatta medel ska i första hand
verka för denna hastighetshöjning.
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Sammanfattning

Västra Götalandsregionen, VGR, är
länsplaneupprättare med ansvar för att ta fram
en regional infrastrukturplan.
Infrastrukturplanen ska, med hänsyn till de
regionala förutsättningarna, bidra till att de
transportpolitiska målen uppnås. Vidare är
infrastrukturplanen ett verktyg för
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle.
Framtagen regional infrastrukturplan
innehåller flera olika åtgärdsområden (se figur
nedan). Åtgärder på statliga regionala vägar
samt statlig medfinansiering till åtgärder på
kommunalt vägnät är det huvudsakliga
innehållet. Infrastrukturplanens innehåll
presenteras mer ingående i plandokumentet.

Regionala infrastrukturplaner medför enligt
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
alltid betydande miljöpåverkan. Det innebär
att en strategisk miljöbedömning ska göras,
vilken redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Västra Götalandsregionen har valt att
komplettera miljöbedömningen med relevanta
aspekter inom social och ekonomisk hållbarhet.
Den strategiska miljöbedömningen har således
vidgats till en hållbarhetsbedömning, vilken
redovisas i denna
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
HKB:n innehåller både en
hållbarhetsbedömning och en
miljöeffektsbedömning av de betydande
miljöaspekterna.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt

6%

1%

Samfinansiering nationell plan,
järnväg

11 %
Större åtgärder i stråk
och noder

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

38 %

16 %
Trimning och effektivisering
till stråk

Trimning och effektivisering
i stråk

13 %

15 %

2

Den samlade bedömningen är att Regional
infrastrukturplan 2022-2033 har potential till
positiv påverkan på nio av de tolv
hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller,
trafiksäkerhet, aktivt resande, tillgänglighet för
näringsliv, tillgänglighet på landsbygden,
tillgänglighet i städer, grundläggande
tillgänglighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.

I nedanstående tabell framgår hur
infrastrukturplanen har bedömts. De sex första
aspekterna i tabellen är aspekter enligt
miljöbalken. Sammantaget bedöms planen
varken medföra positiv eller negativ påverkan
på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk
mångfald samt trygghet.

Kollektivtrafikåtgärder

Trimning och
effektivisering i stråk

Trimning och
effektivisering till stråk

Statlig medfinans på
kommunalt vägnät

Samfinansiering
nationell plan, järnväg

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt

31 %

7%

15 %

13 %

16 %

11 %

6%

1%

+

+

+

+

+

+

0

0

Biologisk mångfald

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Frisk luft

0

+

+

0

+

+

+

0

+

Buller

+

0

0

+

+

0

0

-

+

Trafiksäkerhet

+

+

+

+

+

+

0

0

+

Aktivt resande

0

+

+

+

+

+

+

0

+

Tillgänglighet –
Näringsliv

+

0

+

+

0

+

0

+

+

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

0

+

+

+

+

0

+

+

Tillgänglighet –
Städer

0

+

+

0

+

+

+

0

+

Grundläggande
tillgänglighet

0

+

+

+

+

0

+

0

+

Tillgänglighet –
Funktionsneds.

0

+

+

+

+

0

+

0

+

Trygghet

0

+

X

X

+

X

X

0

0

Inget data

Procentsats av budget
Klimat
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Samlad bedömning

Vägåtgärder

Större
namngivna
åtgärder

Regional infrastrukturplan 2022-2033
sammanvägt är ett steg i en mer hållbar
riktning jämfört med infrastrukturplanen
2018-2029. Följande ändringar har stor
betydelse för den utvecklingen:
•

Transporteffektivitet är en viktig
utgångspunkt i planen som fokuserar på
funktion istället för transportslag. Tanken
är att olika transportslag ska komplettera
varandra och möjliggöra intermodala
transporter både för männsikor och gods.

•

Vissa redan beslutade större åtgärder har
fått ändrad inriktning.

•

Planen innehåller utökat utrymme för
cykelinfrastruktur samt har ett särskilt
fokus på barn och ungas tillgänglighet i
cykelplaneringen.

•

Planen innehåller vägledande principer för
åtgärdsområden och potter med obundna
medel.

•

En tydligare strävan efter balans mellan
regionala långväga och lokala resor. Behov
av åtgärder för att minska barriäreffekterna
till följd av åtgärder i stråk lyfts tydligare.

•

Förutsättningarna för oskyddade trafikanter
har fått en större tyngd.

•

Barnperspektivet har inkluderats i
framtagningen, bland annat genom
prövning och analys av barnets bästa. Barns
målpunkter och utsatthet i trafiken har
lyfts i relevanta delar av planen.

Regional infrastrukturplan 2022-2033 bedöms
sammantaget medföra positiva miljö- och
hälsoeffekter avseende framförallt
trafiksäkerhet, men också avseende frisk luft,
buller och aktivt resande. De positiva
effekterna bedöms dock inte vara av den
omfattning att de är betydande enligt
miljöbalkens mening.

Infrastrukturplanen bedöms sammantaget
varken medföra positiva eller negativa effekter
avseende klimat och biologisk mångfald. I
infrastrukturplanen finns dock goda
möjligheter att bidra till ett transporteffektivt
samhälle. Vissa enskilda större vägåtgärder
bedöms medföra negativa miljöeffekter
avseende den biologiska mångfalden. klimat
och i enstaka fall frisk luft, men effekterna
bedöms inte vara av den omfattning att de är
betydande.
Utifrån hållbarhetsbedömningen görs följande
medskick till genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen:
•

Om det görs betydande ändringar i
infrastrukturplanen under genomförandet
så bör det genomföras
hållbarhetsbedömning och
miljöeffektsbedömning. Denna
hållbarhetskonsekvensbeskrivning kan i så
fall användas som utgångpunkt.

•

Vid fördelning av medel från potterna finns
möjlighet att se till att infrastrukturplanen
bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
Det görs genom att följa de vägledande
principerna för vissa åtgärdsområden som
finns i plandokumentet samt
inriktningsunderlagets mål.

•

Tillgängligheten förbättras genom att välja
en kombination av åtgärder, så att olika
transportslag kompletterar varandra. På så
sätt kan infrastrukturplanens positiva
påverkan på hållbarhetsaspekterna stärkas
och enskilda åtgärders negativa påverkan
inom vissa aspekter mildras.

•

Målpunkter för barn och unga, så som
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och
liknande bör vara i särskilt fokus under
genomförandet. Likaså bör barns och ungas
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet
beaktas.
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1

Inledning

Bakgrund
Det övergripande målet för den nationella
transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Detta mål samt
regeringens direktiv sätter ramarna för
infrastrukturplaneringen på statlig och regional
nivå. För att det övergripande
transportpolitiska målet, samt klimatmålet, ska
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i
hela landet. Transportsystemet ska vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt, bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad
hälsa.
Transportpolitikens nationella nivå anger
därigenom den huvudsakliga inriktningen för
all transportplanering i landet, och samspelar
med den regionala infrastrukturplaneringen.
Agenda 2030, Klimatlagen och Nollvisionen är
andra utgångspunkter. Likaså FN:s konvention
om barnets rättigheter (Barnkonventionen),
som blev svensk lag i januari 2020.
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Västra Götalandsregionen, VGR, har som
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en
regional infrastrukturplan, som en del av den
statliga infrastrukturplaneringen. Rollen som
länsplaneupprättare ingår i det regionala
utvecklingsuppdraget och infrastrukturplanen
ska, med hänsyn till de regionala
förutsättningarna, bidra till att de
transportpolitiska målen uppnås. Trafikverket
ska bistå regionen när infrastrukturplanen
upprättas och Västra Götalandsregionen ska
samverka med kommuner, Trafikverket,
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.
Infrastrukturplanen är ett verktyg för
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle
och främjar en hållbar regional utveckling. Den
innehåller både åtgärder på statliga vägar som
inte ingår i stamvägnätet och statlig medfinans
till åtgärder på kommunalt vägnät. Trafikverket
ansvarar för infrastrukturplanens
genomförande.
Syftet med infrastrukturplanen är att
långsiktigt tillgodose invånarnas, företagens
och andra organisationers grundläggande
behov av transportkommunikationer.
Infrastrukturplanen ska prioritera en hållbar
och förbättrad tillgänglighet där regionen knyts
samman, i enlighet med inriktningsunderlaget
och den regionala utvecklingsstrategin.

Strategisk miljöbedömning
enligt lagkrav – vidgad till
hållbarhetsbedömning

Identifiering
mål och
planeringsförutsättning

Enligt 6 kap 3§ miljöbalken ska en myndighet
eller kommun som upprättar eller ändrar en
plan som kan antas medföra betydande
miljöpåverkan se till att en strategisk
miljöbedömning görs. Detta ska redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Avgränsningssamråd

Regionala infrastrukturplaner medför enligt
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
alltid betydande miljöpåverkan. Västra
Götalandsregionen ska därför göra en strategisk
miljöbedömning för infrastrukturplanen.
Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så
att en hållbar utveckling främjas (SFS,
1998:808). Västra Götalandsregionen har valt
att komplettera miljöbedömningen med
aspekter inom social och ekonomisk hållbarhet.
Den strategiska miljöbedömningen har således
vidgats till en hållbarhetsbedömning som
utöver miljöperspektivet även omfattar det
sociala och ekonomiska perspektivet.
Hållbarhetsbedömningen görs för att
säkerställa att infrastrukturplanen beaktar
globala, nationella och regionala
hållbarhetsmål. Denna rapport innehåller
därmed en bedömning av hur relevanta
hållbarhetsaspekter påverkas av
infrastrukturplanen och rapporten benämns
därför hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).

Integrering av
hållbarhetsaspekter
i planen

Hållbarhetsbedömning

Regional
Infrastrukturplan

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning

Plansamråd

Bearbetning av
planförslag

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska den
strategiska miljöbedömningen identifiera,
beskriva och bedöma effekterna av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet
av infrastrukturplanen kan antas medföra på de
olika aspekter som listas i 6 kap. 2 § med en
rimlig omfattning och detaljeringsgrad. Med
utgångspunkt från avgränsningssamråd och
avgränsning i sak (se vidare i kapitel
Samråd och avgränsningar) genomförs
miljöeffektsbedömning för de
hållbarhetsaspekter som handlar om miljö.
Dessa hållbarhetsaspekter är klimat, biologisk
mångfald, buller, frisk luft, trafiksäkerhet och
aktivt resande.

Eventuell
justering
av hållbarhetsbedömningen

Antagande
av plan

Genomförande
av planen

Uppföljning
av
betydande
miljöpåverkan

Figur 1. Process för hållbarhetsbedömningen
relaterat till planarbetet.

8

I figur 1 på föregående sida anges den
övergripande processen för
hållbarhetsbedömningens olika steg relaterat
till infrastrukturplanarbetet.

Målbilden är en konkretisering av relevanta
mål i Agenda 2030 samt de nationella
transportpolitiska målen.

I det senaste beslutet om revidering av
infrastrukturplaner (juni 2020)1 tydliggör
regeringen att hållbarhetsaspekter ska integreras
i framtagandet av nya infrastrukturplaner.
Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter
ska beaktas, och målsynergier ska eftersträvas.
Regeringen tydliggör också att det ska belysas
och förklaras hur hållbarhetsaspekter har
integrerats i framtagningsprocessen.

Hållbarhetsmål och
inriktning
Globala hållbarhetsmålen
(Agenda 2030)
Agenda 2030 är antagen av FN:s
medlemsländer och innefattar 17 globala mål
för en hållbar utveckling (Figur 2). Målen
syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att
minska ojämlikheter och orättvisor i världen,
att främja fred och rättvisa samt att lösa
klimatkrisen.
Trafikverkets målbild 2030 som
utgångspunkt
Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart
samhälle beskriver en målbild för
transportsystemet till år 2030 (Figur 2).

Denna HKB utgår från Trafikverkets
Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Några av
målformuleringarna, som utgör
bedömningskriterier i denna HKB, har
anpassats till förutsättningarna i Västra
Götaland. Hållbarhetsaspekterna och
bedömningskriterierna framgår av tabell 1 och
tabell 2 i avsnitt Avgränsning i sak.
Västra Götalandsregionens inriktning
för transportinfrastrukturen
Att verka för hållbara transportlösningar är en
förutsättning för att uppnå de politiska
målsättningarna om en hållbar regional
utveckling i Västra Götaland. Västra
Götalandsregionen har tagit fram ett
inriktningsunderlag för
transportinfrastrukturen i regionen (Västra
Götalandsregionen, 2020a) som har legat till
grund för infrastrukturplanen. Den regionala
inriktningen för transportinfrastrukturen tar
avstamp i de nationella transportpolitiska
målen. I inriktningsunderlaget redovisas
regionens långsiktiga viljeinriktning för
utvecklingen av transportinfrastrukturen.
Förslaget till inriktningsunderlag
hållbarhetsbedömdes, vilket gav ett antal
medskick som arbetades in i slutversionen (se
även avsnitt Integrering av
hållbarhetsbedömning).

Figur 2. Vänster: Huvudmål 1–17 av FN:s globala hållbarhetsmål. Till varje huvudmål finns ett antal delmål och indikatorer.
Höger: Hållbarhetsmål i Trafikverkets målbild 2030
1 https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/
ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-framforslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf
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Nuläge och trender – vilka
utmaningar står vi inför?
Världen vi lever i förändras ständigt. Den
regionala infrastrukturplanen har ett regionalt
perspektiv, men är beroende av förutsättningar
och trender på global, nationell, regional och
ibland även lokal nivå. Likaså kan den
regionala infrastrukturplanen bidra till att
påverka samhället och miljön i det stora och
lilla perspektivet.

laddbara fordon. Samtidigt behövs också
ett arbete för att minska transportbehovet,
öka transporteffektiviteten och öka
användningen av kollektivtrafik för att nå
klimatmålen.
•

FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) antogs 1989 av FN:s
generalförsamling och trädde i kraft som
svensk lag i januari 2020 (SFS 2018:1197).
Barnkonventionen syftar till att ge barn rätt
att behandlas med respekt och att få
komma till tals. I konventionen ingår
bland annat att barnets bästa ska beaktas i
alla beslut och åtgärder som rör barn. Inför
arbetet med infrastrukturplanen har det
gjorts en prövning och analys av barnets
bästa för att säkerställa att det inkluderas i
infrastrukturplanen.

•

Läget för biologisk mångfald i Sverige är
dåligt och utvecklas i en negativ riktning.
Endast drygt 40 procent av arterna och 20
procent av naturtyperna bedöms ha
gynnsam bevarandestatus. Ett av de största
hoten mot den biologiska mångfalden är
fragmentering av landskapet genom
barriärer. Påverkan på den gröna
infrastrukturen behöver därför ses i ett
regionalt perspektiv, där delar av
infrastrukturen samspelar med varandra.

•

Vägtrafik är en dominerande källa till
luftföroreningar, framförallt i tätorter.
Utsläppen av luftföroreningar från
avgasröret har sjunkit rejält sedan år 1990,
vilket främst beror på renare och mer
effektiva fordonsmotorer. Däremot har den
ökade andelen dieselfordon utan eller med
dålig filterrengöring brutit den
nedåtgående trenden. Med nuvarande
utveckling kan en minskning med 70
procent fram till 2030 var svår att uppnå
beroende på hur snabb tillväxten är för
laddbara fordon.

Nedan anges kortfattat hur nuläget ser ut och
vilka trender som kan urskiljas inom de
områden som är mest relevanta för den
regionala infrastrukturplanen. Kompletterande
information om nuläge och trender för
respektive hållbarhetsaspekt finns i Bilaga 1.
•

•

Klimatförändringarna har gått från att vara
en het fråga till en akut fråga. FN:s
klimatpanel (IPCC) publicerade en ny
klimatrapport i augusti 2021. I rapporten
redogörs för att jordens klimat förändras
snabbt, att havsnivåerna stiger och olika
extremväder ökar (IPCC, 2021). Forskarna
slår nu med ännu större tydlighet än
tidigare fast att det är människans
växthusgasutsläpp som orsakar
klimatförändringarna. IPCC:s
klimatrapport är på många sätt
skrämmande och visar vikten av att vidta
kraftfulla åtgärder. Enligt IPCC är det
fortfarande möjligt att vända trenden. I så
fall krävs kraftiga och omedelbara
utsläppsminskningar.
I Sverige har utsläppen av växthusgaser
minskat jämfört med 2010, vilket i
huvudsak beror på inblandning av
biobränsle medan påverkan från den
snabbt ökande andelen laddbara fordon
ännu är marginell. Det krävs ytterligare
åtgärder för att målet om 70 procents
minskning ska nås till 2030. Antalet
bensin- eller dieseldrivna personbilar i
trafik är dock väsentligt högre nu än när de
transportpolitiska målen antogs vilket
innebär att det krävs en snabb ökning av
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•

I Sverige exponeras cirka 1 miljon
människor för bullernivåer som överstiger
55 dB från trafiken på statliga vägar, vilket
innebär att det finns ett kvarstående behov
av bullerdämpande åtgärder. Det finns ett
fortsatt behov av att inom
samhällsplaneringen arbeta med att minska
bullerstörningar och även se över om
nuvarande styrmedel och åtgärder är
tillräckliga. Särskilt med mot bakgrund av
den snabba utbyggnadstakten i samhället.

•

Det etiska ställningstagandet i nollvisionen
är att ingen människa ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Under 2020
uppnåddes nollvisionens etappmål men
eftersom det inte går att utesluta att
pandemin har bidraget till minskad trafik
som har påverkat olyckstalen kommer
resultatet att undersökas vidare. Antalet
trafikolyckor för fordonstrafik har minskat
de senaste åren. Samma utveckling ses inte
för oskyddade trafikanter. För framgång i
trafiksäkerhetsarbetet krävs insatser från
alla aktörer och ett större fokus behöver
riktas på fallolyckor bland gående som står
för en stor andel av skadade i trafikmiljön,
men som hittills inte ingått i uppföljningen
av etappmålen.

•

Aktivt resande omfattar gång, cykel och
andra färdsätt som inkluderar fysisk rörelse,
samt kollektivtrafik och är av stor betydelse
för bra hälsa och att förebygga hälsa. Idag
är det knappt två tredjedelar av Sveriges
vuxna befolkning som uppnår WHO:s
rekommendationer för fysisk aktivitet och
andelen stillasittande ökar (Trafikanalys,
2021). Endast två av tio svenska ungdomar
når upp till WHO:s rekommendationer
om fysisk aktivitet, enligt siffror från 2016.
Barn och unga som uppfyller
rekommendationerna via aktiv transport är
mycket få och ser ut att minska. Vuxna
som uppfyller rekommendationerna via
aktiv transport har också minskat.

•

Tillgänglighet är ett centralt begrepp för
transportsystemets funktion och kan bidra
till ett Sverige som håller samman med
minskade sociala klyftor, ökad jämställdhet,
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ekonomisk utveckling, jobbskapande och
bostadsförsörjning i hela landet. För att nå
dit behöver planeringen ske med en
medvetenhet om olika gruppers
värderingar, förutsättningar och behov.
Tillgänglighet kan uppnås genom nära
lokalisering, snabba transporter och
virtuellt genom internet. Tillgängligheten
för näringslivet har betydelse för
konkurrenskraften. I glesare geografier är
tillgängligheten generellt sett mer
begränsad i förhållande till områden med
tätare strukturer och större befolkning. I
städer behöver prioriteringar mellan olika
trafikantgrupper och intressen göras
framöver med tanke på en ökad trängsel
och begränsad infrastruktur.
Transportsystemet ska vara inkluderande
och tillgodose transportbehovet i lika hög
grad för människor med olika
förutsättningar i alla delar av regionen
oavsett kön, ålder, bakgrund,
socioekonomisk status eller
funktionsnedsättning. Tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning
varierar mellan storstadsregioner och
landsbygd. Resvanor beror på grad och typ
av funktionsnedsättning, ålder och
sysselsättning vilket innebär att mångfalden
av tillgänglighetsbehov behöver beaktas i
planeringen.
•

Trygghet är en grundläggande
välfärdsfaktor i ett samhälle som tolkas
olika av olika individer beroende på vilka
erfarenheter vi bär med oss, var vi bor eller
var vi befinner oss och vid vilken tidpunkt.
Enligt den nationella
trygghetsundersökningen är det en
betydligt större andel kvinnor än män som
ofta har valt att ta en annan väg eller ett
annat färdsätt och som ofta avstått från
någon aktivitet på grund av oro. Barns
skolvägar upplevs som allt mindre trygga
vilket framförallt beror på trafiken där
vägar behöver korsas. Bristande trygghet
kan medföra att människor avstår från att
gå ut eller att göra en resa, vilket i så fall
begränsar mobiliteten och möjligheten att
ta del av aktiviteter i samhället.

2

Samråd och avgränsningar

Samråd
Inom ramen för en strategisk miljöbedömning
ska, enligt 6 kap 9§ miljöbalken, två typer av
samråd genomföras;
•

Samråda om hur omfattningen av och
detaljeringsgraden i
miljökonsekvensbeskrivningen, så kallat
avgränsningssamråd.

•

Ge tillfälle att lämna synpunkter på
miljökonsekvensbeskrivningen och
förslaget till infrastrukturplanen i ett
remissförfarande.

Föreliggande hållbarhetskonsekvensbeskrivning
genomgår de två samrådsstegen, vilka kortfattat
beskrivs nedan.
Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska
avgränsningssamråd ske med de kommuner,
länsstyrelser och andra myndigheter som på
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli
berörda av infrastrukturplanen.
Avgränsningssamråd har genomförts med
Länsstyrelsen Västra Götaland vid tre tillfällen,
juni 2020, oktober 2020 och februari 2021.
Kommunalförbunden i Västra Götaland har i
en särskild dialogprocess under juni-augusti
2020 kring infrastrukturplanen haft möjlighet
att lämna synpunkter. Inga andra myndigheter
har bedömts behöva bli involverade i detta
övergripande skede.

På samrådet lyftes särskilt nedanstående
punkter:
•

Landskap, hälsa och klimat är viktiga
områden att ta hänsyn till. Landskap, hälsa
och klimat täcks in i flera av de 12
hållbarhetsaspekterna och bedöms vara
fortsatt viktiga att lyfta.

•

Hållbarhetsloggen utgör lämpligtvis
underlag till ”Särskild handling” i MKB,
enligt 6 kap 16§ miljöbalken.

•

Hållbarhetsbedömningen ska utformas så
att beslutsfattaren/läsaren/allmänheten
förstår och så att det är enkelt att följa alla
delar av framtagningen av
infrastrukturplanen och dess konsekvenser,
vilka alternativ som funnits och på vilka
grunder som beslut fattats. Viktigt också
att få med de förändringar som skett i
omvärlden sedan Regional
infrastrukturplan 2018-2029 beslutades.

•

Regional handlingsplan för grön infrastruktur
för regionen bör användas som underlag.

•

Biologisk mångfald i miljöbalken innefattar
även ekosystemtjänster och bör läggas till i
bedömningsaspekterna.

•

Miljöbalken innefattar miljörelaterad hälsa
som också är en del av den sociala
dimensionen. Det ska tydliggöras vem i
befolkningen som påverkas mest av
infrastrukturplanen med avseende på hälsa,
både positivt och negativt. Barn kan till
exempel vara särskilt utsatta i vissa fall, och
i andra fall andra grupper.

I samråd med länsstyrelsen bedömdes det i
tidigt skede finnas risk att infrastrukturplanen
medför betydande miljöpåverkan avseende
hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk
mångfald, buller, frisk luft, aktivt resande och
trafiksäkerhet. Det innebär att en
miljöeffektsbedömning görs för dessa
hållbarhetsaspekter.
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Avgränsningar
Infrastrukturplan och
hållbarhetskonsekvensbeskrivning på
remiss
För att ge tillfälle till synpunkter på
infrastrukturplanen och hållbarhetskonsekvensbeskrivning genomförs ett
remissförfarande till länsstyrelsen, till andra
berörda regioner och de kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter och andra
myndigheter som berörs.
När infrastrukturplanen har beslutats kommer
en särskild handling upprättas enligt 6 kap 16
§ miljöbalken, för att göra resultatet av
bedömningsförfarandet tillgängligt för
allmänheten och dem som deltagit i processen.
Handlingen kommer redovisa följande:
•

hur miljöaspekterna har integrerats i
infrastrukturplanen,

•

hur hänsyn har tagits till
miljökonsekvensbeskrivningen och
inkomna synpunkter,

•

skälen för att infrastrukturplanen har
antagits i stället för de alternativ som
övervägts och

•

vilka åtgärder som planeras för att övervaka
och följa upp eventuell betydande
miljöpåverkan som genomförandet av
infrastrukturplanen riskerar att medföra.

Särskilda överväganden som redovisas i
kapitel Särskilda överväganden är en viktig del
av handlingen. Den särskilda
sammanställningen ska finnas tillgänglig på
Västra Götalandsregionens hemsida.
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Avgränsning i sak
Hållbarhetsbedömningen har avgränsats i sak
med utgångspunkt i avgränsningssamrådet
med länsstyrelsen (Samråd) till de
hållbarhetsaspekter som redovisas i tabell 1 och
tabell 2 på nästa sida. Hållbarhetsaspekterna
utgår från Trafikverkets målbild 2030 med vissa
anpassningar.
I Bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av
hållbarhetsaspekterna. I avgränsningssamrådet
med länsstyrelsen lyftes landskap, hälsa och
klimat som viktiga områden att ta hänsyn till i
hållbarhetsbedömningen.

Tabell 1. Bedömningskriterier för hållbarhetsaspekter avseende
miljö.

Hållbarhetsaspekter
- miljö

Tabell 2. Bedömningskriterier för övriga hållbarhetsaspekter.

Hållbarhetsaspekter
- övriga

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier

Klimat

Utsläppen av
växthusgaser från
inrikes transporter
(exklusive flyg) ska vara
minst 70 % lägre 2030
jämfört med 2010 och
senast år 2045 ska
Sverige inte ha några
nettoutsläpp.

Tillgänglighet i hela
regionen - näringslivet

Stärka näringslivets
konkurrenskraft genom
kapacitetsstarka och
tillförlitliga
transportlösningar.
Möjliggöra ett effektivt
samutnyttjande av
trafikslag.

Biologisk mångfald

Den biologiska
mångfalden och gröna
infrastrukturen har
stärkts så att
ekosystemtjänster kan
fortsätta att levereras.

Tillgänglighet i hela
regionen – landsbygd

I landsbygderna har
medborgarna
tillgänglighet till
arbete/skola, offentlig
och kommersiell service
samt kultur och
upplevelser.
Näringslivet har tillgång
till utbildad arbetskraft
och marknader.

Frisk luft

Utsläppen från
transportsektorn har
minskat så att
miljökvalitetsmålet Frisk
luft för NO2 i urban
bakgrund och PM10 i
gaturum uppnås.

Tillgänglighet i hela
regionen – städer

Tillgängligheten i
städer tillgodoses i
första hand genom
aktiva, hållbara,
samordnade och
delade
transportlösningar med
hög tillförlitlighet,
vilket också möjliggjort
attraktivare
stadsmiljöer.

Buller

Antalet utsatta för
trafikbuller över
riktvärdena ska minska
med 50 % jämfört med
2015 och ingen ska
utsättas för buller på
mer än 10 dB över
riktvärdena.

Tillgänglighet för alla
– grundläggande
tillgänglighet

Alla invånare, oavsett
ålder, kön, bakgrund
eller ekonomi kan
använda
transportsystemet för
sin grundläggande
tillgänglighet.

Trafiksäkerhet

Minst 50 % färre dödas
och minst 25 % färre
skadas allvarligt i
vägtransportsystemet
jämfört med 2020.

Tillgänglighet för alla
– funktionsnedsättning

Personer med
funktionsnedsättning
har likvärdiga
möjligheter som övriga
grupper i samhället att
resa, oavsett bostadsort
och resmål.

Aktivt resande

Transportsystemet
planeras och utformas
för en ökad andel
hållbart resande.

Trygghet

Transportsystemet
upplevs tryggt att
använda och vistas i.

14

Avgränsning i tid
Planperioden är år 2022-2033.
Hållbarhetsbedömningen omfattar åtgärder
som genomförs under planperioden.
I hållbarhetsbedömningen görs en utblick mot
år 2040, enligt Trafikverkets gällande
basprognos2 (2020-06-15). Med utblicken
fångas mer långsiktiga effekter och
konsekvenser av planen och inte endast planens
genomförande.
Avgränsning i rum
Utgångspunkten i den regionala
infrastrukturplanen är åtgärder som genomförs
i Västra Götaland.
Hållbarhetsbedömningen omfattar i huvudsak
effekter och konsekvenser inom Västra
Götaland. Den rumsliga avgränsningen varierar
dock beroende på vilken aspekt som behandlas
då flera miljömässiga, sociala och ekonomiska
hållbarhetsaspekter inte är styrda av geografiska
gränser.

Valt jämförelsealternativ
I HKB:n finns förutom Regional
infrastrukturplan 2022-2033 även ett
jämförelsealternativ. Jämförelsealternativet
motsvarar det som i miljöbedömningar
vanligen benämns nollalternativ.
Jämförelsealternativet ska motsvara en rimlig
utveckling av transportsystemet och
transporterna om inte infrastrukturplanen
genomförs. I denna HKB utgörs
jämförelsealternativet av Regional
infrastrukturplan 2018-2029. I kapitel
Jämförelse mellan infrastrukturplanen och
jämförelsealternativ görs en övergripande
jämförelse mellan infrastrukturplanen
2022-2033 och jämförelsealternativet, ur
hållbarhetssynpunkt.
Som en följd av den långa planeringstiden för
infrastrukturplaner har de flesta namngivna
åtgärderna i infrastrukturplanen 2022-2033
samt mindre pottåtgärder redan beslutats i
tidigare planomgångar, men har inte
genomförts än. I figur 3 nedan framgår hur
jämförelsealternativet förhåller sig till
infrastrukturplanen 2022–2033.

Regional infrastrukturplan 2022-2033
Jämförelsealternativ

A

B

C

A Redan genomfört av Regional infrastrukturplan 2018-2029
B Beslutade åtgärder, återstående från
Regional infrastrukturplan 2018-2029
C Tillkommande åtgärder i Regional infrastrukturplan 2022-2033
Figur 3. Schematiskt stapeldiagram som visar hur jämförelsealternativet 		
och Regional infrastrukturplan 2022–2033 förhåller sig till 		
genomförda åtgärder i Regional infrastrukturplan 2018–2029

2

Trafikverket tillhandahåller trafikprognoser (så kallade basprognoser)
för alla transportslag inom persontrafiks- och godstransportsektorn. 		
Gällande basprognoser är från 2021-06-15.
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3

Process och metodik för hållbarhetsbedömning

Integrering av hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömningen har skett integrerat
och kontinuerligt samt anpassats till de olika
stegen i infrastrukturplanens
framtagningsprocess. I illustrationen nedan
(Figur 4) visas schematiskt hur integreringen
har gått till och fortsatt kommer att ske. I
tidiga skeden har bedömningen varit mer
övergripande, för att i senare skeden bli något
mer konkret. Under hela
1. Genomlysning
av befintlig plan

Kunskap och
inriktningsunderlag

3. Hållbarhetsbedömning
av alternativ

framtagningsprocessen har det förts en
hållbarhetslogg med syfte att dokumentera
beslut och ställningstaganden som kan påverka
hållbarheten, och kunna följa vilka
konsekvenser beslut längs vägen har för en
hållbar utveckling. Hållbarhetsloggen finns
redovisad i Bilaga 3.

5. HKB inklusive MKB

7. Hållbart
genomförande
av planen

Åtgärdsunderlag och remisshantering

2. Hållbarhetsbedömning av förslag
till inriktningsunderlag

4. Medskick inför
fortsatt planbygge

Faställande och
genomförande

6. Remissynpunkter
arbetas in i
infrastrukturplanen

Hållbarhetslogg
Figur 4. Övergripande illustration av processen för att integrera hållbarhetsbedömningen i arbetet
med revidering av den regionala infrastrukturplanen.

Nedan beskrivs på ett övergripande sätt de sju
steg som arbetet med hållbarhetsbedömning av
infrastrukturplanen omfattar:
Steg 1. Genomlysning av befintlig
infrastrukturplan:
Inför revideringen, som inledningsvis handlade
om en komplettering av Regional
infrastrukturplan 2018-2029, gjordes en första
övergripande bedömning av systemanalysens
målstruktur och infrastrukturplanen gentemot
Trafikverkets målbild 2030, Tillgänglighet i ett
hållbart samhälle. Syftet var att få en ökad

tydlighet av de aspekter som särskilt behövde
lyftas i inriktningsplaneringen. Utifrån
genomlysningen togs särskilda
kunskapsunderlag fram för social hållbarhet
och trafiksäkerhet. En utgångspunkt var även
att få med barns självständiga mobilitet tidigt i
arbetet. Dessa kunskapsunderlag, tillsammans
med ett särskilt fokus på klimatet, arbetades in
i det första förslaget till inriktningsunderlag.
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Steg 2. Hållbarhetsbedömning av
förslag till inriktningsunderlag:
Trafikverkets hållbarhetsaspekter, bearbetade
utifrån regionala förutsättningar (se tabell 1
och tabell 2), användes för att göra en
bedömning av inriktningsunderlaget.
Bedömningen gjordes av huruvida de olika
kriterierna var beaktade eller ej och ledde till
ett antal medskick som arbetades in i det
slutliga förslaget till inriktningsunderlag.
Förslaget inklusive bilaga med
hållbarhetsbedömningsrapporten togs upp för
ställningstagande i beredningen för hållbar
utveckling (BHU). Inriktningsunderlaget anger
riktningen för det fortsatta arbetet med att
revidera infrastrukturplanen. Målbilden för
transportsystemets utveckling i Västra
Götaland, enligt inriktningsunderlaget,
illustreras i figur 5 nedan. De övergripande
målen för Västra Götaland är formulerade
utifrån kategorierna: Transportsystem,
Godstransporter och Persontransporter.

Steg 3. Hållbarhetsbedömning av
alternativ:
Utifrån inriktningsunderlaget utvecklades tre
alternativa förslag på utformning av Regional
infrastrukturplan: Större åtgärder,
Intermodalitet och Flexibilitet (se Bilaga 4).
Skillnaden mellan alternativen är i huvudsak
hur stor andel av medlen som avsätts till större
respektive mindre åtgärder. Även fördelningen
mellan de övriga åtgärdsområdena skiljde sig i
viss mån åt mellan alternativen. Intermodalitet
med viss betoning på hela-resan-perspektivet
och flexibilitet med något mer fokus på mindre
åtgärder över hela geografin. Större åtgärder
hade mer fokus på större objekt och därmed
något begränsat utrymme för mindre åtgärder.

Samtliga tre alternativ bedömdes avseende
potential till positiv respektive risk för negativ
påverkan utifrån hållbarhetsaspekterna. Det
bedömdes att samtliga alternativ hade potential
att bidra positivt till de flesta hållbarhetsaspekterna men att de riskerade
TRANSPORTSYSTEM
att bidra negativt till biologisk
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med
mångfald. Alternativ Större
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad
tillgänglighet
åtgärder innebar risk för negativ
påverkan på klimatet.
GODSTRANSPORTER
PERSONTRANSPORTER
Alternativen inklusive
Att vara en internationellt och
Andelen hållbara resor ska öka i
nationellt ledande hållbar
hela Västra Götaland
hållbarhetsbedömningen lyftes
logistikregion med utvecklad
för vägledande ställningstagande
intermodalitet
i BHU. BHU valde att gå
Regional
minimeras.
Regionalinfrastrukturplans
infrastrukturplan klimatpåverkan
ska bidra till detska
nationella
klimatmålet
vidare med två av alternativen:
Regional infrastrukturplan stö�ar utvecklingen av e� inkluderande
Större åtgärder och
Regional infrastrukturplan
stöttar utvecklingen
av ett
transportsystem
där olika gruppers
behov och förutsä�ningar
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
Intermodalitet3 med den
beaktas och värderas i planeringen
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen
uttalade förutsättningen att val
Regional infrastrukturplan bidrar �ll Nollvisionen med e� regionalt
av åtgärder ska ske inom den
Regional infrastrukturplan
bidrarGötalands
till Nollvisionen
med ett
etappmål
omräknat u�från Västra
förutsä�ningar
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
utpekade inriktningen.
förutsättningar

Figur 5. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.

3

Protokoll, tjänsteutlåtande samt Hållbarhetsbedömning återfinns på:
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/
Details/1841560?agendaItemId=274012
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Steg 4. Medskick inför det fortsatta
bygget av infrastrukturplanen:
För att minimera riskerna för negativ påverkan
och förverkliga den positiva potentialen utifrån
de olika hållbarhetsaspekterna togs ett antal
medskick fram och arbetades in i det slutliga
förslaget till Regional infrastrukturplan
2022-2033. I medskicken föreslogs åtgärder
som kan genomföras för att bidra till respektive
hållbarhetsaspekt tabell 1 och tabell 2. I
samband med detta gjordes en prövning och
analys av barnets bästa.
Steg 5. Hållbarhetsbedömning av
planförslaget samt sammanställning i
HKB:
Det slutliga förslaget av infrastrukturplanen har
bedömts med avseende på
hållbarhetsaspekterna. Resultatet av
bedömningen finns i kapitel
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

Steg 6. Remissynpunkter arbetas in i
infrastrukturplanen:
Förslaget av infrastrukturplanen inklusive HKB
skickas på remiss. Remissinstansernas
synpunkter, som rör miljö- och
hållbarhetsaspekter, arbetas in i
infrastrukturplanen och HKB:n uppdateras
med utgångspunkt från reviderad
infrastrukturplan.
Steg 7. Hållbart genomförande av
infrastrukturplanen:
Vid genomförandet ska åtgärdernas inriktning
bevakas i syfte att se till att infrastrukturplanen
går i en fortsatt hållbar riktning utifrån
hållbarhetsaspekterna (se vidare under avsnitt
Medskick till genomförandet).
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Metod för hållbarhetsbedömning och
miljöeffektsbedömning
Eftersom denna HKB både ska uppfylla kraven
på en strategisk miljöbedömning enligt
miljöbalken och har vidgats med det sociala
och ekonomiska perspektivet så görs både en
hållbarhetsbedömning och en
miljöeffektsbedömning.
I nästa avsnitt finns en kort allmän beskrivning
av begreppen påverkan, effekt och konsekvens,
eftersom de används flitigt i såväl
metodbeskrivningen som i resultatet av
bedömningarna (kapitel
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning).
Påverkan, effekt och konsekvens
I dagligt tal kan begreppen påverkan, effekt
och konsekvens i princip användas som
synonymer. Inom ramen för strategisk
miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) brukar de
tre begreppens betydelse skiljas åt. Begreppen
kan förklaras på följande sätt
(Naturvårdsverket, 2020a):
•
•
•

Påverkan: den fysiska åtgärden i sig,
Effekt: den förändring som uppkommer i
omgivningen,
Konsekvens: betydelsen av förändringen.

Enligt miljöbalken är det effekter på
människors hälsa och miljön som ska
identifieras, beskrivas och bedömas i en
strategisk miljöbedömning och redovisas i en
MKB.
Metodbeskrivning
Som nämndes ovan omfattar HKB:n både
hållbarhetsbedömning och
miljöeffektsbedömning. De förhåller sig till
varandra på följande sätt (se även figur 6):
Hållbarhetsbedömningen har gjorts för
samtliga tolv hållbarhetsaspekter (varav sex
hållbarhetsaspekter handlar om miljö och
övriga sex hållbarhetsaspekter handlar om
tillgänglighet och trygghet, men benämns
övriga hållbarhetsaspekter).
Hållbarhetsbedömningen är en bedömning av
påverkan. Den handlar om
infrastrukturplanens påverkan på
hållbarhetsaspekterna utifrån bestämda
bedömningskriterier (se tabell 1 och tabell 2). I
Bilaga 2 redovisas kortfattat hur respektive
hållbarhetsaspekt definieras och hur den
bedöms.

Hållbarhetsaspekter - miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Frisk luft
Buller
Trafiksäkerhet
Aktivt resande

Miljöeffektsbedömning

Hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsaspekter - övriga
Tillgänglighet i hela regionen – näringslivet
Tillgänglighet i hela regionen – landsbygd
Tillgänglighet i hela regionen – städer
Tillgänglighet för alla – grundläggande tillgänglighet
Tillgänglighet för alla – funktionsnedsättning
Trygghet
Figur 6. Schematisk översikt över vilka hållbarhetsaspekter som hållbarhetsbedömningen respektive
miljöeffektsbedömningen omfattar.

19

Miljöeffektsbedömningen har gjorts för de
sex hållbarhetsaspekter som handlar om miljö:
klimat, biologisk mångfald, frisk luft, buller,
trafiksäkerhet och aktivt resande.
Miljöeffektsbedömningen är en bedömning av
effekter. Miljöeffektsbedömningen görs
eftersom miljöbalken ställer krav på att man
ska bedöma effekter av den betydande
miljöpåverkan som planen kan medföra (såväl
positiv som negativ betydande miljöpåverkan).

Tabell 3. Bedömningsskala i hållbarhetsbedömningen.

Bedömningsskala

Innebörd

(+)

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen har
potential till positiv påverkan
på hållbarhetsaspekten
utifrån bedömningskriteriet.

(0)

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen medför
ingen eller en försumbar
påverkan på
hållbarhetsaspekten utifrån
bedömningskriteriet.

(–)

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen riskerar
att påverka
hållbarhetsaspekten negativt
utifrån bedömningskriteriet.

Potential till positiv
påverkan på
hållbarhetsaspekten

Hållbarhetsbedömning
Som nämndes ovan handlar
hållbarhetsbedömningen om att bedöma
infrastrukturplanens påverkan på
hållbarhetsaspekterna (miljö och övriga) utifrån
bestämda bedömningskriterier, se tabell 1 och
tabell 2. I hållbarhetsbedömningen används en
tregradig skala enligt tabell 3.

Varken positiv eller
negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten

Initialt genomfördes hållbarhetsbedömning för
varje åtgärdsområde i Regional
infrastrukturplan 2022–2033 (för de större
namngivna åtgärderna gjordes en bedömning
för respektive åtgärd). Därefter gjordes en
sammanvägd bedömning av
infrastrukturplanen som helhet, i den mån det
var möjligt.

(X)

Vid hållbarhetsbedömning av de större
namngivna väg- och kollektivtrafikåtgärderna
har Trafikverkets SEB:ar4 använts som
underlag. För vissa av de större namngivna
åtgärderna har SEB:ar inte funnits tillgängliga.
I dessa fall har hållbarhetsbedömningen utgått
från liknande åtgärder.
För aspekterna klimat och biologisk mångfald
skiljer sig metoden för hållbarhetsbedömning
och miljöeffektsbedömning något från övriga
aspekter. För dessa aspekter saknas vedertagna
miljökvalitetsnormer, bedömningsgrunder och
liknande.

4

SEB står för samlad effektbedömning. SEB:arna utgår 		
från Trafikverkets basprognos samt de nationella 		
och regionala transportinfrastrukturplanerna. 			
Basprognosen bygger i sin tur på en antagen trafik- och 		
drivmedelsutveckling.

Risk för negativ
påverkan på
hållbarhetsaspekten

Ej möjligt att bedöma
i detta skede

Det går inte att bedöma om
åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen har
någon påverkan på
hållbarhetsaspekten utifrån
bedömningskriteriet.

Klimatpåverkan är komplext att beräkna och
bedöma, vilket det problematiseras kring i
avsnitt Klimatpåverkan och känslighetsanalys.
Påverkan på biologisk mångfald är starkt
kopplad till var åtgärder vitas och huruvida
åtgärderna innebär exploatering av mark. I
avsnitt Biologisk mångfald och grön
infrastruktur anges hur bedömning avseende
biologisk mångfald gjorts för de större väg- och
kollektivtrafikåtgärderna samt
storstadsåtgärderna, utifrån den gröna
infrastrukturen i Västra Götaland.
Miljöeffektsbedömning
Som nämndes ovan handlar miljöeffektbedömningen om att bedöma de betydande
miljöeffekter som infrastrukturplanen riskerar
att medföra.
Miljöeffektsbedömningen har gjorts på en
övergripande nivå eftersom infrastrukturplanen
omfattar hela Västra Götaland och många av
åtgärderna inte är specificerade vad gäller typ
av åtgärd, utformning och exakt geografisk
placering.
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Principen för miljöeffektsbedömningen i HKB:n
är:
Miljöeffektsbedömningen utgår från en
bedömning av betydande miljöpåverkan och
bedömning av de miljöeffekter som medförs.
Bedömningen bygger på relationen mellan
befintliga värden och omfattningen av bedömd
miljöpåverkan och kan beskriva såväl positiva
som negativa effekter, direkta eller indirekta,
tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte
kumulativa och kan uppstå på kort, medellång
eller lång sikt (6 kap. 2§ miljöbalken).
Betydande negativa miljöeffekter innebär (en
eller flera av punkterna nedan):
•

stor risk att områden av riksintresse,
nationellt eller regionalt skyddade områden
påverkas av infrastrukturplanen så att
värdena försvinner, eller det uppstår stor
konflikt med eller skada på aktuellt
intresse.

Klimatpåverkan och känslighetsanalys
Som grund för beräkningar av klimatpåverkan
från åtgärder i den regionala
infrastrukturplanen används Trafikverkets
basprognos. Basprognosen bygger på en rad
antaganden om hur framtiden kommer att bli,
bland annat:
•

Påskyndad elektrifieringstakt
År 2030 antas 60 procent av
nybilsförsäljningen utgöras av laddbara
fordon, och 90 procent år 2040.

•

Ökad användning av biodrivmedel
År 2030 antas 55 procent av de fossila
bränslena ersättas av biodrivmedel, och år
2040 71 procent. År 2030 behövs omkring
70 procent mer biodrivmedel än idag, men
år 2040 räcker ungefär dagens volym.

•

Bränslepriserna ökar med omkring
85 procent jämfört med idag. Det beror på
en kombination av höjda bränsleskatter,
merkostnader för ökad andel biodrivmedel,
och ökade produktpriser (bensin, diesel
och biodrivmedel exklusive skatter).
Ökat trafikarbete med cirka 1,1 procent
per år (30 procent till 2040).

•

stor risk för negativ påverkan på
människors hälsa.

•

stor risk för att hållbar utveckling
motverkas.

•

•

stor risk att bedömningskriterierna för
hållbarhetsaspekterna inte uppnås

De olika antagandena har olika
kostnadseffektivitet och hållbarhetsprofil. Det
finns hållbarhetsrisker med elektrifiering och
biodrivmedel, men även med höjda
bränslepriser. Riskerna handlar om
resurseffektivitet men också om sociala och
miljömässiga effekter, inte minst utanför
Sverige.

Betydande positiva miljöeffekter innebär (en
eller flera av punkterna nedan):
•

stor potential att infrastrukturplanen
medför att områden av riksintresse,
nationellt eller regionalt skyddade områden
påverkas så att värdena stärks, och att det
inte finns några konflikter med eller skada
på aktuellt intresse.

•

stor potential för positiv påverkan på
människors hälsa.

•

stor potential för att hållbar utveckling
främjas.

•

stor potential att bedömningskriterierna för
hållbarhetsaspekterna uppnås.
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Med antaganden om framtiden följer av
naturliga skäl också osäkerheter. För att kunna
skapa utrymme för en robust planering finns
ett behov av att tala om osäkerheterna i
basprognosen och vikten av andra möjliga
framtidsbilder. Nedan har vi
sammanfattningsvis beskrivit hur
bedömningen av planens klimatpåverkan har
gått till. Utförligare beskrivning finns i Bilaga 5.

Beräkning av infrastrukturplanens
CO2-utsläpp
En regional infrastrukturplan innehåller både
namngivna och ej namngivna objekt. De
namngivna objektens klimatutsläpp är
beräknade av Trafikverket i de
samhällsekonomiska beräkningar (SEB:ar) som
genomförts utifrån Trafikverkets basprognos.
För de mindre, ej namngivna åtgärderna saknas
i huvudsak beräkningar. Det innebär en rad
osäkerheter som påverkar möjligheten till en
detaljerad beräkning av klimatpåverkan.
För att ändå kunna få en indikation på
infrastrukturplanens påverkan på klimatet
användes schabloner för att beräkna
klimatpåverkan från de ej namngivna
åtgärderna. Schablonerna bygger på ett antal
antaganden och olika scenarier för bilflottans
bränsleutveckling, vilket i sin tur påverkar
trafikens emissionsfaktor5.
Utsläppsminskningar till följd av
infrastrukturinvesteringar möjliggörs bland
annat genom att bilresor ersätts av
kollektivtrafik och cykel samt att tyngre och
längre fordon för godstransporter förbättras.
Att använda schabloner för beräkning av
utsläppen av infrastrukturplanen i sin helhet
utgår från ett kompensatoriskt förhållningssätt.
Det innebär att ökade utsläpp från en
infrastruktursatsning i ett område kan
kompenseras med åtgärder som leder till
utsläppsminskningar i ett annat område. Samt
att alla åtgärder inom en åtgärdskategori antas
ha en likadan påverkan på klimatet.
Schablonerna visar att ju högre emissionsfaktor
som används, desto större blir
utsläppsminskningen för cykel- och
kollektivtrafikåtgärder. Det har inte gjorts
några omräkningar av SEB:ar för större objekt,
med alternativa emissionsfaktorer, eftersom det
bedömts vara för omfattande och komplext,
vilket kan leda till ännu större osäkerheter.
Däremot går det att dra slutsatsen att
utsläppsökningar från de större objekten även

5

med en högre prognostiserad emissionsfaktor,
kommer att kompenseras av större
utsläppsminskningar av cykel och
kollektivtrafik. Det vill säga den totala summan
av utsläppen kommer att vara i stort sett
oförändrad.
Beräkningarna har kompletterats med
kvalitativa bedömningar
Att räkna på klimatutsläppen med hjälp av
schabloner riskerar att ge en förenklad bild av
hur klimatet kan påverkas av olika satsningar. I
utsläppsberäkningarna tas inte heller hänsyn
till långsiktiga systemändringar till följd av
infrastruktursatsningar. I
hållbarhetsbedömningen har därför
schablonerna använts för att ge en indikation
om klimatpåverkan från infrastrukturplanen.
Schablonberäkningarna har sedan
kompletterats med kvalitativa bedömningar
som visar riktningen av olika åtgärder samt
huruvida de bidrar till utvecklingen av ett
transporteffektivt samhälle eller ej. Den
kvalitativa bedömningen innebär en
bedömning av hur en åtgärd eller ett
åtgärdsområde påverkar kollektivtrafikens och
cykelns konkurrenskraft gentemot bilen samt
huruvida åtgärderna bidrar till effektiva och
intermodala godstransporter. Det vill säga om
åtgärderna potentiellt kan bidra till en
utveckling i linje med ett transporteffektivt
samhälle. Detta har lagts som grund för
klimatbedömning av infrastrukturplanen.
Regional infrastrukturplan kan bidra till
klimatmålet främst genom åtgärder som bidrar
till ett transporteffektivt samhälle. Kraftiga
satsningar på kollektivtrafik, cykel och
intermodala transporter tillsammans med
övriga styrmedel kan bidra till utvecklingen av
ett transporteffektivt samhälle.

Emissionsfaktorer anger hur stora utsläpp av respektive gas
som förbränning av en viss mängd energi ger.
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Underlaget i WebbGIS-verktyget är
omfattande och urvalet har avgränsats till
förekomst av vissa riksintressen samt utvalda
delar av handlingsplanens insatsområden.

Biologisk mångfald och grön
infrastruktur
Som nämnts tidigare har mer detaljerade
bedömningar gjorts för aspekten biologisk
mångfald. SEB:arnas bedömning har därmed
kompletterats samt i vissa fall frångåtts.

Följande underlag från handlingsplanen har
inkluderats för kartläggning av platsspecifika
förutsättningarna för platserna där åtgärderna
är planerade:

Bedömningskriteriet för aspekten biologisk
mångfald handlar om att ”den biologiska
mångfalden och gröna infrastrukturen har
stärkts”. I såväl hållbarhetsbedömningen som
miljöeffektbedömnigen har ambitionen varit
att göra bedömningen utifrån den faktiska
gröna infrastruktur som finns i Västra
Götaland. Principen för bedömning avseende
biologisk mångfald har varit:
Hållbarhetsbedömning avseende biologisk
mångfald har innefattat en bedömning av
om åtgärden/åtgärdsområdet/planen har
potential att stärka den gröna
infrastrukturen eller inte, om barriäreffekter
för djur ökar eller minskar, hur omfattande
markexploateringen är samt om
exploateringen görs i skyddade, känsliga
eller värdefulla områden.

•

Områdesskydd: RI Naturmiljö, RI
Kulturmiljövård, RI Friluftsliv.

•

Insatsområde marina miljöer: Förekomst
av samtliga värdetrakter inom
insatsområdet (marina värdetrakter,
värdetrakter blåmusslor, koraller,
sjöpennor, svampdjur, ålgräs, strandängar).

•

Insatsområde sjöar och vattendrag:
Förekomst av samtliga värdekärnor inom
insatsområdet (värdekärnor ekologiska
kantzoner vattendrag).

•

Insatsområde odlingslandskap:
Förekomst av värdefulla gräsmarker,
värdekärnor småvatten, värdeelement
slåtteräng samt värdekärnor och
värdeelement stäppartad torräng.

•

Insatsområde skog: Förekomst av
värdekärnor skog.

•

Insatsområde skyddsvärda lövträd:
Förekomst av skyddsvärda träd (som i
WebbGIS-verktyget tillhör insatsområde
odlingslandskap och insatsområde skog).

Miljöeffektsbedömningen har även
omfattat en bedömning av om det medför
betydande negativa miljöeffekter.

De namngivna större väg- och
kollektivtrafikåtgärderna samt
storstadsåtgärderna inom Sverigeförhandlingen
är avgränsade till specifika geografiska
områden. Den geografiska avgränsningen gör
det möjligt att göra en bedömning avseende
biologisk mångfald utifrån den specifika
platsens förutsättningar. För övriga
åtgärdsområden har den geografiska
placeringen inte varit känd på samma sätt,
varpå bedömningen fått göras på en mer
övergripande nivå, utan hänsyn till
platsspecifika förutsättningar.
För att få en uppfattning om platsspecifika
förutsättningar användes Länsstyrelsen Västra
Götalands verktyg WebbGIS för Grön
Infrastruktur. WebbGIS-verktyget innehåller
geografiskt underlag som tillhör Regional
handlingsplan för Grön Infrastruktur, Västra
Götaland.
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Hållbarhetsbedömning och
miljöeffektsbedömning för åtgärder med känd
geografisk avgränsning gjordes därmed utifrån
förutsättningarna på respektive plats (enligt
avgränsningarna ovan) i kombination med
åtgärdens innebörd (till exempel om åtgärden
förutsätter markanspråk/intrång eller om den
främst omfattar åtgärder inom befintliga
vägar).

4

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning

I detta kapitel presenteras resultatet av
hållbarhetsbedömningen av den regionala
infrastrukturplanen.
Avsnitt Samlad bedömning innehåller en samlad
hållbarhetsbedömning av infrastrukturplanen
utifrån samtliga tolv hållbarhetsaspekter (se
tabell 1 och tabell 2) samt samlad
miljöeffektsbedömning för de sex
hållbarhetsaspekterna som omfattar miljö. I
avsnitten därefter presenteras
hållbarhetsbedömning för respektive
åtgärdsområde i infrastrukturplanen.

Samlad bedömning
Infrastrukturplanen innehåller flera olika
åtgärdsområden. I figur 7 anges hur medlen i
infrastrukturplanen är fördelade. Utförligare
beskrivning av infrastrukturplanens innehåll
finns i plandokumentet. Respektive
åtgärdsområde beskrivs även kortfattat i avsnitt
Större namngivna vägåtgärder till och med
Övrigt.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt

6%

1%

Samfinansiering nationell plan,
järnväg

11 %
Större åtgärder i stråk
och noder

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

38 %

16 %
Trimning och effektivisering
till stråk

Trimning och effektivisering
i stråk

13 %

15 %

Figur 7. Fördelning av medel över infrastrukturplanens åtgärdsområden.
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Hållbarhetsbedömning
Den samlade bedömningen är att infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på nio av de tolv hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, trafiksäkerhet,
aktivt resande, tillgänglighet för näringsliv, tillgänglighet på landsbygden,
tillgänglighet i städer, grundläggande tillgänglighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning. Infrastrukturplanen bedöms sammantaget medföra
varken positiv eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk
mångfald samt trygghet.
Tabell 4. Teckenförklaring för tabell 5.
(+)
Potential till positiv
påverkan på
hållbarhetsaspekten

(0)
Varken positiv eller
negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten

(-)
Risk för negativ
påverkan på
hållbarhetsaspekten

(X)
Ej möjligt att
bedöma i detta
skede

Tabell 5. Sammanfattning av hållbarhetsbedömning av infrastrukturplanen. De sex översta
aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Kollektivtrafikåtgärder

Trimning och
effektivisering i stråk

Trimning och
effektivisering till stråk

Statlig medfinans på
kommunalt vägnät

Samfinansiering
nationell plan, järnväg

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt

31 %

7%

15 %

13 %

16 %

11 %

6%

1%

+

+

+

+

+

+

0

0

Biologisk mångfald

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Frisk luft

0

+

+

0

+

+

+

0

+

Buller

+

0

0

+

+

0

0

-

+

Trafiksäkerhet

+

+

+

+

+

+

0

0

+

Aktivt resande

0

+

+

+

+

+

+

0

+

Tillgänglighet –
Näringsliv

+

0

+

+

0

+

0

+

+

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

0

+

+

+

+

0

+

+

Tillgänglighet –
Städer

0

+

+

0

+

+

+

0

+

Grundläggande
tillgänglighet

0

+

+

+

+

0

+

0

+

Tillgänglighet –
Funktionsneds.

0

+

+

+

+

0

+

0

+

Trygghet

0

+

X

X

+

X

X

0

0

Inget data

Procentsats av budget
Klimat

25

Samlad bedömning

Vägåtgärder

Större
namngivna
åtgärder

Klimat
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen medför varken positiv eller
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
Klimat. I infrastrukturplanen finns dock goda
möjligheter att bidra till ett transporteffektivt
samhälle genom till exempel överflyttning från
bilresande till andra färdsätt samt effektivare
godstransporter.
SEB:arna och schablonberäkningarna
(se avsnitt Klimatpåverkan och känslighetsanalys
och Bilaga 5) som använts för att utvärdera
infrastrukturplanens bidrag till CO2-utsläpp,
baseras på Trafikverkets basprognos, som utgår
från en snabb utfasning av fossila bränslen. I
basprognosen anges att koldioxidutsläppen per
fordonskilometer sätts till 9 eller 12 gram för år
2040 för landsbygd- respektive tätortskörning,
vilket bygger på en minskning på 90 procent
jämfört med år 2010. Beräkningarna visar en
minskning av infrastrukturplanens CO2utsläpp jämfört med regional infrastrukturplan
2018–2029, samt på små totaleffekter avseende
CO2 (cirka -300 till +100 ton CO2/år). Detta
med reservation för att beräkningarna är grova
och bygger på ett flertal antaganden. Enligt
beräkningarna ger inte åtgärder som
infrastrukturplanen får finansiera någon större
klimatnytta, men den negativa påverkan har
begränsats. Eftersom det finns olika syn på hur
realistisk basprognosen är hos forskare och
myndigheter har en känslighetsbedömning
gjorts med stöd av IVL (Svenska
Miljöinstitutet) kring alternativ emissionsfaktor
och överflyttningspotential.
Känslighetsbedömningen visar på ett stabilt
resultat om något minskade utsläpp, men nära
noll.

till överflyttning och därmed en minskad
fordonstrafik, vilket resulterar i mindre utsläpp.
Cykel- och kollektivtrafikåtgärder byggs där det
finns en relativt stor överflyttningspotential och
en majoritet av dessa åtgärder medfinansieras
med 50 procent från berörda kommuner. Det
innebär att de avsatta investeringsmedlen för
kollektivtrafik och cykel i regional
infrastrukturplan förstärkts med lika mycket
medel från kommuner. Det leder till en mer
omfattande utbyggnad av cykel- och
kollektivtrafikåtgärder än vad som framgår av
infrastrukturplanen. Det kan dock innebära att
vissa kommuner prioriterar bort utbyggnad av
regionala cykelvägar av ekonomiska skäl, vilket
påverkar cykelmöjligheterna i dessa kommuner.
Väginvesteringar kräver sällan extern
medfinansiering. Emellertid medför flera av de
större vägåtgärderna ökade hastigheter med
effekter som ökad drivmedelsförbrukning,
vilket ökar utsläppen av växthusgaser. De
mindre vägåtgärderna däremot ger varken ökad
eller minskad bil- och godstrafik och har
därmed inte någon mätbar effekt på utsläppen.
Miljöeffektsbedömning Klimat
Infrastrukturplanen medför inte betydande
positiva effekter i form av stora
utsläppsminskningar av växthusgaser, men
inte heller betydande negativa effekter i
form av en stor ökning av utsläppen. På
längre sikt bedöms dock
infrastrukturplanens åtgärder skapa
förutsättningar för ett transporteffektivt
samhälle, där fler reser hållbart med
kollektivtrafik, cykel eller till fots. Dessa
förutsättningar har en positiv effekt ur
klimatperspektiv.
Byggskedets effekter har inte tagits med i
den samlade bedömningen av miljöeffekter.
Byggnation, drift och underhåll av
infrastruktur står dock för en betydande del
av väg- och järnvägssektorns
energianvändning och klimatpåverkan. Sett
över ett år motsvarar byggnation, drift och
underhåll av vägar och järnvägar i Sverige
10 procent av transportsektorns (inrikes)
utsläpp (Naturvårdsverket och Boverket,
2019). Oavsett vilken typ av åtgärder
(kollektivtrafik-, cykel- eller vägåtgärder)
som ingår i infrastrukturplanen, så kommer
byggnationen av dem att medföra utsläpp
av växthusgaser. Samtidigt behöver
infrastrukturen utvecklas för att bidra till en
omställning till hållbart resande.

På grund av de många osäkerheterna har
infrastrukturplanens klimatpåverkan bedömts
kvalitativt för respektive åtgärdsområde.
Sammantaget bedöms det finnas möjligheter i
infrastrukturplanen att bidra till utvecklingen
av ett transporteffektivt samhälle. Detta
förutsätter en fortsätt hållbarhetsbedömning av
kommande val av åtgärder under
genomförande av infrastrukturplanen.
Åtgärder som utbyggnad av cykelvägar och
bättre kollektivtrafikanslutningar har potential
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Gällande godstransporter kan åtgärderna i
regional plan på sikt bidra till bättre
förutsättningar för längre och tyngre fordon
samt intermodala transporter. Detta kan leda
till effektivare transporter och minskade
utsläpp.

Miljöeffektsbedömning Biologisk mångfald
Mot bakgrund av hållbarhetsbedömningen
ovan bedöms infrastrukturplanen
sammantaget varken medföra positiva eller
negativa effekter avseende biologisk
mångfald.

Biologisk mångfald
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen varken medför positiv eller
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
Biologisk mångfald.
Större namngiva vägåtgärder är det enda
åtgärdsområdet som bedöms medföra risk för
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
biologisk mångfald. Det beror på att vissa av
dessa åtgärder omfattar markanspråk som inte
är försumbara och/eller genomförs i områden
som omfattas av riksintressen eller med
särskilda naturmiljövärden (som behöver
beaktas i genomförandet). De större
vägåtgärderna är generellt lokaliserade på
landsbygderna eller vid orter utanför
storstäderna, där miljön är mindre exploaterad.
Utöver ianspråktagande av mark kan de större
vägåtgärderna i vissa fall även skapa nya
barriärer för den gröna infrastrukturen, eller
förstärka befintliga barriärer, vilket riskerar att
påverka den biologiska mångfalden negativt i
lokalområdet. För att minska mortaliteten
inkluderar många av de större namngivna
vägåtgärderna viltstängsel och för att mildra
barriäreffekter omfattar vissa åtgärder även
faunapassager.
Övriga åtgärdsområden bedöms medföra
varken positiv eller negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald,
eftersom åtgärderna är av mindre karaktär och
generellt sker inom redan befintlig
infrastruktur eller i direkt anslutning till den.
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Vissa enskilda större vägåtgärder bedöms
medföra lokala negativa miljöeffekter
avseende den biologiska mångfalden, för
den plats där åtgärden genomförs. Men
effekterna bedöms inte vara av den
omfattning att de är betydande enligt
miljöbalkens mening.
På de platser där ianspråktagande av mark
sker och barriärer skapas eller förstärks kan
det medföras lokala negativa
miljökonsekvenser för växt- och djurlivet.
Åtgärder för att begränsa dessa lokala
konsekvenser bör lämpligen vidtas i
genomförandet.

Frisk luft
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan avseende hållbarhetsaspekten Frisk
luft.
Bedömningen baseras på att
kollektivtrafikåtgärder bidrar till att öka
kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft, vilket kan bidra till
överflyttning från personbilstrafik till
kollektivtrafik. Där cykelvägar byggs blir det
bättre förutsättningar för cykling, vilket kan
bidra till överflyttning till aktiva transportslag
och därmed minskad biltrafik. När åtgärderna
görs på platser som innebär att de medför
potential till minskad trafik genom samhällen
eller i storstädernas gaturum, bidrar de till att
luftkvaliteten förbättras. För övrigt bedöms de
större namngivna vägåtgärderna medföra
försumbara utsläpp av luftföroreningar enligt
Trafikverkets SEB:ar.

Buller
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen till viss del har potential att
positivt påverka hållbarhetsaspekten Buller.
Bedömningen baseras på att flertalet större
vägåtgärder har potential att bidra till att
antalet personer som utsätts för bullernivåer
högre än 55 dB(A) minskar, genom att
befintliga vägar avlastas eller att det genomförs
bullerskyddsåtgärder.
Överflyttningseffekter av kollektivtrafikåtgärder
och cykelåtgärder på både det kommunala och
det regionala vägnätet kan medföra en
minskning av biltrafiken, som i sin tur ger lägre
bullernivåer. Däremot bedöms flygtrafiken
fortsatt medföra fortsatt höga bullernivåer i
intilliggande samhällen och därför riskerar att
negativt påverka hållbarhetsaspekten.

Miljöeffektsbedömning Frisk luft
Baserat på ovan resonemang bedöms
infrastrukturplanen sammantaget medföra
positiva effekter avseende frisk luft.
Infrastrukturplanens påverkan på
luftkvaliteten bedöms dock inte vara av den
omfattning att effekterna är betydande
enligt miljöbalkens mening.

Miljöeffektsbedömning Buller
Baserat på ovan resonemang bedöms
infrastrukturplanen sammantaget medföra
positiva effekter avseende buller.
Infrastrukturplanens påverkan avseende
buller bedöms dock inte vara av den
omfattning att effekterna är betydande
enligt miljöbalkens mening.

Den positiva effekten bedöms särskilt vara
aktuell för städernas gaturum, vilket medför
positiva effekter för hälsan.

Vissa vägsträckor som idag ger upphov till
höga bullernivåer för närboende, kan
genom åtgärder i infrastrukturplanen,
exempelvis bullerskydd och mindre trafik, få
en minskad bullerpåverkan.

I likhet med miljöeffektsbedömningen för
klimat har byggskedets effekter inte tagits
med i den samlade bedömningen avseende
frisk luft. Byggskedet riskerar att medföra
negativa effekter avseende luftkvalitet
främst i stadsmiljöer, där lokalt förhöjda
halter av luftföroreningar kan bidra till
negativa hälsoeffekter. Eftersom barn är
mer känsliga för luftföroreningar än vuxna,
så finns det risk att barn som rör sig i
närheten av byggområden kan påverkas
negativt.

Minskad bullerpåverkan kan i sin tur bidra
till minskade negativa hälsokonsekvenser, i
form av till exempel dålig sömn, höjd
hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck
beroende på höga bullernivåer.
Bulleråtgärder beaktas vidare i
genomförandet.

Trafiksäkerhet
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan avseende hållbarhetsaspekten
Trafiksäkerhet.
Infrastrukturplanen har stort fokus på
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som bidrar till
förbättringar. Flera av infrastrukturplanens
åtgärdsområden innefattar vägåtgärder i det
regionala vägnätet, som är särskilt prioriterat
att åtgärda ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Möjligheten till förbättringar inom ramen för
regional infrastrukturplan är genom
investeringar. För att genomföra
trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs också
beslut i flera instanser, även teknik spelar stor
roll. De åtgärder som genomförs i
infrastrukturplanen har dock goda
förutsättningar att leda till att trafiksäkerheten
förbättras i flera led och på så vis bidra till att
etappmålet 2030 uppnås.
De flesta av åtgärderna i infrastrukturplanen
har potential att bidra till en ökad
trafiksäkerhet. Infrastrukturplanen bedöms
kunna bidra till ökad trafiksäkerhet på många
platser i regionen. Exempel på åtgärder som
förbättrar trafiksäkerheten på vägarna är
mötesfria vägar, planskilda korsningar och
korsningsåtgärder.
Nya eller förbättrade bytespunkter och
resecentrum bedöms kunna öka
trafiksäkerheten i samband med byten mellan
kollektiva färdmedel samt mellan cykel och
kollektivtrafik.
Därtill medför investeringar i cykelvägar,
gång- och cykelpassager samt åtgärder som
medför minskade barriärer inne i samhället
potential till positiv utveckling av
trafiksäkerheten. Detta gäller särskilt i de fall
åtgärderna fokuserar på barn och ungas
självständighet i trafiken.
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Miljöeffektsbedömning Trafiksäkerhet
Mot bakgrund av hållbarhetsbedömningen
ovan bedöms infrastrukturplanen
sammantaget medföra positiva effekter
avseende trafiksäkerhet, då de flesta
åtgärdsområden bedöms ha potential att
bidra till positiva effekter för
trafiksäkerheten.
Med utgångspunkten att genomförandet av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder beslutas i
olika instanser, där både investeringar och
teknik spelar roll, är den försiktiga
bedömningen att infrastrukturplanens
åtgärder på längre sikt kan ha stor
betydelse. I nuläget går det dock inte att
bedöma om de positiva effekterna är
betydande enligt miljöbalkens mening.
Ökad trafiksäkerhet kan i sin tur ge positiva
hälsokonsekvenser, i den mening att det kan
bidra till att färre skadas eller dödas i
trafiken.

Aktivt resande
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt
resande.
Byggnation av nya cykelvägar, gång- och
cykelpassager, samt trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på det mindre vägnätet kan bidra till
att fler väljer aktiva transportmedel. Att det ska
vara tryggt och säkert att använda aktiva
transportmedel är viktigt inte minst för barn
och unga, vars cyklade har minskat de senaste
20 åren. Det lyfts särskilt i infrastrukturplanen
att åtgärder för att minska barriäreffekterna i
samhällen behöver prioriteras. På sikt kan detta
leda till minskade hinder för det aktiva
resandet.
Satsningar på nya kollektivtrafiklinjer,
busskörfält, utökad färjetrafik samt bättre
anslutningsmöjligheter med nya bytespunkter
har potential att bidra till att öka
kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft, och därmed främja aktivt
resande. Upprustning och utbyggnad av det
regionala järnvägsnätet har också potential att
bidra
Tillgänglighet – Näringsliv
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet
– Näringsliv.

Miljöeffektsbedömning Aktivt resande
Baserat på resonemanget ovan bedöms
infrastrukturplanen sammantaget medföra
positiva effekter avseende aktivt resande.
Infrastrukturplanens påverkan på aktivt
resande bedöms dock inte vara av den
omfattning att de är betydande enligt
miljöbalkens mening.
Ett ökat aktivt resande kan i sin tur ge
positiva hälsokonsekvenser, eftersom
motion främjar hälsa och välmående.

Tillgänglighet – Landsbygd
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet
– Landsbygd.
Tillgängligheten på landsbygden kan främjas
genom åtgärder som standardhöjningar och
trafiksäkerhetsåtgärder på vägar, mötesfria
vägar samt kollektivtrafik- och cykelåtgärder.
Knutpunkter och resecentrum, inklusive
pendlingsparkeringar, har potential att bidra
till bättre pendlingsmöjligheter med
kollektivtrafik på landsbygderna. Cykelvägar
kan ge ökad tillgänglighet när de förbinds med
viktiga målpunkter som arbetsplatser, skolor,
förskolor och annan samhällsservice.

Standardhöjning av större regionala vägar
liksom mindre vägåtgärder gör att vägarnas
funktion stärks eller upprätthålls. Vägåtgärder
kan bidra till en säkrare trafikmiljö och bättre
framkomlighet för exempelvis gods på vägarna.
Upprustning av järnvägen kan bidra till ökad
kapacitet för godstransporter medan
driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs
flygplats har potential att bidra till ett
konkurrenskraftigt näringsliv.
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Tillgänglighet – Städer
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet
– Städer.

Tillgänglighet – Funktionsnedsättning
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet
– Funktionsnedsättning.

Bedömningen baseras på att satsningar på
kollektivtrafiken i städer (framförallt Göteborg)
har potential att bidra till att öka
kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft. Citybusstråk samt nya eller
förbättrade resecentrum kan bidra till
förbättrade pendlingsmöjligheter. Utöver att
potential till ökad tillgänglighet för
kollektivtrafikresenärer har åtgärder i
infrastrukturplanen även potential till positiv
påverkan på tillgängligheten i städer för
cyklister och fotgängare. Infrastrukturplanen
bedöms även ha potential att bidra till ett
bättre och säkrare samspel mellan olika
transportslag i gaturummet, vilket är positivt
för tillgängligheten i städer.

Infrastrukturplanen bidrar till att förbättra
tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning under förutsättning att
funktionshindersanpassning görs vid
ombyggnad av busshållplatser.
Tillgänglighetsanpassningar av ny eller utökad
kollektivtrafik, så som citybusstråk och nya
knutpunkter och resecentrum, medför god
användbarhet för personer med
funktionsnedsättning. På så vis bidrar
åtgärderna till människors mobilitet och
möjlighet till delaktighet i samhället.

Tillgänglighet – Grundläggande
tillgänglighet
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten
Grundläggande tillgänglighet.
Infrastrukturplanen har potential att bidra till
ökad tillgänglighet för barn och unga samt
andra grupper som främst reser på lokal nivå
och/eller som inte har tillgång till egen bil.
Cykelvägar kan bidra till ökad grundläggande
tillgänglighet när de förbinder bostäder med
viktiga målpunkter som arbetsplatser, skolor,
förskolor och annan samhällsservice. Åtgärder
som innebär att kollektivtrafikens hållplatser,
knutpunkter och resecentrum blir mer
tillgänglighetsanpassade och tryggare bidrar
också till grundläggande tillgänglighet. Nya
kollektivtrafikförbindelser, så som citybusstråk,
bidrar också till ökad grundläggande
tillgänglighet med kollektivtrafiken. Även
åtgärder som bidrar till trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter och som förbättrar olika
transportslags samspel i vägrummet har
potential att bidra positivt till grundläggande
tillgänglighet.
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Trygghet
Den samlade bedömningen är att
infrastrukturplanen medför varken positiv eller
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
Trygghet. Hållbarhetsaspekten har dock inte
kunnat bedömas i detta tidiga skede för
samtliga åtgärdsområden, eftersom påverkan på
trygghet till stor del beror på utformningen av
åtgärderna.
Åtgärdsområdena Större namngivna
kollektivtrafikåtgärder och Statlig medfinans
till kommunalt vägnät bedöms ha potential att
bidra till positivt till trygghet. Det beror
särskilt på att byggnation av resecentrum kan
medföra en ökad trygghet för resenärer. Även
utformningen av hållplatser för
kollektivtrafiken samt utformningen av cykeloch gångvägar samt av gaturummet i städer
och samhällen har potential att bidra positivt
till tryggheten.

Större namngivna vägåtgärder
Åtgärdsområdet innehåller namngivna
vägåtgärder av större karaktär, med en total
investeringskostnad på minst 50 miljoner
kronor. Många av de större namngivna
vägåtgärderna är beslutade i tidigare
planomgångar men har ännu inte färdigställts.
En mindre del av åtgärdsområdets medel är
inte avsatta till någon specifik åtgärd, utan är så
kallade obundna medel.
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Väg 168 Ekelöv-Kareby6

Väg 49 Axvall-Varnhem

Tabell 6. Hållbarhetsbedömning av Större namngivna vägåtgärder. De sex översta
aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.
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Två alternativa korridorer. Val av åtgärd sker under remisstid. Vägvalet har en marginell påverkan på hållbarhetsbedömningen.
Åtgärden utgör en kombination av väg- och kollektivtrafikåtgärder. Uppdaterad SEB saknas, SEB från 2018-10-05 har använts.
SEB saknas i nuläget. Bedömning utgår från Väg 41 Fritsla-Kråkered, som är en liknande åtgärd.
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De större namngivna vägåtgärderna innehåller
en mångfald av åtgärder, bland annat mötesfria
vägar, busskörfält och cykelvägar i anslutning
till bilvägar. Samtliga objekt innebär
standardhöjning av befintliga vägsträckor, med
undantag för väg 168 Ekelöv-Kareby, väg 161
Rotvik-Bäcken och väg 156 Förbifart Skene.
Enligt SEB:arna medför de större namngivna
vägåtgärderna både positiv och negativ
påverkan för klimatet, men sammantaget
bedöms de bidra negativt till
hållbarhetsaspekten klimat. Det beror i
huvudsak på att anläggande av mötesfri väg
medför att hastigheten ökar på vissa sträckor,
vilket innebär ökad bränsleförbrukning samt
ökad trafik på sikt, som i sin tur leder till ökade
klimatutsläpp. I ett par fall medför åtgärderna
även ökad risk för omvägar för lokaltrafiken.
Vissa av de större namngivna vägåtgärderna
bedöms medföra risk för negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald. Det
beror på att de medför markanspråk som inte
är försumbara eller att de genomförs i områden
som omfattas av riksintressen eller med
särskilda naturmiljövärden. Lokala
naturmiljövärden behöver beaktas under
genomförandet av åtgärderna, så att eventuell
skada kan undvikas eller reduceras. De större
vägåtgärderna är generellt lokaliserade på
landsbygderna eller vid orter utanför
storstäderna, där miljön är mindre exploaterad
än i storstäderna. Utöver ianspråktagande av
mark kan de större vägåtgärderna i vissa fall
även skapa nya barriärer för den gröna
infrastrukturen, alternativt förstärka befintliga
barriärer, vilket riskerar medföra negativ
påverkan för den biologiska mångfalden i
närområdet. För att mildra barriäreffekterna
inkluderar några av de större namngivna
vägåtgärderna så kallade faunapassager.
Vägåtgärderna innebär att befintliga vägar
avlastas eller att det genomförs
bullerskyddsåtgärder, vilket i sin tur medför att
antalet personer som utsätts för bullernivåer
högre än 55 dB(A) minskar, varpå många av
åtgärderna bedöms ha potential till positiv
påverkan avseende buller.
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Vägåtgärderna omfattar bland annat mötesfria
vägar, avlastning av vägar som går igenom
samhällen, standardhöjning av vägar samt
anläggande av nya gång- och cykelvägar. Detta
är åtgärder som minskar risken för
mötesolyckor för biltrafiken och ökar
trafiksäkerheten.
Standardhöjning av de större regionala vägarna
som binder samman regionen ger bättre
förutsättningar för ett jämnt och tillförlitligt
trafikflöde och förbättrad tillgänglighet till
arbetsmarknader. På sikt kan det leda till att
gods, liksom andra typer av trafik, kommer
fram i tid. På så vis bedöms flera av de större
namngivna vägåtgärderna främja
tillgängligheten för näringslivet. De större
namngivna vägåtgärderna görs generellt
utanför storstäderna, antingen på
landsbygderna eller i/vid mindre orter.
Förutsättningarna för att använda
kollektivtrafik, gång och cykel är sämre på
landsbygderna än i städerna, varpå behovet
respektive användandet av bil generellt är större
på landsbygderna. Flera av de större namngivna
vägåtgärderna har potential att bidra till en
säkrare och bättre tillgänglighet på
landsbygden.
De flesta större namngivna vägåtgärderna har
fokus på biltrafik men innehåller ofta åtgärder
även för cykel och kollektivtrafik. Några har
fokus på kollektivtrafikens framkomlighet och/
eller åtgärder som främjar säkert cyklande.

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder
Åtgärdsområdet innehåller namngivna
kollektivtrafikåtgärder av större karaktär, med
en total investeringskostnad på minst 50
miljoner kronor. Många av åtgärderna är
beslutade i tidigare planomgångar men har
ännu inte färdigställts. En mindre del av
åtgärdsområdets medel är inte avsatta till
någon specifik åtgärd, utan är så kallade
obundna medel.

Elfärja, fjärde Älvskyttel,
Göteborg

Bytespunkt Haga,
Målbild Koll2035

Resecentrum Korsvägen,
Målbild Koll2035

Resecentrum
Stenungsund

Citybusstråk Toltorp,
Mölndal, Målbild Koll2035

Elfärja Öckerö, hyra9

Resecentrum Lerum

E20/Rv40
Tvärförbindelse10

Elfärja Marstrand

Bytespunkt Saltholmen,
etapp 1

Sammantagen
bedömning

Tabell 7. Hållbarhetsbedömning av Större namngivna kollektivtrafikåtgärder.
De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.
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SEB saknas. Bedömning utgår från Elfärja, fjärde Älvskyttel, som är en liknande åtgärd (hänsyn har dock tagits till om elfärjorna 		
ersätter fossildrivna färjor eller är nya linjer).
10 Åtgärden utgör en kombination av väg- och kollektivtrafikåtgärder. Uppdaterad SEB saknas, SEB från 2018-10-05 har använts.
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Flera av de större namngivna
kollektivtrafikåtgärderna bedöms kunna öka
kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft jämfört med biltrafik. Detta
kan leda till överflyttning från biltrafik, vilket
har potential till positiv påverkan på
hållbarhetsaspekten klimat och utveckling av
ett transporteffektivt samhälle. Här skiljer sig
dock bedömningen från Trafikverkets SEB:ar.
De utgår från att överflyttning från
personbilstrafik till kollektivtrafik inte bidrar
till minskade utsläpp i någon märkbar
utsträckning. Motivet är att vägtrafiken (även
personbilar) antas vara elektrifierad i större
utsträckning i framtiden.

Kollektivtrafikåtgärder kan medföra en ökning
av kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft. Exempelvis främjas resandet
av nya kollektivtrafiklinjer samt bättre
anslutningsmöjligheter med nya bytespunkter.
Kollektivtrafikåtgärder i eller i närheten av
storstadsmiljöer kan bidra till en ökad
tillgänglighet för resenärer med
kollektivtrafiken, med cykel och för fotgängare.
Bytespunkter eller resecentrum kan förenkla
byten mellan kollektiva färdmedel och
förbättra pendlingsmöjligheterna till och från
Göteborg.

Till skillnad mot de större namngivna
vägåtgärderna så bedöms samtliga större
namngivna kollektivtrafikåtgärder medföra
varken positiv eller negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald.
Kollektivtrafikåtgärderna innebär generellt inte
något omfattande ianspråktagande av mark,
utan görs huvudsakligen på mark som redan är
exploaterad eller i direkt anslutning till denna.
Kollektivtrafikåtgärderna bedöms varken
innebära att det skapas nya barriärer för grön
infrastruktur eller att befintliga barriärer
reduceras.
Nya eller förbättrade bytespunkter och
resecentrum inom åtgärdsområdet kan medföra
en ökad trafiksäkerheten i samband med byten
mellan kollektiva färdmedel samt mellan cykel
och kollektivtrafik.
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Kollektivtrafikåtgärder kan också förbättra
tillgängligheten för alla grupper av människor
eftersom åtgärden bidrar till att
kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft ökar. Tillgänglighetsanpassad
kollektivtrafik ökar kollektivtrafiknätets
användbarhet för personer med
funktionsnedsättning och därmed också
människors rörelse ute i samhället. Särskilt
byggnation av resecentrum kan medföra en
ökad trygghet för resenärer vid väntan på byte
mellan olika turer och trafikslag.

Trimning och effektivisering i stråk
Åtgärdsområdet innehåller åtgärder på det
regionala vägnätet med syfte att stärka
befintliga stråk över hela regionen, med en
investeringskostnad på högst 50 miljoner
kronor. Stråken utgör de viktigaste
kopplingarna mellan olika delar av regionen
och innefattar de största transportflödena.
Åtgärdsområdet innefattar potter för
kollektivtrafikåtgärder, cykelåtgärder och
mindre vägåtgärder. En del av åtgärdsområdets
medel avsätts även till förstärkta satsningar
inom två kommunalförbund. Dessa satsningar
utgörs i praktiken av kollektivtrafikåtgärder,
cykelåtgärder och mindre vägåtgärder inom
vissa geografiska områden och har inkluderats i
bedömningen nedan.

Åtgärdsområdet har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Klimat på
grund av förbättrade förutsättningar för
alternativ till biltrafik samt bättre
förutsättningar för godstransporter.
Åtgärdsområdet erbjuder möjligheter att bidra
till en utveckling i linje med ett
transporteffektivt samhälle. Detta förutsätter
en fortsätt hållbarhetsbedömning av
kommande val av åtgärder under
genomförandet.

Tabell 8. Hållbarhetsbedömning av trimning och effektivisering i stråk.
De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Kollektivtrafikåtgärder

Cykelåtgärder

Mindre
vägåtgärder

Sammantagen
bedömning

Klimat

+

+

0

+

Biologisk mångfald

0

0

0

0

Frisk luft

+

+

0

+

Buller

+

+

0

0

Trafiksäkerhet

+

+

+

+

Aktivt resande

+

+

0

+

Tillgänglighet – Näringsliv

0

0

+

+

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

+

+

+

Tillgänglighet – Städer

+

+

0

+

Grundläggande
tillgänglighet

+

+

+

+

Tillgänglighet –
Funktionsnedsättning

+

+

0

+

Inget data

Trygghet

Ej möjligt att bedöma i detta skede
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Åtgärder som nya eller anpassade
busshållplatser, busskörfält och bytespunkter
med mera på de större regionala vägarna har
potential till positiv påverkan på
hållbarhetsaspekten Frisk luft. Åtgärderna har
potential att göra kollektivtrafiken mer
attraktiv och busskörfälten ger förutsättningar
för en förbättrad framkomlighet som kan
konkurrera med biltrafiken. Detta i sin tur
innebär mindre trafik på vägar och mindre
utsläpp av luftföroreningar. Där cykelvägar
byggs blir det tryggare och säkrare att cykla,
vilket har potential att bidra till överflyttning
till aktiva transportslag och därmed minskad
biltrafik i de regionala stråken. Dessa leder
också till minskade bullernivåer.
Viktiga åtgärder i de regionala stråken som har
potential till positiv påverkan på
hållbarhetsaspekten Trafiksäkerhet är utbyggnad
av separerade cykelvägar samt mindre
vägåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.
Investeringar på nya cykelvägar, gång- och
cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder samt
minskade barriärer i samhället bedöms ha
betydelse för utvecklingen av trafiksäkerheten.
Åtgärdsområdet har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt resande.
Utbyggnad av cykelvägar utmed de regionala
stråken bidrar till ökad trafiksäkerhet och
trygghet samt ger bättre förutsättningar för
cyklister och gående. Det gäller inte minst för
barn och unga för vilka den totala cyklade
sträckan har minskat de senaste 20 åren. Med
fokus på att genomföra åtgärder vid relevanta
målpunkter kan det aktiva rörelsemönstret för
gång- och cykeltrafikanter öka.
Åtgärdsområdet har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet
– näringsliv eftersom de mindre vägåtgärderna
har betydelse för näringslivets transporter. Det
beror på att de mindre vägåtgärderna medför
standardhöjning och förbättrad funktion i
korsningar samt kurvrätning som på sikt
förbättrar förutsättningarna för längre fordon
och ger ett bättre flöde för godstransporter.
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Åtgärder i de regionala stråken har potential till
positiv påverkan på hållbarhetsaspekten
Tillgänglighet – landsbygd.
Infrastrukturinvesteringar på landsbygden kan
bidra till att kollektivtrafiken blir mer attraktiv
vilket i sin tur kan leda till förbättrade
möjligheter för pendling och en förbättrad
tillgänglighet till relevanta målpunkter som till
exempel arbeten, skola, offentlig och
kommersiell service samt kultur i ett mer
regionalt perspektiv. Cykelvägar ger ökad
tillgänglighet när de kopplas till viktiga
målpunkter. Särskilt viktigt är att det finns
cykelvägar till skola och förskola.
Standardhöjning och förbättrad funktion i
korsningar samt kurvrätning förbättrar både
trafiksäkerheten och tillgängligheten.
Åtgärderna i stråken har viss potential att
förbättra tillgängligheten även inne i städerna.
Det är framförallt åtgärder som främjar ett
bättre samspel mellan oskyddade trafikanter
och bilister som bedöms tillföra tillgänglighet i
städerna. Kollektivtrafikåtgärder kan bidra till
att öka kollektivtrafikens attraktivitet och
konkurrenskraft jämfört med exempelvis
biltrafik. Om kollektivtrafiken i stråken stärks,
så att fler väljer att resa in till städerna med
kollektivtrafik än med bil, så kan det bidra till
en bättre trafiksituation inne i städerna.
Åtgärdsområdet har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten
Grundläggande Tillgänglighet. Åtgärdsområdet
kan bidra till att öka kollektivtrafikens
funktion och attraktivitet, vilket kan bidra till
förbättrad tillgänglighet för exempelvis
personer utan tillgång till bil. Cykelvägar kan
bidra till ökad lokal tillgänglighet, särskilt för
barn och unga i de fall åtgärdernas målpunkter
är skolor, förskolor, idrottshallar och liknande.
Vägåtgärder kan bidra positivt till
grundläggande tillgänglighet för alla som
använder vägarna. Utvecklingen av de regionala
stråken behöver inte vara i konflikt med
trafikmiljön i det lokala samhället, utan ibland
kan åtgärder i de större stråken även gynna den
lokala trafiksituationen i mindre samhällen, till
följd av förbättring av korsningspunkter och
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken.

Trimning och effektivisering till stråk
Åtgärdsområdet innehåller åtgärder på det
regionala vägnätet som medverkar till att bättre
koppla upp det mindre vägnätet till stråken,
med investeringskostnad på högst 50 miljoner
kronor. Åtgärdsområdet innefattar potter för
kollektivtrafikåtgärder, cykelåtgärder och
mindre vägåtgärder. En mindre del av
åtgärdsområdets medel avsätts även till
förstärkta satsningar inom ett
kommunalförbund.
Åtgärdsområdet bedöms ha potential till
positiv påverkan på hållbarhetsaspekten Klimat.
Åtgärder i både kollektivtrafiken och i form av
utbyggnad av gång- och cykelvägar på de
mindre tätortsnära regionala vägarna möjliggör
bättre förutsättningar för alternativ till

biltrafiken. Åtgärder som exempelvis bättre
kollektivtrafikanslutningar till städer genom
pendelparkeringar, bidrar indirekt till
minskning av utsläpp av växthusgaser och
buller i städer på grund av minskad biltrafik.
Detta eftersom åtgärden kan medföra en viss
överflyttning från biltrafiken.

Tabell 9. Hållbarhetsbedömning av Trimning och effektivisering till stråk.
De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Kollektivtrafikåtgärder

Cykelåtgärder

Mindre
vägåtgärder

Sammantagen
bedömning

Klimat

+

+

0

+

Biologisk mångfald

0

0

0

0

Frisk luft

+

+

0

0

Buller

0

+

0

+

Trafiksäkerhet

0

+

+

+

Aktivt resande

0

+

0

+

Tillgänglighet – Näringsliv

0

0

+

+

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

+

+

+

Tillgänglighet – Städer

0

0

0

0

Grundläggande
tillgänglighet

+

+

+

+

Tillgänglighet –
Funktionsnedsättning

+

+

0

+

Inget data

Trygghet

Ej möjligt att bedöma i detta skede
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Om kortare sträckor ersätts med cykel ökar
möjligheten för att användandet av bil minskar
vilket bidrar till att minska utsläppen av
växthusgas samt buller. Detta gör att
tillgängligheten förbättras samtidigt som
biltrafiken inte ökar. En förutsättning för att
detta ska ske är att kollektivtrafik- och
cykelåtgärder görs så att de leder till
synergieffekter. Åtgärdsområdet bidrar på sikt
till ett fungerande godstransportflöde med
bättre möjligheter för längre fordon samt bättre
anslutningar till de större regionala vägarna,
vilka leder till bättre förutsättningar för
intermodala godstransporter. I det fall mindre
vägåtgärder leder till ökad trafik kan det finnas
risk för marginell negativ påverkan.
Det finns en viss potential till positiv påverkan
på hållbarhetsaspekten Frisk luft på grund av
minskad trafik genom standardhöjning. I vissa
fall innebär nybyggnation av bytespunkter (av
till exempel pendelparkeringar) en mer
attraktiv kollektivtrafiken som potentiellt
bidrar till minskad trafik genom bebyggelse.
Där cykelvägar byggs blir det tryggare och
säkrare att cykla, vilket har potential att bidra
till överflyttning till aktiva transportslag och
därmed minskad biltrafik på de regionala
vägarna.
Olyckor på mindre regionala vägar står för en
majoritet av alla allvarliga trafikolyckor i länet.
Åtgärder i det regionala vägnätet som har
potential till positiv påverkan på
hållbarhetsaspekten Trafiksäkerhet är utbyggnad
av separerade cykelvägar samt mindre vägåtgärder. Investeringar på nya cykelvägar, gång
och cykelpassager och trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på de mindre vägarna, med särskilt
fokus på barn och ungas transportbehov, kan
medföra en förbättrad trafikmiljö för
trafikanter och därmed förbättrad
trafiksäkerhet.
Åtgärdsområdet har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt resande.
Utbyggnad av cykelvägar utmed de regionala
vägarna bidrar till ökad trafiksäkerhet och
trygghet samt ger bättre förutsättningar för
cyklister och gående. Det gäller inte minst för
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barn och unga för vilka den totala cyklade
sträckan har minskat de senaste 20 åren. Med
fokus på att genomföra åtgärder vid relevanta
målpunkter kan det aktiva rörelsemönstret för
gång- och cykeltrafikanter öka.
På de mindre regionala vägarna har de mindre
vägåtgärderna betydelse för näringslivets
transporter eftersom standardhöjning och
förbättrad funktion i korsningar samt
kurvrätning förbättrar förutsättningarna för
längre fordon och bättre flöde för
godstransporter på sikt. Åtgärdsområdet har
därför potential till positiv påverkan på
hållbarhetsaspekten Tillgänglighet – näringsliv.
Åtgärder på de mindre regionala vägarna har
potential till positiv påverkan på
hållbarhetsaspekten Tillgänglighet – landsbygd.
Förbättrade anslutningar till regionala stråk gör
kollektivtrafiken något mer attraktiv.
Cykelåtgärder medför ökad tillgänglighet när
de kopplas till viktiga målpunkter, särskilt
viktigt att det finns cykelvägar till exempelvis
skola och förskola. Det gäller både den lokala
och regionala tillgängligheten. Standardhöjning
av mindre vägar och förbättrad funktion i
korsningar samt kurvrätning förbättrar
tillgängligheten och ger ökad trafiksäkerhet.
Åtgärderna medför att anslutningen till de
regionala stråken förbättras.
Åtgärdsområdet har potential till positiv
påverkan på hållbarhetsaspekten
Grundläggande Tillgänglighet. Cykelåtgärder
bidrar till ökad tillgänglighet lokalt för särskilt
barn och unga om åtgärden ökar
tillgängligheten till skolor och förskolor.
Mindre vägåtgärder kan bidra till
grundläggande tillgänglighet för alla som
använder vägarna, gäller både personbilar,
färdtjänst och kollektivtrafik.
Kollektivtrafikåtgärder samt cykelåtgärder kan
bidra till ökad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, om exempelvis
busshållplatser tillgänglighetsanpassas och
gång- och cykelvägar utformas med hänsyn till
exempelvis synskadade.

Statlig medfinans till kommunalt vägnät
Åtgärdsområdet innehåller statlig
medfinansiering till åtgärder på det
kommunala vägnätet, med investeringskostnad
på högst 50 miljoner kronor. Åtgärdsområdet
innefattar potter för kollektivtrafikåtgärder,
cykelåtgärder, trafiksäkerhet- och miljöåtgärder.
En mindre del av åtgärdsområdets medel
avsätts även till förstärkta satsningar inom ett
kommunalförbund. Dessa satsningar utgörs i
praktiken av kollektivtrafikåtgärder och
cykelåtgärder.
Åtgärdsområdet bedöms ha potential till
positiv påverkan på alla hållbarhetsaspekter
förutom biologisk mångfald och tillgänglighet
för näringslivet, där åtgärdsområdet bedöms
medföra varken positiv eller negativ påverkan.
Tabell 10. Hållbarhetsbedömning av Statlig medfinans till kommunalt vägnät.
De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken

Kollektivtrafikåtgärder

Cykelåtgärder

Trafiksäkerhet
och miljö

Sammantagen
bedömning

Klimat

+

+

+

+

Biologisk mångfald

0

0

0

0

Frisk luft

+

+

+

+

Buller

+

+

+

+

Trafiksäkerhet

+

+

+

+

Aktivt resande

+

+

+

+

Tillgänglighet – Näringsliv

0

0

0

0

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

+

+

+

Tillgänglighet – Städer

+

+

+

+

Grundläggande
tillgänglighet

+

+

+

+

Tillgänglighet –
Funktionsnedsättning

+

+

+

+

Trygghet

+

+

+

+

Inget data
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Åtgärdsområdet har stor potential att bidra till
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle
eftersom det finns goda förutsättningar för
kollektivtrafik och cykelresor. Detta gör att
tillgängligheten förbättras samtidigt som
biltrafiken minskas. Därmed stor potential för
att bidra positivt till klimatmålet samt bidra till
minskade utsläpp av luftföroreningar, samt
minskade bullernivåer.
Oskyddade trafikanter står för majoriteten av
allvarliga trafikolyckor på kommunala vägar.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis
utbyggnad av separerade cykelvägar i tätorter
där många oskyddade trafikanter rör sig, bidrar
till en säkrare trafikmiljö. Åtgärdsområdet har
ett särskilt fokus på barn och ungas
självständighet i trafiken, viket innebär
satsningar för en säkrare trafikmiljö för
oskyddade trafikanter samt för bättre samspel
mellan olika trafikslag i gaturummet.
Åtgärderna har särskilt fokus på relevanta
målpunkter (så som gång- och cykelvägar
mellan bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor
och annan samhällsservice), så att många ska få
nytta av satsningarna. På så vis bedöms
åtgärdsområdet ha potential till ökat aktivt
resande och till positivt bidrag till bland annat
grundläggande tillgänglighet. Det är relevant
inte minst för barn och unga, vars cyklande har
minskat de senaste 20 åren.
Infrastrukturinvesteringar på landsbygden har
potential att bidra till att göra kollektivtrafiken
mer attraktiv och konkurrenskraftig, samt kan
bidra till ökad tillgänglighet på landsbygden.
Cykelåtgärder i mindre samhällen och på
landsbygderna kan bidra till ökad tillgänglighet
om åtgärderna binder ihop målpunkter
(bostäder, arbetsplatser, skolor och liknande).
Åtgärder som görs i städer eller på vägar till
städer har potential att bidra till ökad
tillgänglighet i städerna. Framförallt handlar
det om trafiksäkerhet och ett bättre samspel
mellan oskyddade trafikanter och bilister.

41

Kollektivtrafikåtgärder och gång- och
cykelvägar gynnar grupper utan tillgång till bil.
För att åtgärderna ska bidra till tillgänglighet
för alla är det viktigt att åtgärderna inte enbart
fokuseras på arbetspendlare, utan att åtgärder
även genomförs där det finns skolor, förskolor
och annan samhällsservice, så att det lokala
resandet underlättas.
Åtgärdsområdet har viss potential att bidra till
förbättrad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning, genom att exempelvis
hållplatser i det kommunala vägnätet utformas
eller anpassas så att de kan nyttjas av alla.
Åtgärdsområdets satsningar på kollektivtrafik
och cykel kan bidra till att fler personer väljer
aktiva transportslag, och därmed rör sig ute i
gaturummet, vilket kan bidra till ökad
trygghet. Utformningen av bland annat
hållplatser för kollektivtrafiken och cykelvägar
har potential att bidra positivt om
utformningen görs med hänsyn till trygghet.

Samfinansiering nationell plan, järnväg
Åtgärdsområdet innehåller medel till
samfinansiering av åtgärder i den nationella
infrastrukturplanen. Medlen är avsatta för
åtgärder på de regionala järnvägarna med syfte
att höja och återupprätta standarden. Det kan
handla till exempel om hastighets- och
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom
stationsmiljöer, så som förlängning av
plattformar.
Tabell 11. Hållbarhetsbedömning av Samfinansiering
nationell plan, järnväg. De sex översta
aspekterna i tabellen är aspekter enligt 		
miljöbalken.

Inget data

Totalt för
åtgärdsområdet

Klimat

+

Biologisk mångfald

0

Frisk luft

+

Buller

0

Trafiksäkerhet

+

Aktivt resande

+

Tillgänglighet – Näringsliv

+

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

Tillgänglighet – Städer

+

Grundläggande
tillgänglighet

0

Tillgänglighet –
Funktionsnedsättning

0

Trygghet

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till
positiv påverkan på alla hållbarhetsaspekter
förutom biologisk mångfald, buller,
grundläggande tillgänglighet och tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning, där
åtgärdsområdet bedöms medföra varken positiv
eller negativ påverkan. Trygghetsaspekten har
inte varit möjlig att bedöma i detta skede.
Satsningar på de regionala järnvägarnas
standard kan bidra till ökad kapacitet och
tillförlitlighet för järnvägen och på så vis ökad
attraktivitet och konkurrenskraft jämfört med
andra transportslag. Om fler väljer att resa med
tåget istället för bilen och fler godstransporter
sker med tåg istället för med lastbil har
åtgärdsområdet potential att bidra till minskad
vägtrafik, med mindre utsläpp av växthusgaser
och luftföroreningar (NOx och PM10) som
följd. En överflyttning har också potential att
bidra till ökad trafiksäkerhet och aktivt
resande.
Åtgärdsområdet bedöms ha potential till
förbättrad tillgängligheten för näringslivet, på
grund av att satsningarna kan medföra ökad
kapacitet för godstransporter på järnväg.
Satsningarna har potential att medföra kortare
restider för tågpendlare, vilket i kombination
med ökad tillförlitlighet kan ha en positiv
påverkan för tillgängligheten på landsbygderna.

Ej möjligt att
bedöma i detta
skede
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Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen
Åtgärdsområdet innefattar större
infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken i
Göteborgsområdet som är avtalade inom
Sverigeförhandlingen. Åtgärderna sam- och
medfinansieras av flera parter, varför endast en
mindre del av de totala kostnaderna finansieras
genom den regionala infrastrukturplanen.
Tabell 12. Hållbarhetsbedömning av Storstadsåtgärder 		
inom Sverigeförhandlingen. De sex översta
aspekterna i tabellen är aspekter enligt 		
miljöbalken.

Inget data

Totalt för
åtgärdsområdet

Klimat

+

Biologisk mångfald

0

Frisk luft

+

Buller

0

Trafiksäkerhet

0

Aktivt resande

+

Tillgänglighet – Näringsliv

0

Tillgänglighet –
Landsbygd

0

Tillgänglighet – Städer

+

Grundläggande
tillgänglighet

+

Tillgänglighet –
Funktionsnedsättning

+

Trygghet

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till
positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna
klimat, frisk luft, aktivt resande, tillgänglighet i
städer, grundläggande tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. För övriga
hållbarhetsaspekter bedöms åtgärdsområdet
medföra varken positiv eller negativ påverkan
(trygghetsaspekten har dock inte varit möjlig
att bedöma i detta skede).
Storstadsåtgärderna omfattar kollektivtrafikåtgärder i Göteborgsområdet i form av
nya kollektivtrafiklinjer. Åtgärderna har
potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet
och konkurrenskraft, så att fler ska kunna och
vilja åka kollektivt. Åtgärdsområdet har således
potential att bidra till överflyttning till
kollektivtrafik från biltrafik. Åtgärdsområdet
har stor potential att bidra till utvecklingen av
ett transporteffektivt samhälle eftersom det ger
goda förutsättningar för kollektivtrafik och
cykelresor. Detta gör att tillgängligheten kan
förbättras samtidigt som biltrafiken minskas.
Därmed stor potential för att bidra positivt till
klimatmålet.
Storstadsåtgärderna bedöms bidra till ökad
tillgänglighet i Göteborgsområdet. Invånarnas
grundläggande tillgänglighet förbättras genom
ett större kollektivtrafikutbud och troligen även
kortare restider. De nya kollektivtrafiklinjerna
bidrar till bättre förutsättningarna för aktivt
resande. Nya spårvägs- och busstråk bidrar till
att öka tillgängligheten i städer (i detta fall
Göteborg) för resenärer utan tillgång till bil.
Tillgänglighetsanpassningar av hållplatser och
knutpunkter bidrar till ökad tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

Ej möjligt att
bedöma i detta
skede
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Övrigt
Åtgärdsområdet innehåller medel till
oförutsedda mindre utgifter och driftbidrag till
Trollhättan-Vänersborgs flygplats.
Åtgärdsområdet bedöms ha varken positiv eller
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten
klimat. Det beror på att flyg inte räknas in i
klimatmålet för inrikes transporter, som är
bedömningskriteriet för klimat.
Tabell 13. Hållbarhetsbedömning av Övrigt.De sex 		
översta aspekterna tabellen är aspekter 		
enligt miljöbalken.

Inget data

Totalt för
åtgärdsområdet

Klimat

0

Biologisk mångfald

0

Frisk luft

0

Buller

-

Trafiksäkerhet

0

Aktivt resande

0

Tillgänglighet – Näringsliv

+

Tillgänglighet –
Landsbygd

+

Tillgänglighet – Städer

0

Grundläggande
tillgänglighet

0

Tillgänglighet –
Funktionsnedsättning

0

Trygghet

0

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till
positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna
Tillgänglighet – Näringsliv och Tillgänglighet
– Landsbygd, men risk för negativ påverkan
avseende buller. Dessa bedömningar baseras på
att åtgärdsområdet bland annat innefattar
driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs
flygplats, vilket visserligen är viktigt för
tillgängligheten för näringslivet samt
landsbygderna kring flygplatsen, men även
riskerar att medföra till fortsatt höga
bullernivåer i intilliggande samhällen. För
övriga hållbarhetsaspekter bedöms
åtgärdsområdet medföra varken positiv eller
negativ påverkan.
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5 Jämförelse mellan infrastrukturplanen och
jämförelsealternativ
Som nämndes i avsnitt Valt jämförelsealternativ
motsvarar jämförelsealternativet Regional
infrastrukturplan 2018–2029. Det finns både
likheter och skillnader mellan Regional
infrastrukturplan 2022–2033 och
jämförelsealternativet.
I infrastrukturplanen 2018–2029 är
indelningen i åtgärdsområden i huvudsak gjord
utifrån trafikslag. I Regional infrastrukturplan
2022-2033 är åtgärdsområden i huvudsak
indelade efter funktion och vägnätets olika
delar. För att kunna jämföra fördelningen av
medel mellan infrastrukturplanen 2022-2033
och jämförelsealternativet har åtgärderna i
Regional infrastrukturplan 2018–2029
”översatts” till åtgärdsområdena som används i
Regional infrastrukturplan 2022-2033, se
figur 8 nedan.

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Fyra större namngivna väg- och
kollektivtrafikåtgärder har färdigställts sedan
infrastrukturplan 2018-2029 antogs och sex
åtgärder har tillkommit i infrastrukturplan
2022-2033, varav en med extern finansiering.
Ett fåtal namngivna väg- och
kollektivtrafikåtgärder har fått en ändrad
inriktning i den nya planen. Fyra av de
namngivna kollektivtrafikåtgärderna i
infrastrukturplan 2018–2029 har i
infrastrukturplan 2022-2033 istället listats som
brister. Dessa brister kan bli aktuella att åtgärda
i kommande planrevideringar. I Bilaga 6 anges
vilka större namngivna åtgärder som har
färdigställts, tillkommit och liknande.

Övrigt

6% (3%)

1% (4%)

Samfinansiering nationell plan,
järnväg

11% (11%)
Större åtgärder i stråk
och noder

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät

38% (41%)

16% (14%)
Trimning och effektivisering
till stråk

Trimning och effektivisering
i stråk

13% (11%)

15% (16%)

Figur 8. Jämförelse mellan Regional infrastrukturplan 2022-2033 och Regional infrastrukturplan
2018-2029 (jämförelsealternativet). Fördelning av medel i infrastrukturplanen 2022–2033
anges i den yttre cirkeln och med mörka siffror. Motsvarande för infrastrukturplanen 		
2018–2029 anges i den inre cirkeln och med ljusare siffror i parenteser.
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De huvudsakliga skillnaderna mellan Regional
infrastrukturplan 2022-2033 och Regional
infrastrukturplan 2018-2029
(jämförelsealternativet) är:
•

Transporteffektivitet är en viktig
utgångspunkt i infrastrukturplan 20222033, som fokuserar på funktion istället för
transportslag. Tanken är att olika
transportslag kompletterar varandra, och
möjliggör intermodala transporter både för
gods och människor. Infrastrukturplanens
struktur gör att medel lättare kan
kombineras från olika potter för att
genomföra helhetslösningar. Det finns
avsatta medel för olika delar av vägnätet
vilket gör det enklare att beakta de olika
geografiska förutsättningarna i
åtgärdsplaneringen.

•

Vissa större åtgärder har fått ändrad
inriktning. Exempelvis har E20 / Rv 40
Tvärförbindelse i infrastrukturplanen
2022-2033 blivit en kollektivtrafikåtgärd,
som inkluderar såväl busskörfält som
cykelväg och vägåtgärder, istället för fyrfilig
bilväg.

•

Infrastrukturplanen 2022-2033 innehåller
utökat utrymme för cykelinfrastruktur
jämfört med jämförelsealternativet, samt
har ett särskilt fokus på barn och ungas
tillgänglighet i cykelplaneringen.

•

Infrastrukturplanen 2022-2033 innehåller,
till skillnad från jämförelsealternativet,
vägledande principer för åtgärdsområden
och potter med obundna medel (se
plandokumentet). De vägledande
principerna syftar till att se till att
infrastrukturplanen går i en mer hållbar
riktning.

•

Infrastrukturplanen 2022-2033 strävar
tydligare efter en balans mellan regionala
långväga och lokala resor. Behov av
åtgärder för att minska barriäreffekterna till
följd av stråkåtgärder lyfts tydligare.

•

Förutsättningarna för oskyddade trafikanter
har fått en större tyngd i
Infrastrukturplanen 2022-2033 än i
jämförelsealternativet.

Hållbarhets- och miljöeffektsbedömning
Infrastrukturplanen 2022-2033:s fokus på
funktion och olika trafikslags samspel medför
att den i ännu större utsträckning än
jämförelsealternativet bedöms medföra positiv
påverkan avseende trafiksäkerhet samt olika
tillgänglighetsaspekter och aktivt resande.
Vidare bedöms infrastrukturplanens upplägg
även bidra till att rätt typ av åtgärder väljs
utifrån olika geografiska förutsättningar i en
större utsträckning. Infrastrukturplanen
2022-2033 har inkluderat ett
barnrättsperspektiv, bland annat genom
prövning och analys av barnets bästa. Att
hänsyn har tagits till barns behov av
självständig mobilitet samt utsatthet i trafiken
har också bidragit till infrastrukturplanens
positiva påverkan avseende framförallt
hållbarhetsaspekten aktivt resande och vissa av
tillgänglighetsaspekterna.
Både infrastrukturplanen 2022-2033 och
jämförelsealternativet innehåller större
namngivna vägåtgärder. Dessas påverkan beror
på hur de utformas och var de lokaliseras (det
behöver inte innebära större påverkan för att
det är fler större åtgärder). De större
namngivna kollektivtrafikåtgärderna bedöms
generellt medföra potential till positiv påverkan
på de flesta hållbarhetsaspekterna, medan de
större namngivna vägåtgärderna till viss del kan
vara problematiska ur vissa
hållbarhetsperspektiv. De bidrar visserligen till
framförallt trafiksäkerhet med fokus på
personbil och tung trafik och till vissa av
tillgänglighetsaspekterna (främst på
landsbygden och för näringslivet), men riskerar
i vissa fall medföra negativ påverkan på
aspekterna klimat och biologisk mångfald.
Två av de redan beslutade namngivna objekten
har fått ändrad omfattning i
infrastrukturplanen 2022-2033. Åtgärden på
väg 168 Tjuvkil består av en cykelväg.
E20 / Rv 40 Tvärförbindelse har ändrat
inriktning och den utgör en
kollektivtrafikåtgärd och en vägåtgärd, istället
för endast en vägåtgärd (som i
jämförelsealternativet). Ur hållbarhetssynpunkt
(framförallt klimatsynpunkt) är det således
positivt att redan beslutade åtgärder omprövas
och eventuellt aktualiseras.
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Särskilda överväganden

Under arbetet med att revidera den regionala
infrastrukturplanen har det förts en
hållbarhetslogg med syfte att dokumentera
beslut och ställningstaganden som kan påverka
hållbarheten, och för att kunna följa vad beslut
längs vägen har för konsekvenser för en hållbar
utveckling. De viktigaste övervägandena
redovisas i punktform nedan:

•

Tre alternativ för att bygga
infrastrukturplanen tas fram samt
hållbarhetsbedömning av respektive
alternativ.
1. Alternativ Flexibilitet
2. Alternativ Större åtgärder
3. Alternativ Intermodalitet
De olika alternativen påverkar
hållbarhetsaspekterna på olika sätt.
Samtliga alternativ har potential till att
bidra positiv till de flesta
hållbarhetsaspekterna. Alternativ Större
åtgärder innebar en risk för negativ
påverkan på klimatet.

•

Regionfullmäktiges beslut 2018-01-30 om
uppföljning av miljökonsekvenserna i
Regional plan 2018-2029. Ledde till en
miljö-PM och rekommendation att
tydligare integrera miljöaspekter i
planprocessen.

•

Beslut om att göra en
hållbarhetsbedömning som en utvidgad
strategisk miljöbedömning. Samt att
hållbarhetsbedömningen ska utgå från
Trafikverkets målbild 2030 med ingående
mål och aspekter som bedömningskriterier.

•

Ställningstagande i BHU om
inriktningsunderlag för regionala
infrastrukturplanen. Föregicks av
hållbarhetsbedömning av förslaget och
medskick inför fortsatt process.
Inriktningsunderlaget innebär en
aktualisering av systemanalysen, och pekar
tydligare på förbättrad snarare än ökad
tillgänglighet, ökat fokus på hållbart
resande i hela regionen. Den innehåller
också tre nya principer för den regionala
infrastrukturplanen; bidra till nationella
klimatmålet, stötta utvecklingen av ett
inkluderande transportsystem och bidra till
nollvisionen för trafiksäkerhet.
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•

Politiskt ställningstagande i BHU om att gå
vidare med alternativ Större åtgärder och
alternativ Intermodalitet, med
förutsättningen att det ska ske inom
inriktningsunderlagets mål. Det vill säga
att val av åtgärder ska ske inom den
utpekade inriktningen.

•

Dialog med kommunalförbundens
förbundsstyrelser. Skriftliga
ställningstaganden om att beslutade objekt
och beslutade brister ska genomföras.
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Slutsatser och medskick till genomförandet

Slutsatser
I denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning har
den regionala infrastrukturplanens påverkan på
tolv hållbarhetsaspekter bedömts. Den samlade
bedömningen är att infrastrukturplanen har
potential till positiv påverkan på de flesta
hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller,
trafiksäkerhet, aktivt resande, tillgänglighet för
näringsliv, tillgänglighet på landsbygden,
tillgänglighet i städer, grundläggande
tillgänglighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning. Den regionala
infrastrukturplanen bedöms sammantaget
medföra varken positiv eller negativ påverkan
på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk
mångfald samt trygghet.
Därtill har en lagstadgad
miljöeffektsbedömning gjorts för utvalda
miljöaspekter. Den sammantagna
miljöeffektsbedömningen visar att den
regionala infrastrukturplanen inte bedöms
medföra några betydande miljöeffekter
(positiva eller negativa). Bedömningarna är
gjorda på en övergripande nivå och för de flesta
åtgärdsområdena är bedömningarna baserade
på de tänkta principerna för fördelningen av
medel och innehåll. En slutsats är därför att det
spelar roll hur genomförandet av
infrastrukturplanen sker, så att fördelningen av
medel och innehåll följer inriktningen i
praktiken.
Vissa namngivna vägåtgärder bedöms riskera
att medföra negativ påverkan avseende
hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk
mångfald och i vissa fall även frisk luft.
I infrastrukturplanen bedöms det finnas
möjligheter att bidra till utvecklingen av ett
transporteffektivt samhälle. Det görs genom
åtgärder som gynnar cykel, gång och
kollektivtrafik och kombinationer av dessa. En
majoritet av dessa åtgärder medfinansieras från

berörda kommuner, vilket innebär att
investeringsmedlen förstärkts med lika mycket
medel. Dessa typer av åtgärder gynnar många
olika gruppers resande och bidrar positivt till
människors hälsa. Det behövs dock mer
kunskap om effektsambanden mellan olika
typer av infrastrukturåtgärder och sociala
aspekter av tillgänglighet.
Infrastrukturplanen syftar till effektiva och
intermodala godstransporter. Detta görs genom
att förbättra möjligheterna för godstransporter
med längre fordon på de mindre regionala
vägarna samt bättre anslutningar till
kombiterminaler och hamnar utmed större
regionala vägar. Därmed kan planen på sikt
bidra till godstransportens intermodalitet.
Ambitionen med hållbarhetsbedömningen har
varit att integrera hållbarhetsfrågorna genom
hela framtagningsprocessen. Det har lett till ett
delvis ändrat arbetssätt. Fokus i
transportplaneringen har flyttats från att enbart
utgå från olika transportslag till att i högre grad
utgå från vilket syfte och funktion olika
åtgärder ska fylla. Att ge transporteffektivitet
större tyngd har lett till en infrastrukturplan
med sikte på ett framtida transportsystem där
vi ska resa hållbart och där de olika trafikslagen
kompletterar varandra. Mer medel till aktiva
transportslag ger också synergieffekter i form av
förbättrad folkhälsa, trafiksäkerhet och
minskad miljöpåverkan.
För att i kommande revideringsomgångar få
ytterligare fokus på ett hållbart transportsystem
för människor, miljö och näringsliv behöver
planprocessen utvecklas kontinuerligt. Till
exempel genom att från början göra en
omprövning av redan beslutade åtgärder.
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Uppföljning av
hållbarhetsaspekter

Medskick till genomförandet

Alla planer som miljöbedöms ska följas upp
avseende på de betydande miljöeffekter som
genomförandet av planen kan antas medföra.
Genom uppföljningen ges möjlighet att
identifiera eventuella ytterligare betydande
miljöeffekter, som inte tidigare identifierats.
Vidare kan det identifieras nya behov av att
vidta åtgärder för att förhindra eller dämpa
negativ miljöpåverkan. Den regionala
infrastrukturplanen bedöms inte medföra några
betydande miljöeffekter. Trots att uppföljning
inte måste göras är det ändå lämpligt att under
genomförandet bevaka de hållbarhetaspekter
som är av störst vikt.
Genomförandet kan delas in i två delar. En del
som rör prioritering av åtgärder inom potter.
Den andra delen rör detaljutformningen av
beslutade åtgärder. För att realisera den
bedömda positiva potentialen samt att mildra
de negativa effekterna på hållbarhetsaspekterna
behöver genomförandet följas upp med
avseende på båda dessa delar.

49

Som beskrivits i slutsatserna har den regionala
infrastrukturplanen potential till positiv
påverkan på de flesta hållbarhetsaspekterna.
Medskicken från HKB:n är till för att realisera
potentialen och se till att det blir ett hållbart
genomförande av infrastrukturplanen.
Medskick till genomförandet av
infrastrukturplanen:
•

Om det görs betydande ändringar i
infrastrukturplanen under genomförandet
så bör det genomföras
hållbarhetsbedömning och
miljöeffektsbedömning. Denna
hållbarhetskonsekvensbeskrivning kan i så
fall användas som utgångpunkt.

•

Vid fördelning av medel från potterna finns
möjlighet att se till att infrastrukturplanen
bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
Det görs genom att följa de vägledande
principerna för vissa åtgärdsområden (som
finns i plandokumentet) samt
inriktningsunderlagets tre utpekade
fokusområden. För att säkerställa att
genomförandet av infrastrukturplanen
bidrar till ett transporteffektivt samhälle
behöver efterlevnaden av de principerna
följas upp.

•

Tillgängligheten förbättras genom att välja
en kombination av åtgärder, så att olika
transportslag kompletterar varandra. På så
sätt kan infrastrukturplanens positiva
påverkan stärkas och enskilda åtgärders
negativa påverkan inom vissa aspekter kan
mildras.

•

Målpunkter för barn och unga, så som
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och
liknande bör vara i särskilt fokus under
genomförandet. Likaså bör barns och ungas
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet
beaktas.

8

Referenser

IPCC (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Daterad 2021-08-07.
Länsstyrelsen Västra Götaland (2019). Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Rapport
2019:21.
Länsstyrelsen Västra Götaland (2020). Miljömålsbedömning 2020 Västra Götaland. Rapport
2020:30.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2011). Barns och ungas säkerhet.
Publikationsnummer MSB307.
Nationella emissionsdatabasen (2021). Nationella emissionsdatabasen - rus (lansstyrelsen.se).
Information inhämtad 2021-06-16.
Naturvårdsverket och Boverket, 2019. Klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn – Förslag
på metod för bättre beslutsunderlag. En samverkansåtgärd mellan Boverket och Naturvårdsverket
inom ramen för Miljömålsrådets arbete.
Naturvårdsverket (2021a). Miljöeffekter. Hämtad från: Vägledning som stöd när miljöeffekterna ska
beskrivas och värderas utifrån olika miljöaspekterna inom den specifika miljöbedömningen Naturvårdsverket (naturvardsverket.se). Information inhämtad 2021-06-08.
Naturvårdsverket (2021b). Webbsida: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter Naturvårdsverket (naturvardsverket.se). Information inhämtad 2021-05-12.
Naturvårdsverket (2021c). Webbsida: Arter och naturtyper – statusrapport i EU - Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se). Information inhämtad 2021-06-16.
Naturvårdsverket (2021d). Webbsida: Befolkning och hälsa, miljöbedömningar - Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se). Information inhämtad 2021-04-22.
Regeringskansliet (2018). Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell
godstransportstrategi. Artikelnummer: N2018.21.
Trafikanalys (2018). Resvanor och funktionsnedsättningar – statistik ur resvaneundersökningen.
Rapport 2018:16.
Trafikanalys (2019). Kollektivtrafikens barriärer – kartläggning av hinder i kollektivtrafikens
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Rapport 2019:3.
Trafikanalys (2021). Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021. Rapport 2021:6.
Trafikverket (2018a). Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller.
Rapport 2018:196.
Trafikverket (2018b). Attitydundersökning. Barns skolvägar 2018. https://www.trafikverket.se/
contentassets/799dec75057b45069c9621f395ac39ee/rapport-barns-skolvagar-2018.pdf. Daterad
2018-12-14.

50

Trafikverket (2019). Rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Målbild 2030. Reviderad
oktober 2019. Publikationsnummer: 2019:187.
Trafikverket (2021a). Rapport Samrådsunderlag avgränsningssamråd. Strategisk miljöbedömning
av revidering av gällande nationell plan. 2021-06-01.
Trafikverket (2021b). Webbsida: Klimat - Trafikverket. Information inhämtad 2021-05-10.
Trafikverket (2021c). PM Vägtrafikens utsläpp 2020. 2021-02-04. Ärendenummer TRV
2021/21039. Hämtad från: pm-vagtrafikens-utslapp-210224.pdf (trafikverket.se)
Trafikverket (2021d). Webbsida: Frisk luft - Trafikverket. Information inhämtad 2021-04-29.
Trafikverket (2021e). Webbsida: Aktivt resande – det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka
kollektivt - Trafikverket. Information inhämtad 2021-04-29.
Transportstyrelsen (2021a). Webbsida: Olycksstatistik vägtrafik - Transportstyrelsen. Information
inhämtad 2021-06-16.
Transportstyrelsen (2021b). Webbsida: Få omkomna i vägtrafiken 2020 (transportstyrelsen.se).
Information inhämtad 2021-06-16.
Västra Götalandsregionen (2016). Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
Programperiod 2017–2020 med långsiktig utblick till 2035. Antaget av regionfullmäktige 29
november 2016.
Västra Götalandsregionen (2018). Potentialstudie cykel – maj 2018.
Västra Götalandsregionen (2020a). Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland. September 2020. Hämtad från: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/
content/workspace/SpacesStore/c6326f4d-e48a-4dfe-99fa-6e5b2a97072e/VGR%20
Inriktningsplanering.pdf?a=false&guest=true
Västra Götalandsregionen (2020b). Alternativgenerering för regional infrastrukturplan 20222033/2037. 2020-11-16.

51

Bilagor
Bilaga 1 – Nuläge och trender
Bakgrund
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska en
miljökonsekvensbeskrivning, i detta fall en
hållbarhetskonsekvensbeskrivning, innehålla en
beskrivning av miljöförhållandena i de
områden som kan antas komma att påverkas
betydligt samt beskrivning av befintliga
miljöproblem som är relevanta för planen,
särskilt miljöproblem som rör ett sådant
område som avses i 7 kap. eller ett annat
område av särskild betydelse för miljön.
Beskrivningen av nuläge och trender har
utökats till att omfatta även övriga
hållbarhetsaspekter som ingår i
hållbarhetsbedömningen.
FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) antogs 1989 av FN:s
generalförsamling och trädde i kraft som
svensk lag i januari 2020 (SFS 2018:1197).
Barnkonventionen syftar till att ge barn rätt att
behandlas med respekt och att få komma till
tals. I konventionen ingår bland annat att
barnets bästa ska beaktas i alla beslut och
åtgärder som rör barn. Under arbetet med den
regionala planen har det gjorts en prövning och
analys av barnets bästa för att säkerställa att det
inkluderas i planen.
Klimat
Klimatförändringarna har gått från att vara en
het fråga till en akut fråga. FN:s klimatpanel
(IPCC) publicerade en ny klimatrapport i
augusti 2021. I rapporten redogörs för att
jordens klimat förändras snabbt, att
havsnivåerna stiger och olika extremväder ökar
(IPCC, 2021). Forskarna slår nu med ännu
större tydlighet än tidigare fast att det är
människans växthusgasutsläpp som orsakar
klimatförändringarna. IPCC:s klimatrapport är
på många sätt skrämmande och visar vikten av
att vidta kraftfulla åtgärder. Enligt IPCC är det

fortfarande möjligt att vända trenden. I så fall
krävs kraftiga och omedelbara
utsläppsminskningar.
Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar
för ungefär en tredjedel av Sveriges totala
växthusgasutsläpp (Trafikverket, 2021b).
Utsläppen från inrikes transporter domineras
av vägtrafiken och personbilarna står för
majoriteten av vägtrafikens utsläpp, se
figur 9. Utsläppen från inrikes transporter har
hittills minskat med cirka 20 procent jämfört
med 2010, i huvudsak beroende av
inblandning av biobränsle.
Utsläppen av växthusgaser från inrikes
transporter har minskat kontinuerligt sedan de
transportpolitiska målen antogs (Trafikanalys,
2021). Under pandemiåret 2020 har
minskningen varit mycket påtaglig, kopplat till
ett kraftigt minskat trafik- och transportarbete i
flera trafikslag. Till minskningen bidrog även
något minskade koldioxidutsläpp från nya bilar
genom elektrifiering och energieffektivisering,
vilket dock är en liten minskning i
sammanhanget. Officiella siffror för år 2020
kommer att presenteras av Naturvårdsverket i
slutet av år 2021.
Regeringen tydliggör att klimatomställningen
ska genomsyra politiken och klimatmålet är en
central utgångspunkt för den statliga
infrastrukturplaneringen. Den svenska
regeringen har som målsättning att Sverige ska
bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna i
världen. Flyg ingår inte i målet eftersom det
ingår i det europeiska handelssystemet för
utsläppsrätter, EU ETS. I jämförelse med
många andra delar i samhället finns det stora
möjligheter till omställning.
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Figur 9. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, inklusive flyg. (Bild från Naturvårdsverket, 2021b.)
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Resterande trafikslag utgör därför en liten del av den totala mängden ekvivalenter.
(Trafikanalys, 2021).
I Västra Götalands län var de totala utsläppen
uttryckt i koldioxidekvivalenter 10,4 miljoner
ton år 2018. Länets utsläpp av växthusgaser
Utöver detta behövs också ett arbete för att
(Nationella emissionsdatabasen, 2021)
minska transportbehovet, öka
minskade med drygt 118 000 ton sedan 2014.
transporteffektiviteten och öka användningen
När det gäller transporter minskade utsläppen
av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En
med drygt 232 000 ton.
förutsättning för detta är bland annat en
förändrad stads- och infrastrukturplanering.
Tillgängligheten behöver i större utsträckning
Västra Götalandsregionen har genom att driva
lösas genom effektiv kollektivtrafik och
och ansluta sig till satsningen Klimat 2030
förbättrade möjligheter att gå och cykla.
ambitionen att bli fossiloberoende till 2030.
Inom fokusområdet hållbara transporter
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är variationsrikedomen
bland levande organismer av alla ursprung,
inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekosystem och de
ekologiska komplex i vilka dessa organismer
ingår; detta innefattar mångfald inom arter,
mellan arter och av ekosystem. (Definition
enligt FN:s konvention om biologisk
mångfald.)

Enligt Västra Götalands regionala
handlingsplan för grön infrastruktur
(Länsstyrelsen, 2021) kan åtgärder som
breddning eller viltstängsel på befintlig
infrastruktur öka barriäreffekten men också
minska den om nya faunapassager anläggs. Av
större intresse för den gröna infrastrukturen är
dock nya vägar eftersom de kan skapa nya
barriärer av olika omfattning beroende på
topografi.

Det övergripande budskapet från den senaste
statusrapporten till EU är att hälsoläget för
biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör
sig i en negativ riktning. Endast drygt 40
procent av arterna och 20 procent av
naturtyperna bedöms ha gynnsam
bevarandestatus. I många fall förutspås också
en fortsatt försämring av tillståndet och
ytterligare insatser behövs för att vända
trenden. (Naturvårdsverket, 2021c)

I handlingsplanen lyfts också att påverkan på
grön infrastruktur behöver ses i ett regionalt
perspektiv där delar av infrastrukturen
samspelar med varandra, till exempel att
trafiken omfördelas om en ny väg ersätter en
gammal och på så sätt minskar barriäreffekten
vid befintlig väg.

Biologisk mångfald är en grundförutsättning
för ekosystemens långsiktiga kapacitet att
leverera ekosystemtjänster, vilka är en grund för
vår välfärd och en hållbar samhällsutveckling
(Trafikverket, 2021a).
Ett av de främsta hoten för biologisk mångfald
är fragmentering av landskapet genom att
barriärer för den gröna infrastrukturen skapas,
det vill säga ett nätverk av natur som bidrar till
fungerande livsmiljöer för växter och djur och
till människors välbefinnande (Länsstyrelsen
Västra Götaland, 2019). Planering av
infrastrukturen har en viktig roll för att
bibehålla den gröna infrastrukturen. Redan i
tidigt skede kan den gröna infrastrukturen
beaktas genom att exempelvis, utforma och
bibehålla artrika infrastrukturmiljöer, att
möjliggöra passager för djur samt bekämpa
invasiva arter som hotar artrika infrastrukturmiljöer. Infrastrukturen är också central i det
kulturella landskapet som är skapat av och för
människan. Enligt Trafikanalys (2021) finns
ännu inte någon indikator som beskriver hur
transportsystemets infrastruktur är anpassad till
landskapet och naturmiljön men de uppgifter
som föreligger tyder inte på att utvecklingen
varit tillräcklig för att på något avgörande sätt
ha förändrat tillståndet sedan målen antogs.

Luftkvalitet
Vägtrafik är en dominerande källa till
luftföroreningar, framförallt i tätorter
(Trafikverket, 2021d). De luftföroreningar som
är svårast att hantera och som har stor skada på
luftorgan, hjärta och kärl är inandningsbara
partiklar. PM2,5 är mindre partiklar och
PM10 är större partiklar. De större partiklarna,
PM10, bildas framförallt vid vägslitage. De
mindre partiklarna, PM2,5, bildas framförallt
vid förbränningsprocessen och utgör en stor
del av utsläppen från bilars avgasrör.
Andra luftföroreningar vars gränsvärden är
svåra att uppnå och som är skadliga för hälsan
och som är indikatorer för skadliga
avgasföroreningar, är kvävedioxid (NO2).
Kvävedioxid, NO2, vilka bildas både direkt vid
motorförbränning och vid oxidation av
kväveoxidutsläpp (NO).
Trafikverket kartlägger områden med höga
luftföroreningshalter längs med hela det statliga
vägnätet, både med hjälp av beräkningar och
mätningar (Trafikverket, 2021d). Norm- och
miljömålsvärden för partiklar överskrids eller
riskerar att överskridas lokalt i många av
Sveriges tätorter, framförallt på våren när
slitagepartiklar orsakade av dubbdäckens
vägslitage vivlar upp från gator och vägar under
torra soliga dagar.
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Utsläppen av luftföroreningar från avgasröret
har sjunkit rejält sedan år 1990, vilket främst
beror på renare och mer effektiva
fordonsmotorer. Däremot har den ökade
andelen dieselfordon utan eller med dålig
filterrengöring brutit den nedåtgående trenden.
Kvävedioxid (NO2) har följaktligen ökat och
överskrider norm- och miljömålsvärden i
Sveriges tätorter. Med strängare avgaskrav
enligt EURO-standarder blir däremot
fordonsparken med tiden renare. (Trafikverket,
2021d). Även för partiklar överskrids eller
risker norm- och miljömålsvärden att
överskridas lokalt i många av Sveriges tätorter,
framförallt på våren när slitagepartiklar
orsakade av dubbdäckens vägslitage vivlar upp
från gator och vägar under torra soliga dagar
(Trafikverket, 2021d).
Etappmålet att utsläppen av växthusgaser från
inrikestransporter (exklusive flyg) ska minska
med 70 procent jämfört med 2010. Den
utveckling som nu kan observeras sett över ett
antal år räcker inte för att målet ska nås.
Ytterligare initiativ och styrmedel kommer att
krävas för att förändra denna bedömning.
Något som ändå talar för att etappmålet kan
nås är den snabba tillväxten för laddbara
fordon i nybilsförsäljningen. (Trafikanalys,
2021).
I Västra Götaland har utvecklingen gått åt rätt
håll under flera år vad gäller partiklar (PM 2,5
och PM10) och i dag klaras
miljökvalitetsnormen (MKN) i länets tätorter.
Trafiken ökar dock och på vissa trafikerade
platser nås inte miljökvalitetsmålet.
Vad gäller kvävedioxid (NO2) ligger uppmätta
halter långt över miljökvalitetsmålet i
trafikerade miljöer i de stora tätorterna. Under
de senaste tio åren har halterna minskat i
regional och urban bakgrundsluft. I trafikerade
miljöer är utvecklingen mer osäker då den
minskat på vissa mätplatser, men ökat på
andra.

Buller
Enligt EU:s bullerdirektiv ska buller i större
tätorter och vid större vägar, järnvägar och
flygplatser kartläggas vart femte år och ett
åtgärdsprogram tas fram. Enligt Trafikverket
(Trafikverket, 2018a) exponerades 2016 cirka 1
miljon människor i Sverige för bullernivåer
som överstiger 55 dB11 från trafiken på statliga
vägar med mer än 3 miljoner fordon och
järnvägar med mer än 30 000 tåg. Antalet
bullerutsatta har minskat under 2020 men är
ändå på ungefär samma nivå som när de
transportpolitiska målen antogs (Trafikanalys,
2021).
För att prioritera åtgärder på längre sikt
behöver hänsyn tas till samhällsutveckling,
fordonsutveckling och användning av fordon
(Trafikverket, 2018a). Det kan dock finnas
kvar ett stort behov av bullerdämpande
åtgärder (bullerskärmar eller bullervallar,
förbättrad ljuddämpning i fasader och
bullerskyddade uteplatser samt tystare
vägbeläggningar). Inom samhällsplaneringen
omfattar arbetet för att minska bullerstörningar
bland annat dialog mellan Trafikverket och
kommuner i tidiga planeringsskeden och
planeringsstöd i form av riktlinjer, regler,
inventeringar och information om miljö- och
hälsoeffekter.
I Västra Götaland är miljökvalitetsmålet för
God bebyggd miljö inte uppnått och kommer
inte kunna nås med befintliga och beslutade
styrmedel och åtgärder (Länsstyrelsen Västra
Götaland, 2020). I Göteborg klarar 90 procent
av de boende nivåerna för att uppfylla målet
för en god ljudmiljö men samtidigt nås inte
målet i parker och på skolgårdar. Enligt
miljömålsbedömningen kan nya åtgärder,
bland annat ett regionalt bullernätverk, få
positiv effekt men det finns risk att dessa inte
är tillräckliga mot bakgrund av den snabba
utbyggnadstakten i samhället, eller att goda
intentioner inte blir verklighet. Styrmedel med
negativa eller otillräckliga effekter väger tungt i
helhetsbedömningen, främst kring
infrastruktur och buller.

11 Riktvärde för trafikbuller utomhus vid fasad.
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Trafiksäkerhet
Beslutet om Nollvisionen, som antogs av en
enig riksdag 1997, har haft stor betydelse för
utvecklingen och genomförande av
trafiksäkerhetsåtgärder inom
vägtransportsystemet. Det etiska
ställningstagandet i nollvisionen är att ingen
människa ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken.
År 2009 beslutade regeringen om ett nytt
etappmål som innebär att antalet döda ska
halveras till 2020. Det innebär att antalet
omkomna i trafiken årligen då inte får överstiga
220 och svårt skadade inte ska överstiga 4100
personer. Enligt Transportstyrelsens statistik för
år 2020 omkom 204 personer, varav 161 var
skyddade trafikanter och 43 oskyddade, och
1645 personer skadades svårt
(Transportstyrelsen, 2021a). Det innebär att
nollvisionens etappmål har uppnåtts men
eftersom det inte går att utesluta att pandemin
har bidraget till minskad trafik som har
påverkat olyckstalen kommer resultatet att
undersökas vidare.
Antalet trafikolyckor för fordonstrafik har
minskat de senaste åren. Samma utveckling ses
inte för oskyddade trafikanter. Till 2030 har ett
nytt etappmål bestämts som innebär att antalet
omkomna i trafiken ska halveras från 2020
fram till dess. Enligt Transportstyrelsen
(Transportstyrelsen, 2021b) kräver framgång i
trafiksäkerhetsarbetet insatser från alla aktörer.
Större fokus behöver riktas på fallolyckor bland
gående som är en trafikantgrupp som står för
en stor andel av skadade i trafikmiljön, men
som hittills inte ingått i uppföljningen av
etappmålen.
Barn är en särskilt utsatt grupp i trafiken
eftersom de varken har den erfarenhet och
förståelse som behövs för att klara sig i trafiken.
Enligt en studie (Johansson & Leden, 2009)
anser barn att dålig sikt, intensiv motortrafik
och hög hastighet bidrar till en farlig
trafikmiljö. Barn kan även tänkas ha sämre sikt
än vuxna på grund av deras längd och eftersom
synen inte är fullt utvecklad bland mindre
barn. Barn har svårare än vuxna att bedöma

avstånd och hastigheter samt att förutse andra
människors beteenden. Även hinder som
parkerade bilar, träd och byggnader gör det
ofta svårt för barn att få en överblick över
trafiken.
Generellt sett har antalet omkomna och svårt
skadade barn i trafiken i åldern 0 – 17 år
minskat från 2003 fram till 2020 med vissa
variationer enligt Transportstyrelsens statistik.
Redan 2011 rapporterades att trafikskadorna
minskat markant genom bättre trafikplanering,
separata gång- och cykelbanor, säkrare bilar och
bättre säkerhetsutrustning i bilarna
(Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), 2011). Även det faktum att
barns och ungas rörelsefrihet har minskat
påverkar olycksstatistiken. Antalet barn som
dödas som fotgängare och cyklister har minskat
med 90 procent sedan 1950-talet.
Aktivt resande
Aktivt resande omfattar gång, cykel och andra
färdsätt som inkluderar fysisk rörelse, samt
kollektivtrafik (Trafikverket, 2021e). I
begreppet cykel inkluderas även elcykel och
elscooter. Aktivt resande kan bidra till att
minska klimatutsläppen, förbättra hälsan, öka
tillgängligheten, gynna social inkludering och
hantera trängsel i städer.
Daglig rörelse har visat sig vara av stor
betydelse för bra hälsa och att förebygga ohälsa
och transportsystemet har stor potential att
skapa goda förutsättningar att bidra till detta
genom trygga, säkra och attraktiva färdmiljöer
som stimulerar till aktivt resande (Trafikverket,
2019).
Idag är det knappt två tredjedelar av Sveriges
vuxna befolkning som når upp till WHO:s
rekommendationer för fysisk aktivitet och
andelen stillasittande ökar (Trafikanalys, 2021).
Endast två av tio svenska ungdomar når upp
till WHO:s rekommendationer om fysisk
aktivitet, enligt siffror från 2016. Barn och
unga som uppfyller
aktivitetsrekommendationerna via aktiv
transport är mycket få och ser ut att bli färre
enligt uppföljning av de transportpolitiska
målen (Trafikanalys, 2021). Vuxna som
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uppfyller aktivitetsrekommendationerna via
aktiv transport har också minskat.
Målet för aktivt resande är kopplat till målen i
Västra Götalandsregionens
trafikförsörjningsprogram som har som
övergripande mål att andelen hållbara resor
ökar i hela Västra Götaland (Västra
Götalandsregionen, 2021).
För att öka andelen hållbart resande i Västra
Götaland har potentialen för arbets- och
skolpendling med gång, cykel och elcykel för
befolkningen i regionen undersökts (Västra
Götalandsregionen, 2018). Enligt
undersökningen kan 37 procent av de
arbetande i Västra Götaland cykla till arbetet
inom 30 minuter.
Tillgänglighet
Hållbarhetsaspekterna med avseende på
tillgänglighet är uppdelad i olika kategorier:
Tillgängligheten för näringslivet, på
landsbygden, i städer, grundläggande
tillgänglighet för alla grupper av människor
samt tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. För enkelhetens skull
redovisas tillgänglighet i ett och samma kapitel.
Tillgänglighet är ett centralt begrepp för
transportsystemets funktion och kan bidra till
ett Sverige som håller samman med minskade
sociala klyftor, ökad jämställdhet, ekonomisk
utveckling, jobbskapande och
bostadsförsörjning i hela landet. (Trafikverket,
2019). För att nå dit behöver planeringen ske
med en medvetenhet om olika gruppers
värderingar, förutsättningar och behov.
Tillgänglighet kan uppnås genom nära
lokalisering, snabba transporter och virtuellt
genom internet. På grund av att tillgänglighet
är mycket omfattande och mångfacetterat och
många gånger ett rörligt mål som ständigt
behöver förbättras saknas en distinkt definition
och målnivå.
En väl fungerande samhällsstruktur, där
transportsystemet är en del, är grunden för
tillgänglighet till bland annat jobb och
bostäder i hela landet. En fungerande
bostadsmarknad i hela landet är av väsentlig

betydelse för att alla människor ska få tillgång
till en bostad, och dagens bostadsbrist ska
mötas med ett ökat bostadsbyggande. Även
näringslivets konkurrenskraft bygger på
tillförlitliga transporter, inom Sverige och
genom länkar till resten av världen. Det ställer
krav på att transportsystemet planeras med
beaktande av övrig samhällsplanering på såväl
lokal och regional som statlig nivå12.
Näringsliv
Godstransporterna är i hög grad koncentrerade
till ett fåtal större stråk, där de huvudsakliga
stråken, oavsett avstånd eller varugrupp, är väg
E4, E6, E18 och E20 (Regeringskansliet,
2018). Det betyder att det ställs höga krav på
kvalitet, särskilt bärighet, på dessa stråk vilket
inte uppnås överallt idag. Transporter av gods
sker också via järnväg, sjöfart och flyg.
Godstransporternas tillgänglighet bedöms med
en extrapolering av äldre underlag befinna sig
på samma nivå som när de transportpolitiska
målen antogs. Detta ligger också i linje med
resultaten från de mer aktuella
nöjdkundundersökningarna med lokala
näringsidkare, transportköpare, yrkestrafikanter
på väg och lokförare (Trafikanalys, 2021).
Under 2018 och 2019 har tillgängligheten för
godstransporter på väg befunnit sig på ungefär
samma nivå med avseende på utbredning och
konnektivitet som då de transportpolitiska
målen antogs, järnväg har ökat något
(Trafikanalys, 2021). Inga beräkningar utfördes
för 2020. När det gäller transportsystemets
tillförlitlighet visar uppföljningen att
godstågstrafiken har haft en positiv utveckling
med avseende på punktlighet medan
totalstoppens varaktighet i vägnätet har ökat de
fem sista åren men inte är högre än 2009.
För basnäringen är transportkostnaden av stor
betydelse för konkurrenskraften. Långa
transportavstånd och begränsningar i
bärigheten på det finmaskiga vägnätet samt
begränsad kapacitet och standard på delar av
12 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa 		
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 		
utveckling.
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järnvägsnätet påverkar konkurrenskraften
negativt för en näring som är mer och mer
specialiserad och verkar på en global marknad.
För skogsnäringen är tyngre transporter en
avgörande faktor för konkurrenskraften medan
det för långväga godstransporter generellt i
första hand handlar om möjlighet till att
transportera större volymer genom längre
fordon. Både längre och tyngre fordon har god
samhällsekonomisk nytta, med lägre
klimatpåverkan och bibehållen säkerhet.
I den nationella trafikslagsövergripande planen
för infrastrukturen för perioden 2018–2029 är
näringslivets godstransporter ett av de områden
som har prioriterats vilket innebär att åtgärder
kommer att genomföras för att höja och
behålla bärigheten på såväl vägsträckor som
broar som i dag inte har bärighetsklass 1
standard (Regeringskansliet, 2018).
Landsbygd
För medborgare och företag etablerade i
landsbygderna handlar det, till skillnad från
basnäringen, i mindre utsträckning om
infrastrukturens standard utan framförallt om
ett bristfälligt trafikutbud med få eller inga
alternativ utöver den egna bilen. Färre boende
och företag verksamma i landsbygderna leder
också till mindre underlag för såväl offentlig
som kommersiell service.
Att det finns ett bristfälligt trafikutbud visar
också en studie av sambandet personaltäthet
och kollektivtrafiktäthet i olika kommuner, av
vilken det framgår att ett bilinnehav och utbud
av kollektivtrafik inte samvarierar vare sig
positivt eller negativt i landsbygdskommuner,
förutom i de avlägset belägna kommunerna
(Trafikanalys, 2021).
När det gäller den lokala tillgängligheten till
livsmedelsbutik, grundskola, vårdcentral och
arbetsplatser med persontransporter (bil och
kollektivtrafik) visar regeringens
måluppföljning sammantaget att
tillgängligheten befinner sig på samma nivå
som då de transportpolitiska målen antogs
(Trafikanalys, 2021). Måluppföljningen visar
att en mindre andel av befolkningen i

landsbygdskommunerna, jämfört med
tätortskommuner eller kommuner nära
tätorter, fortfarande bor på ett rimligt avstånd
från service och arbetsplatser, särskilt i de
avlägset belägna landsbygdskommunerna.
Uppföljningen visar att tillgängligheten till
skolor och framför allt gymnasieskolor är
väsentligt lägre i landsbygdskommuner och
pendlingskommuner än i storstäder men att
den ökar. Tillgängligheten med cykel till
livsmedelsbutik och grundskola anses generellt
vara hög, i landsbygdskommuner (dock lägre
än i städer) förutom för mycket avlägset
belägna landsbygdskommuner. Trenden är
dock fortsatt negativ generellt mot lägre
tillgänglighet till närmaste dagligvaruhandel.
Tillgängligheten till vårdcentraler följer samma
mönster som handeln. Den sammanvägda
bedömningen är att tillgängligheten generellt
för persontransporter befinner sig på samma
nivå som då de transportpolitiska målen
antogs.
För att kunna bo och verka i landsbygderna
beskriver den parlamentariska
landsbygdskommittén i sitt slutbetänkande att
arbetstillfällen, välfärdstjänster, kommersiell
service samt kultur är centrala faktorer för att
landsbygderna ska kunna utvecklas och
överleva på sikt.
Städer
Städernas förutsättningar med fortsatt
befolkningstillväxt handlar i första hand om
trängsel och hur en begränsad infrastruktur
används på effektivaste sätt.
I de mest tätbefolkade kommungrupperna
finns en negativ korrelation mellan utbud av
kollektivtrafik och bilinnehav, vilket visar att
högt kollektivtrafikutbud inte behöver innebära
ett lägre bilinnehav. Tillgängligheten med
kollektivtrafik till grundskola och gymnasium
är högst i täta kommuner. Till
dagligvaruhandel är tillgängligheten högst i
städer, vilket också gäller livsmedelsbutiker som
till skillnad från dagligvaruhandeln har ett
komplett utbud året runt. Tillgängligheten till
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livsmedelsbutiker har ökat något mellan 2019
och 2020. Tillgängligheten till vårdcentraler
visar samma mönster.
Prioriteringar mellan olika trafikantgrupper
och intressen blir därför nödvändig framöver,
där mer hållbara färdsätt prioriteras och en
hållbar varuförsörjning säkras. Det handlar
bland annat om att fysiskt omdisponera
stadens begränsade utrymme till förmån för
gång-, cykel och kollektivtrafik exempelvis; att
minimera gatuparkering på vissa gator för att
skapa utrymme för cykelvägar samt bilfria
zoner; förbättrade lastzoner utvecklas och
godset samordnas bättre med färre antal
leveranser; leveranser i lågtrafik eller nattetid
med lågbullrande fordon; förbättrade
bytespunkter i kollektivtrafiken med trygga
cykelparkeringar.
Grundläggande tillgänglighet
Transportpolitiken har under lång tid haft
särskilt fokus på oskyddade trafikanter, barn,
äldre och funktionsnedsattas transportbehov,
samt att transportsystemet ska vara jämställt,
det vill säga i lika hög grad tillgodoser såväl
kvinnors som mäns transportbehov.
Grundläggande tillgänglighet innebär att alla
invånare, oavsett ålder, kön, bakgrund eller
ekonomi kan använda transportsystemet.
Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns
resmönster. Dessa kan ses som en konsekvens
av mer övergripande skillnader, som att
kvinnor generellt tar en större del av det
obetalda hushålls- och omsorgsarbetet medan
män förvärvsarbetar i högre utsträckning
(Trafikanalys, 2021). Enligt uppföljningen av
de transportpolitiska målen är det tydligt att
män under 2019 körde bil i större utsträckning
än vad kvinnor gjorde medan kvinnor reste
med bil som passagerare mer än män. Kvinnor
reste fler kilometer med regional kollektivtrafik
än vad män gjorde 2019.
Med de samhällsförändringar som skett de
senaste åren är det nu angeläget att vidga
begreppet till att omfatta andra relevanta
aspekter av social hållbarhet. Med social
hållbarhet menas att transportsystemet ska vara
inkluderande och tillgodose transportbehovet i
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lika hög grad för människor med olika
förutsättningar i alla delar av landet oavsett
kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status
eller funktionsnedsättning.
Sedan införandet av FN:s barnkonvention i
svensk lag och genom den prövning och analys
i arbetet med den regionala planen säkerställs
att hänsyn tas till barnets bästa.
Funktionsnedsättning
Transportsystemet ska vara inkluderande och
tillgodose transportbehovet i lika hög grad för
människor med olika förutsättningar i alla
delar av regionen oavsett kön, ålder, bakgrund,
socioekonomisk status eller
funktionsnedsättning.
Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har
minst en funktionsnedsättning som påverkar
deras vardag. Det kan vara personer med
nedsatt rörelseförmåga, syn- eller hörselskada,
nedsatt kognitiv förmåga, till exempel dyslexi,
ADHD eller demens, eller personer med
varaktigt nedsatt fysisk eller psykisk hälsa, till
exempel kronisk värk, mag- och tarmbesvär,
allergier, överkänslighet, stress, oro eller ångest.
(Trafikanalys, 2019). En funktionsnedsättning
kan innebära att en resenär är extra känslig för
hinder av olika slag.
Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet
för personer med funktionsnedsättning under
2019 visade på stora regionala variationer i
tillgänglighetsarbetet. Storstadsregionerna
lägger mer resurser och vidtar flera åtgärder än
andra delar av landet. Att bo i glesbefolkade
områden kan innebära dubbla
tillgänglighetshinder för socio-ekonomiskt
svaga grupper (Trafikanalys, 2021).
Uppföljningen år 2020 visar på att
coronapandemin har påverkat tillgängligheten
för personer med funktionsnedsättning som
ofta ingår i riskgrupper. Undersökningar,
statistik och forskning har visat att personer
med funktionsnedsättning i högre grad
upplever hinder och därför avstår från att resa
kollektivt (Trafikanalys, 2019). Dessa upplevda
hinder sammanfaller inte nödvändigtvis med
förändringar i kollektivtrafiksystemet utan kan
handla om generella barriärer, men de kan
också vara av organisatorisk natur.

Resvanor beror på grad och typ av
funktionsnedsättning, ålder och sysselsättning
(Trafikanalys, 2018). Enligt Trafikanalys
rapport tjänar kollektivtrafiken i första hand
arbets- och skolresor. Personer med
funktionsnedsättning nyttjar inte
kollektivtrafiken i lika hög grad.
Tillgången till bil i hushållet är lägre för vuxna
med funktionsnedsättningar, i synnerhet för
personer med nedsatt rörelseförmåga, vilket
tolkas som en indikation på för i
kollektivtrafiken och att personer med
funktionsnedsättningar föredrar bil
(Trafikanalys, 2018).
Regelverket och ansvaret för kravställning på
tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken är
trafikslagsberoende och präglas av enskilda
fysiska och tekniska åtgärder i infrastruktur och
i fordon, till exempel fysisk utformning av
hållplatser och stationer, rullstolsplatser och
audiovisuell information (Trafikanalys, 2019).
Enskilda regioner har successivt tagit steget
mot en mer strategisk styrning och uppföljning
av tillgänglighetsinsatser, dvs. en högre grad av
integration av tillgänglighetsinsatser i såväl ett
verksamhetsperspektiv som ett
resenärsperspektiv, som exempelvis detaljerade
riktlinjer för kravställning på den upphandlade
kollektivtrafiken, inklusive tillgänglighetskrav
på infrastruktur och fordon, service och
information, utbildning och bemötande.
Enligt Trafikanalys (2019) behövs en mer
mogen målstyrning som beaktar mångfalden av
tillgänglighetsbehov, tillgänglighet som en
allmän kvalitetsfråga. Utan ett
helhetsperspektiv på service och information
kvarstår osäkerhet om resandet för alla, och i
synnerhet för personer med
funktionsnedsättning. Deras tillit och tilltro till
kollektivtrafik som färdmedel förutsätter
aktuell, relevant och korrekt information och
service i ett Hela-resan-perspektiv, dörr-tilldörr, hela dygnet, hela året.

Trygghet
Trygghet är en grundläggande välfärdsfaktor i
ett samhälle (Trafikverket, 2019). Trygghet
tolkas olika av olika individer beroende på
vilka erfarenheter vi bär med oss, var vi bor
eller var vi befinner oss och vid vilken
tidpunkt. Trygghet kan både vara en subjektiv
känsla och vara kopplat till ett objektivt mått
av risk och brottsstatistik.
Det finns tillfällen och situationer i
transportsystemet när resan kan upplevas som
otrygg, exempelvis att gå från busshållplatsen i
mörker eller att befinna sig vid en större
bytespunkt en sen kväll (Trafikverket, 2019).
Bristande trygghet kan medföra att resenärer
avstår från att göra en resa, vilket i så fall
begränsar mobiliteten och möjligheten att ta
del av aktiviteter i samhället. Trygghet är
således en avgörande faktor för att skapa ett
attraktivt och inkluderande samhälle som är
jämställt och bidrar till god tillgänglighet för
alla.
Enligt en undersökning av Trafikverket
(2018b) är trenden över tid att barns skolvägar
upplevs som allt mindre trygga. Anledningen
till otryggheten är framförallt trafiken.
Orsakerna är främst att barnet måste korsa
vägar, att vägarna är vältrafikerade och att
hastigheterna upplevs vara höga. Barn som åker
skolskjuts har däremot en betydligt tryggare
resväg till skolan. Områden som har förbättrats
över tid är påstigningsplatsen för de som har
skolskjuts där hållplatsfickor och väderskydd
som exempelvis väntkur förekommer i allt
högre utsträckning.
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Bilaga 2 – Avgränsning av hållbarhetsaspekter
Tabell 14. Avgränsning av hållbarhetsaspekter.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt i
miljöbalken

Avgränsning

Koppling till
hållbarhetsaspekt i
HKB:n

Klimatpåverkan

Klimatfrågan handlar om klimatpåverkan från trafik och infrastruktur. Frågan är också relevant för hur den regionala
transportinfrastrukturen kan bidra till omställning och anpassning för att uppnå klimatmålen. Klimatpåverkan definieras som
påverkan från transportsystemet i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)13, samt hur
transportsystemet passar in i ett mer transporteffektivt samhälle. Aspekten avser utsläpp från trafik samt utsläpp från
transportsektorns byggande, drift och underhåll. Åtgärder som bedöms leda till ökad trafikmängd och ökade hastigheter
bedöms leda till ökade utsläpp-I bedömningen inkluderas inte utsläpp från byggskedet.

Klimat

13 Ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten. Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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Fokusområde Landskap

Miljöaspekt i
miljöbalken

Avgränsning

Koppling till
hållbarhetsaspekt i
HKB:n

Landskap
Naturmiljö
Kulturmiljö

Transportinfrastrukturens påverkan på fokusområdet landskap inkluderar dess natur- och kulturvärden. I det ingår att
bibehålla och stärka den biologiska mångfalden för att naturen ska kunna leverera de ekosystemtjänster vi lever av.
Infrastrukturen har en viktig roll för den utvecklingen, till exempel som spridningsvägar för växter eller att möjliggöra
passager för djur. Infrastrukturen är också central i det kulturella landskapet som är skapat av och för människan.
(Trafikverket, 2019). Det finns områden som är av särskild betydelse för att upprätthålla den biologiska mångfalden
(exempelvis Natura 2000 områden och andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken) och många arter i dessa
områden är beroende av spridningsvägar för ett livskraftigt bestånd. Kulturmiljöaspekten definieras här som kulturvärden i
infrastrukturen såsom alléer, solitära träd, kulturvägar, kulturhistoriska järnvägsmiljöer, väg- och järnvägsanknutna
kulturminnen, stenmurar, bevarandevärda broar och trummor, samt landskapets kulturvärden. Miljöbedömningen avgränsas
till att bedöma risker för påverkan och effekter på de olika aspekterna för de namngivna vägåtgärderna. För övriga
åtgärdsområden blir bedömningen mer generell med utgångspunkt från ingående åtgärder. Som stöd i bedömningen
används relevanta lager i verktyget Grön Infrastruktur, såsom riksintressen för natur- och kulturmiljövården, Natura
2000-områden. Miljöeffektsbedömningen avgränsas till att bedöma om det finns potential för åtgärden/åtgärdsområdet/
planen att stärka den gröna infrastrukturen eller inte, om barriäreffekter för djur ökar eller minskar, hur omfattande
markexploateringen är samt om exploateringen görs i skyddade, känsliga eller värdefulla områden. Hållbarhetsbedömning
och miljöeffektsbedömning görs för åtgärder med känd geografisk avgränsning och platsens förutsättningar. För övriga
åtgärdsområden har den geografiska placeringen inte varit känd på samma sätt, varpå bedömningen fått göras på en mer
övergripande nivå, utan hänsyn till platsspecifika förutsättningar.

Biologisk mångfald
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Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Koppling till
hållbarhetsaspekt i
HKB:n

Miljöaspekt i
miljöbalken

Avgränsning

Hälsa

I miljöbalken anges att effekter på människors hälsa ska bedömas och sättas i samband med de andra uppräknade delarna
av miljön. WHO definition lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast
frånvaron av sjukdom.” En miljöbedömningsprocess ska inte bara undvika faktiska negativa konsekvenser för människors
hälsa utan också främja positiva effekter. Under aspekten hälsa ingår buller och vibrationer, fysisk aktivitet och
trafiksäkerhet. Det finns risk för negativa miljöeffekter från buller om boende på grund av infrastrukturplanen utsätts för
buller från väg- eller järnvägstrafik med ljudnivåer överstigande de gällande riktvärdena och som riskerar påverka hälsan.
Det finns potential för positiva effekter på hälsan om infrastrukturplanen medför att färre dödas och skadas allvarligt på
grund av att trafiksäkerheten förbättras. Det finns också potential för positiva effekter på hälsan om infrastrukturplanen
medför att det aktiva resandet ökar.

Befolkning

Hälsa kan handla om alternativa lösningar som kan bidra till att det finns tillgång till bostadsnära natur, friluftsliv, goda
ljudmiljöer, tillräckligt stora skolgårdar för barns utveckling, gång- och cykelvägar, frisk luft etcetera. (Naturvårdsverket,
2021d). Bedömning ska göras av konsekvenser för både enskilda människor och olika grupper i befolkningen. Exempelvis
kan barn kan till exempel vara särskilt utsatta i vissa fall och i andra fall andra grupper. Aspekten bedöms endast med
avseende på hållbarhetskriteriet tillgänglighet.

Tillgänglighet
Trygghet

Luft

Luft definieras här som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga
koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ
påverkan på människans hälsa och/eller miljön, särskilt barn är känsliga för luftföroreningar. Luftföroreningsmarkörer är
emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar samt halter av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Aspekten luft bedöms
både med avseende på risker och konsekvenser och hållbarhetskriteriet frisk luft.

Luftkvalitet
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Buller
Aktivt resande
Trafiksäkerhet

Fokusområde Hushållning av resurser

Miljöaspekt i
miljöbalken

Avgränsning

Koppling till
hållbarhetsaspekt i
HKB:n

Mark

Med aspekten mark avses areella näringars markanvändning som avgränsas till transportinfrastrukturens påverkan på de
areella näringarna jordbruk, skogsbruk sett till dess förmåga att producera material och föda. Miljöaspekten har vid
avgränsningssamrådet inte tagits upp som prioriterad att bedöma förutom där det berör aspekten biologisk mångfald.

Till viss del biologisk
mångfald

Vatten

Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både grundvatten och ytvatten. Ytvatten omfattar sjöar,
vattendrag och våtmarker. Avgränsas vid bedömningen till alla utpekade grundvattenförekomster, samt alla ytvatten som
omfattas av vattenskyddsområde eller som innehåller allmän vattentäkt men som saknar vattenskyddsområde (VSO).
Därutöver vattenförekomster med stora ekologiska värden avses utpekade ekologiskt skyddsvärda vatten.
Miljöbedömningen avgränsas till att bedöma risker för påverkan och eventuella konsekvenser på de olika aspekterna för de
namngivna vägåtgärderna. Samma avgränsning och bedömningsmetod som för Landskap gäller här.

Biologisk mångfald

Hushållning med
naturresurser

Aspekten omfattar hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kap. miljöbalken, 7 kap. miljöbalken om skydd av områden, samt annan hushållning med material, råvaror och energi.
Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 kap. miljöbalken eller riksintressen enligt 3 eller 4
kap. miljöbalken. Material, massor, energi och råvaror, vilket preciseras till resursanvändning och resurseffektivitet.
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur och naturens förmåga att leverera
ekosystemtjänster. Samma avgränsning och bedömningsmetod som för Landskap gäller här.

Till viss del biologisk
mångfald

Jord

Aspekten jord utgörs av förekomst av antropogent förorenade områden och tillkommande föroreningar. Miljöaspekten har
vid avgränsningssamrådet inte tagits upp som prioriterad att bedöma.

Tom text-
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Bilaga 3 – Hållbarhetslogg: Beslut och ställningstaganden
Under hela framtagningsprocessen har det förts en hållbarhetslogg med syfte att dokumentera
beslut och ställningstaganden som kan påverka hållbarheten, och kunna följa vilka konsekvenser
beslut längs vägen har för en hållbar utveckling. I tabellen nedan listas de beslut och
ställningstaganden som har fattats såväl på tjänstepersonnivå som politisk nivå och som har
betydelse för hållbarhetsbedömningen. I kolumnen till höger beskrivs de bedömda konsekvenserna.
Tabell 15. Hållbarhetslogg med beslut och konsekvensbedömning

Beslut / ställningstagande

Konsekvensbedömning

Regionfullmäktiges beslut 2018-01-30 om
uppföljning av miljökonsekvenserna i
Regional plan 2018-2029.

Framtagande av ett Miljö-PM 2019 med
rekommendationer för integrering av miljöaspekter
i planprocess. Ökad tydlighet om hur regionala
planen kan bidra till klimatmålen.

Övergripande bedömning av
systemanalysens målstruktur gentemot
Trafikverkets målbild 2030, Tillgänglighet i
ett hållbart samhälle, som är Trafikverkets
tolkning av Agenda 2030.

Ökad tydlighet om de aspekter som särskilt
behöver lyftas i inriktningsplaneringen.

Politiskt ställningstagande om att
Systemanalysen utgör grunden för
transportinfrastrukturplanering.

Istället för att göra ett helt nytt omtag behålls den
tidigare systemanalysen, som togs fram före
Agenda 2030 antogs. Möjlighet att genomföra
mindre justeringar av systemanalysen med
utgångspunkt i nationella mål och nya
kunskapsunderlag. Risk för komplexa målkonflikter
mellan de nya kunskapsunderlagen och
systemanalysen.

Politiskt ställningstagande om en mindre
revidering (komplettering) av regional
plan. Beslut på nationell nivå om revidering
av nationell plan saknas i detta skede.

Möjlighet att introducera ett nytt "mindset" med
tydligare ramverk utifrån tidigare analyser.

Beslut om att göra en
hållbarhetsbedömning som en utvidgad
strategisk miljöbedömning.
Och att hållbarhetsbedömningen ska utgå
från Trafikverkets målbild 2030 med
ingående mål och aspekter som
bedömningskriterier.

Säkerställa att inriktningsunderlaget går i riktning
mot hållbar utveckling och att miljöaspekterna
täcks in enligt miljöbalken. Säkerställer att sociala
perspektiv vävs in tydligare i planen.
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Beslut / ställningstagande

Konsekvensbedömning

Utveckling av tre principer som
kompletterar systemanalysen:
1. Regional infrastrukturplans
klimatpåverkan ska minimeras.
2. Regional infrastrukturplan stöttar
utvecklingen av ett inkluderande
transportsystem där olika gruppers
behov och förutsättningar beaktas och
värderas i planeringen.
3. Regional infrastrukturplan bidrar till
Nollvisionen med ett regionalt
etappmål omräknat utifrån Västra
Götalands förutsättningar.

Konkreta och tydliga principer för att tydligare
styra mot ett hållbart transportsystem och nå
uppsatta hållbarhetsaspekter.

Användning av begreppet
"transporteffektivt samhälle" i
inriktningsunderlaget.

Förhållningsätt med syftet att planen ska bidra till
transporteffektivitet.

Regeringsuppdrag om revidering av
nationell plan, där det framgår att
hållbarhetsaspekter ska integreras genom
att vid framtagandet av förslaget till
fördelning av ekonomisk ram beakta
sociala, miljömässiga och ekonomiska
effekter.

Från att ha varit en komplettering, blir det nu en
revidering av den regionala planen. Det innebär att
hållbarhetsbedömningen får större betydelse.

BHU ställer sig bakom
inriktningsunderlaget, som beslutas i
regionstyrelsen.

Inriktningsunderlaget innebär en aktualisering av
systemanalysen, som tydligare pekar på förbättrad
snarare än ökad tillgänglighet, ökat fokus på
hållbart resande i hela regionen. Den innehåller
också tre nya principer för den regionala planen;
bidra till nationella klimatmålet, stötta utvecklingen
av ett inkluderande transportsystem och bidra till
nollvisionen för trafiksäkerhet.

Tre alternativ för att bygga planen tas fram
samt hållbarhetsbedömning av respektive
alternativ.
1. Alternativ Flexibilitet
2. Alternativ Större åtgärder
3. Alternativ Intermodalitet

Tre olika sätt att bygga planen utvecklas. De olika
alternativen påverkar hållbarhetsaspekterna på
olika sätt. Samtliga alternativ har potential till att
bidra positiv till de flesta hållbarhetsaspekterna.
Alternativ Större åtgärder innebär en risk för
negativ påverkan på klimatet.
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Beslut / ställningstagande

Konsekvensbedömning

Politiskt ställningstagande i BHU om att gå
vidare med alternativ Större åtgärder och
alternativ Intermodalitet. Planen ska hålla
sig inom inriktningsunderlaget.

De två alternativen kräver avvägningar för att
kunna klara klimatmålet.
Som beslutsunderlag finns hållbarhetsbedömning
där det i medskicken synliggörs att för att planen
ska ha potential att bidra till minskad
klimatpåverkan i enlighet med det nationella målet
har valet av åtgärder stor betydelse. Större
vägåtgärder innebär generellt sett större risk för
ökad trafik, därmed risk för att motverka mål om
minskad klimatpåverkan.

Dialog med kommunalförbundens
förbundsstyrelser. Tydligt ställningstagande
om att beslutade objekt och beslutade
brister ska genomföras.

Många av de namngivna objekten förväntas ge
positiva effekter på näringslivets tillgänglighet,
tillgänglighet till arbete för de som bor på
landsbygden samt förbättrad trafiksäkerhet för
vägtrafiken. De riskerar dock att motverka
klimatmålet genom att de i flera fall riskerar leda
till ökad trafik eller ökade hastigheter.

Prövning och analys av barnens bästa.

Slutsatser utifrån barnkonventionens relevanta
artiklar blir medskick till det fortsatta planbygget.

Tjänstepersonsbeslut om att med hjälp av
utomstående expertis göra
känslighetsanalyser av
klimatberäkningarna. Samt att dessa ska
kompletteras med kvalitativa bedömningar
enligt SEB-metodiken.

Både SEB:arna och schablonerna bygger på den nya
basprognosen, som utgår från en väldigt hög
elektrifieringstakt och snabb ökning av förnybara
drivmedel, vilket har ifrågasatts från flera olika håll.
Känslighetsanalysen visade att oavsett
beräkningsmetod ligger planen runt noll i utsläpp.
Ett sätt att göra det mindre sårbart är att
komplettera med en kvalitativ bedömning av om
de olika åtgärdsområdena leder i riktning mot ett
transporteffektivt samhälle.

Medskick utifrån hållbarhetsaspekterna:
vilka åtgärder leder till respektive
motverkar aspekterna.

Medskicken används i bygget av planen för att
säkerställa att planen går i en hållbar riktning.

BHU ställde sig bakom utkastet till förslag
till remissversion av planen med
hållbarhetsbarhetsbedömning

Hållbarhetsbedömningen visade att planen inte har
några betydande negativa miljöeffekter. Planen
bidrar positivt till de flesta hållbarhetsaspekter och
har varken positiv eller negativ påverkan på klimat,
biologisk mångfald och trygghet.
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Bilaga 4 – Alternativa förslag till utformning
Tidigt i processen fanns tre alternativa förslag
på utformning av infrastrukturplanen. Dessa
togs fram för att undersöka olika möjligheter
till utformning; alternativ Flexibilitet, alternativ
Större åtgärder och alternativ Intermodalitet. I
samband med det gjordes även en
hållbarhetsbedömning av alternativen.

Alternativ Flexibilitet innebar ett fokus på
mindre åtgärder med en god spridning över
hela länet. Detta alternativ innebar att
infrastrukturplanens medel genererar fler, men
mindre, åtgärder och större geografisk
spridning totalt sett. Särskilt prioriterat i detta
alternativ var att stärka kopplingen till stråk
genom åtgärder i det mindre vägnätet.

Den stora skillnaden mellan alternativen var
hur stor andel av medlen som avsattes till större
respektive mindre åtgärder, se figur 10. Även
fördelningen mellan de övriga åtgärdsområdena
skiljde sig åt mellan alternativen. Det fanns
även olika stora satsningar på cykel,
kollektivtrafik respektive mindre vägåtgärder
inom åtgärdsområdena trimning och
effektivisering i stråk, trimning och effektivisering
till stråk samt statlig medfinans till kommunalt
vägnät.

Flexibilitet

A: 29%

B: 12%

I alternativ Flexibilitet ingick inga nya större
vägobjekt. Däremot ingick ökade satsningar på
det mindre vägnätet, cykelåtgärder och
kollektivtrafikåtgärder samt ökade satsningar
på smärre åtgärder.

C: 20%

D: 22%

G: 1%

E: 11%

F: 5%

Större åtgärder

C: 13%

A: 43%

D: 18%

E: 11%

B: 9%

Intermodalitet

A: 36%

B: 12%

G: 1%
F: 5%

C: 16%

D: 19%

G: 1%

E: 11%

F: 5%
A

Större åtgärder i stråk och noder

B

Trimning och effektivisering i stråk

C

Trimning och effektivisering till stråk

D

Statlig medfinans till kommunalt vägnät

E

Samfinansiering nationell plan, järnväg

F

Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen

G

Övrigt

Figur 10.Fördelning av medel för de tre alternativa inriktningarna för infrastrukturplanen.
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Alternativ Större åtgärder innebär ett fokus
på att åtgärda högst prioriterade brister i
infrastrukturplan 2018-2029 och de
åtgärdsförslag som har lyfts fram i genomförda
åtgärdsvalsstudier. Alternativet gav möjlighet
för nya namngivna vägåtgärder men hade bara
möjlighet att åtgärda en del av de många
bristerna i genomförda åtgärdsvalsstudier.
Alternativet gav en mindre geografisk spridning
av åtgärderna i länet.
I alternativ Större åtgärder ingick möjlighet till
flera nya större vägobjekt. Därtill ingick en
något ökad satsning på cykelåtgärder och
kollektivtrafik. Det ingick däremot inga ökade
satsningar på det mindre vägnätet och inga
ökade satsningar på smärre åtgärder.
Alternativ Intermodalitet är var en sorts
mellanvariant av ovanstående alternativ, med
fokus på att stärka bytesmöjligheter för personoch godstransporter. Alternativet gav möjlighet
att genomföra ett fåtal nya namngivna
vägåtgärder men även många mindre åtgärder.
I alternativ Intermodalitet ingick möjlighet till
något/några nya större vägobjekt. Därtill ingick
ökade satsningar på kollektivtrafik och en
något ökad satsning på cykelåtgärder, det
mindre vägnätet och smärre åtgärder.

Hållbarhetsbedömning av alternativen
och beslut om fortsatt arbete
Hållbarhetsbedömningen, som finns
sammanfattad i en rapport14, visade att de tre
alternativen hade potential för positiv påverkan
på de flesta aspekterna. Däremot fanns risk för
negativa effekter avseende aspekterna klimat
och biologisk mångfald.
Alternativ Större åtgärder var det alternativet
med högst andel större vägobjekt och riskerade
att motverka det nationella klimatmålet.
Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet
möjliggjorde för bättre förutsättningar att bidra
till klimatmålet, men även dessa förutsatte att
åtgärder väljs som kunde ge förutsättningar för
minskad klimatpåverkan.
Samtliga tre alternativ riskerade att medföra
negativ påverkan på den biologiska
mångfalden, till följd av markanspråk och
barriäreffekter. För alternativ Större åtgärder
bedömdes de negativa effekterna bli större än
för de övriga två alternativen, men för
alternativ Flexibilitet och Intermodalitet skedde
markanspråken över en större geografisk yta.
Efter genomförande av hållbarhetsbedömning
av alternativen ställde sig beredningen för
hållbar utveckling (BHU) bakom ett förslag
om att gå vidare med en fördjupning av
alternativ Större åtgärder och alternativ
Intermodalitet för fortsatt åtgärdsplanering till
infrastrukturplanen 2022-2033. Alternativ
Flexibilitet utgick. Regional infrastrukturplan
2022-2033 har således arbetats fram utifrån en
kombination av alternativ Större åtgärder och
Intermodalitet.

14 Rapporten återfinns i handlingarna till beredningen 		
för hållbar utveckling 8 dec 2020.
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/
Details/1841560?agendaItemId=274012
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Bilaga 5 – Känslighetsanalys
Transportsektorns bidrag till minskad
klimatpåverkan
Transportsektorn står för cirka en tredjedel av
de totala CO2-utsläppen i Sverige.
Persontransporter bidrar till cirka 63 procent
av dessa (20 procent av totala utsläppen), se
figur 11. Sverige har som mål att senast år
2030 ska utsläppen från inrikes transporter ha
minskat med minst 70 procent jämfört med år
2010. Hittills har utsläppen minskat med 20
procent15. Inrikes flyg omfattas inte av detta
mål, utan ingår i EU:s system för handel med
utsläppsrätter. De faktorer som påverkar
utsläppen är mängden fordon och mil, hur vi
reser, vilka bränsletyper vi använder och
fordonens energieffektivitet. Utöver det
påverkar byggandet av infrastrukturen
utsläppen.
Enligt det klimatpolitiska rådet16 ska utsläppen
från transporter minskas genom förnybara
drivmedel, förbättrad energieffektivitet och ett
transporteffektivt samhälle. Elektrifiering av
transporter beräknas stå för den största andelen
av minskningen, cirka 44 procent, följt av
åtgärder inom ramen för effektivare transporter
och fordonsteknik, cirka 23 procent.
Biodrivmedel beräknas stå för 12 procent av
minskningen. Utöver teknikutvecklingen
beräknas åtgärder inom ramen för ett
transporteffektivt samhälle stå för cirka 20
procent av utsläppsminskningen, se figur 12.
Med begreppet transporteffektivt samhälle
avses ”ett samhälle där trafikarbetet med
energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil

och flyg minskar. Samtidigt som den samlade
tillgängligheten (transportnyttan)
upprätthålls”. Infrastrukturplaner är en
pusselbit i utvecklingen av ett transporteffektivt
samhälle.

Övrigt

68 %

20%

Persontransporter

9%

Godstransporter

3%

Övriga transporter

32 %

Figur 11. Koldioxidutsläpp från Sverige.

Biodrivmedel

12 %
Elektrifiering av
transportsystem

44 %

Transporteffektivt samhälle

20 %
Effektivisering av fordon

23 %

Figur 12.Beräknat behov av utsläppsminskning
från olika insatsområden.

15 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, Naturvårdsverket.
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6911-7/
16 Det klimatpolitiska rådet är ett tvärvetenskapligt expertorgan med uppgift att bistå regeringen med en
oberoende utvärdering av om den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig 		
med klimatmålen. Rådet ska belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett
samhällsperspektiv och analysera om målen, både kort- och långsiktigt, kan nås på ett sätt som 		
ger goda förutsättningar för kostnadseffektivitet, samtidigt som hållbarhetsbegreppets tre dimensioner
(ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) beaktas. Rådet består av medlemmar med hög 		
vetenskaplig kompetens inom miljö, miljöpolitik, ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
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Även om elektrifiering av fordon beräknas
bidra till den största delen av
utsläppsminskningen från transporter räcker
det inte för att nå klimatmålet i tid, se figur 13.
Utöver teknikutveckling behövs det en
kombination av investeringar i
transportinfrastrukturen tillsammans med
styrmedel som leder till ett transporteffektivt
samhälle. Åtgärder som bland annat bidrar till
ökad cykling, ökad kollektivtrafik, ökad
överflyttning från väg till järnväg och minskad
biltrafik är av stor betydelse för klimatmålets
måluppfyllelse. Gällande godstransporter
beräknas effektivisering av fordon, följt av
biodrivmedel, stå för den största andelen av
utsläppsminskningen.

Persontransporter
100%

3

40%

100%

Biodrivmedel

32
59

13

Elektrifiering av
transportsystem

28

80%
60%

18

40%
Effektivisering av fordon

44

20%
0%

Basprognosen riskerar att leda till en tro att den
prognostiserade framtiden är en verklighet.
Däremot, vilket också nämns i Västra
Götalandsregionens regionala
utvecklingsstrategi, är framtiden förknippad
med osäkerheter. Planeringen behöver därmed
vara robust och kunna anpassas utifrån
förutsägbara och oförutsägbara händelser i
framtiden. Således finns det betydande risker
med att planera utifrån en prognos. Därför är
det av stor betydelse hur basprognosen tolkas
och används.

Godstransporter

80%
60%

transportområdet är beroende av utvecklingen
av samhället i stort, till exempel till andra
prognoser om ekonomisk utveckling och
befolkningstillväxt.

20%

6

Transporteffektivt samhälle

0%

Figur 13. Diagrammet redovisar hur de olika insatsområdena kan bidra till minskade utsläpp från
transporter.

Prognos och känslighet
Trafikverket har regeringens uppdrag att
löpande tillhandahålla prognoser för
trafikutvecklingen. Trafikverkets basprognos
speglar en möjlig trafikutveckling och ska utgå
från beslutade förutsättningar, styrmedel och
planer för infrastruktur samt beakta arbetet hos
andra statliga aktörer. Basprognosen pekar på
en framtid som är sannolik om inga andra
åtgärder vidtas i framtiden och ligger till grund
för samhällsekonomiska analyser samt
klimatbedömningar. Med antaganden om
framtiden följer av naturliga skäl osäkerheter
kopplat till prognoser. Prognoser inom

71

En oviss framtid- VERKLIGHET

Spann av
alternativa
framtider

S

GNO

PRO

Nuläge

Figur 14. En prognos visar en möjlig utveckling

Framtid

För att kunna skapa utrymme för en robust
planering finns ett behov av att tala om
osäkerheterna i basprognosen och vikten av
andra möjliga framtidsbilder. Det vill säga att
det inte finns en sannolik framtid utan att det
finns ett spann av olika framtidsbilder, se
figur 14.

2020 års basprognos innehåller ett antal
antaganden:
•

Påskyndad elektrifieringstakt. År 2030
antas 60 procent av nybilsförsäljningen
utgöras av laddbara fordon, och 90 procent
år 2040.

I den senaste basprognosen som togs fram i
juni 2020 fastslog Trafikverket att det
klimatpolitiska ramverket ska betraktas som
”beslutad politik”, bland annat utifrån den så
kallade Januariöverenskommelsen. Det
klimatpolitiska ramverket är inte beslutat ännu,
vilket ökar prognosens sårbarhet. Utifrån
basprognosen konstaterar Trafikverket att
Sverige når klimatmålets etappmål för
transportsektorn för 2030. Detta görs genom
en kombination av omfattande elektrifiering,
högre andel biodrivmedel och höjt bränslepris.
Samtliga tre områden ligger utanför
Trafikverkets och regionernas rådigheter
gällande nationell och regional
infrastrukturplan.

•

Ökad användning av biodrivmedel. År
2030 antas 55 procent av de fossila
bränslena ersättas av biodrivmedel, och år
2040 71 procent. År 2030 behövs omkring
70 procent mer biodrivmedel än idag, men
år 2040 räcker ungefär dagens volym.

•

Bränslepriserna ökar med omkring 85
procent jämfört med idag. Det beror på en
kombination av höjda bränsleskatter,
merkostnader för ökad andel biodrivmedel,
och ökade produktpriser (bensin, diesel
och biodrivmedel exklusive skatter).

•

Ökat trafikarbete med cirka 1,1 procent
per år (30 procent till 2040).

De olika antagandena har olika kostnadseffektivitet och hållbarhetsprofil. Det finns
hållbarhetsrisker med elektrifiering och
biodrivmedel, men även med höjda
bränslepriser. Riskerna handlar om
resurseffektivitet men också om sociala och
miljömässiga effekter, inte minst utanför
Sverige.
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Det finns osäkerheter kring utvecklingen
beträffande behovet av en snabb elektrifiering.
Till exempel finns farhågor om att det kan
uppstå brist på viktiga ämnen, bland annat
kobolt, om inte nya gruvor öppnas snabbt.
Andra ämnen där efterfrågan tack vare
elektrifieringen kommer att öka kraftigt är
litium, mangan och nickel. En annan farhåga
är att de nya gruvor som behövs kan etableras i
miljöer där de orsakar lokala skador och möter
lokalt motstånd. Det är omöjligt att bedöma
om den förväntade exploateringsgraden av
resurser till elfordon kan bli alltför hög i
förhållande till framtida behov. Men det är inte
osannolikt att nuvarande omsättningshastighet
av vissa material är alldeles för hög för att vara
uthållig i ett längre perspektiv17. Gällande
tillgång på el verkar den största utmaningen
vara att säkra elnätet och det ökande
effektbehov som förväntas när befolkningen
växer, stora industriprocesser som kommer att
kräva mer el i kombination med
elektrifieringen av transportsektorn. Till
exempel anger Göteborg Energi att deras
elnätskapacitet för närvarande är hårt belastad
och att det är ett tydligt hinder för framtida
investeringar och satsningar18.
Ökningen av biodrivmedel enligt
basprognosens antaganden innebär 70 procent
mer biodrivmedel än det som används idag i
transportsystemet. Att öka den svenska
konsumtionen av biodrivmedel så mycket på
relativt kort tid är dock inte problemfritt,
eftersom det finns frågetecken om hur mycket
biodrivmedel som kan produceras på ett
hållbart sätt. Om denna ambitionsnivå med
ökade biodrivmedel inte realiseras behöver
antingen trafikarbetet minskas med cirka 30
procent genom fyrdubbling av bränslepriser
eller så nås inte klimatmålet i tid.
I basprognosen antas bränslepriset öka med
drygt 85 procent till 2040. Prisökningen beror
på antaganden om högre bränsleskatt
(2 procents årlig höjning), ökad inblandning av

biodrivmedel samt ökade priser på både
biobränslen och fossila bränslen. Ökade
körkostnader för bilen ökar rimligtvis
efterfrågan på alternativ till bilen som cykel,
gång och kollektivtrafik.
Med antagandena i basprognosen beräknas
biltrafiken växa med 27 procent till 2040.
Tågresandet beräknas öka med drygt 50
procent i basprognosen. Det sammanlagda
regionala kollektivresandet beräknas öka något
långsammare än regionaltågsresandet.
För att minska riskerna med en eventuellt
utebliven omfattande elektrifiering och ökat
inslag av biodrivmedel samt för att inte behöva
fyrdubbla bränslepriserna behöver trafikarbetets
utveckling bromsas. Regional infrastrukturplan
är en pusselbit som i samspel med övriga
insatser i samhällsplaneringen kan bidra till ett
minskat trafikarbete. En sådan minskad
trafikutveckling på väg ger en ökad
måluppfyllelse för aspekterna klimatpåverkan,
luftkvalitet, buller, biologisk mångfald,
trafiksäkerhet och aktivt resande. Enskilda
infrastrukturåtgärder ger begränsade
möjligheter till överflyttning från bil till
kollektivtrafik, gång och cykel. Däremot har
infrastrukturåtgärder i kombination med
styrmedel och samhällsplanering en betydande
potential att påverka överflyttningen.
Möjligheten att bidra till klimatmålet med
insatser i den regionala
transportinfrastrukturen är mindre vad gäller
direkta utsläpp från fordon och därmed
påverkan på klimat och luftkvalitet. Däremot
har transportinfrastrukturen en
förutsättningsskapande roll för utvecklingen av
ett transporteffektivt samhälle.
Ovannämnda åtgärdsområden – elektrifiering,
effektivisering och transporteffektivt samhälle
bidrar tillsammans till att klimatmålet kan nås.
Huruvida utvecklingen går i en nödvändig takt
så att målen nås i tid är osäkert. Därför behövs
åtgärder inom alla tre områden.

17 Hållbar elektromobilitet, IVL 2020, Nr C 552
18 https://www.goteborgenergi.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/3081371/
Pressmeddelande-Elnatskapaciteten-i-Goteborgsregionen-maste-framtidssakras
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ett antal antaganden och olika scenarier för
bilflottans utveckling. Scenarierna och de olika
schablonerna redovisas i tabell 16 samt
förklaras i texten nedan. Schablonerna visar
beräkningar av hur många tons ökning eller
minskning av CO2-utsläpp en miljon kronor
investering ger för respektive åtgärdstyp.

Beräkning av planens CO2-utsläpp
En regional infrastrukturplan innehåller både
namngivna och ej namngivna objekt. Åtgärder
av större karaktär är namngivna i planen och
står för 38 procent av planens medel.
Resterande medel är avsatta för åtgärder av
mindre karaktär samt samfinansering av
järnvägsåtgärder i nationell plan. De flesta av
de mindre åtgärderna beslutas under
genomförandet av planen.

För respektive scenario har olika
emissionsfaktorer använts. En emissionsfaktor
anger hur mycket CO2 som släpps ut per körd
kilometer per fordon. Bensindrivna bilar,
dieseldrivna bilar och elfordon ingår i
schablonerna och räknas för år 2030 och 2040.

De större objektens klimatutsläpp är beräknade
av Trafikverket i de samhällsekonomiska
beräkningar (SEB:ar) som genomförts utifrån
Trafikverkets basprognos. För de mindre
åtgärderna saknas i huvudsak beräkningar. Det
innebär en stor rad osäkerheter som påverkar
möjligheten till en detaljerad beräkning av
klimatpåverkan.

För de namngivna objekten görs samlade
effektbedömningar (SEB) med en omfattande
analys av CO2-utsläppen utifrån antaganden i
Trafikverkets basprognos. Att räkna om
utsläppen från dessa objekt utifrån andra
antaganden kräver djupare och tidskrävande
analyser. Därför görs bara en kvalitativ
känslighetsanalys av namngivna objekt i
planen.

För att ändå kunna få en bild av planens
påverkan på klimatet används schabloner för
att beräkna klimatpåverkan från de ej
namngivna åtgärderna. Schablonerna bygger på

Tabell 16. Använda schablonvärden för fem olika scenarier inklusive regional plan 2018-2029. I samtliga
scenarier används beräknade värden från SEB:ar för de namngivna objekten. Se avsnitt Beskrivningar
av scenarier för utförligare information.

Regional
plan
2018-2029

Trafikverkets
referensscenario

Basprognos
2020

Basprognos
2020 b

Klimat 2030/IVL

År

2030

2040

2030/2040

2030/2040

2030/2040

Emissionsfaktor,
g/km*

122

59

30/10,5

30/10,5

97

Scenario

Namngivna objekt

Enligt SEB:ar*

Mindre väg, ton
CO2/år

1,2

Inget data -

0

0

0

Kollektivtrafik,
ton CO2/år

- 0,7

- 0,5

0/- 0,1

- 0,26/- 0,1

- 0,85/- 0,22

Järnväg, ton CO2/
år

- 0,8

- 0,6

0

- 0,28/- 0,1

- 0,9/- 0,23

Cykel, ton CO2/år

- 0,7

- 0,3

0

- 0,17/- 0,06

- 0,53/- 0,14

Trafiksäkerhet och
miljö, ton CO2/år

Inget data -

- 0,2

0

- 0,08/- 0,03

- 0,27/- 0,07

Sverigeförhandlingen
(kollektivtrafik),
ton CO2/år

Inget data -

- 0,7

0

- 0,35/- 0,12

- 1,13/- 0,29

* Det tas inte fram några nya SEB:ar utifrån de alternativa emissionsfaktorerna förutom
det som står i Trafikverkets basprognos.
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Resultat av beräkningarna
Beräkningarna, se figur 15, visar en tydlig
minskning av planens CO2-utsläpp jämfört
med regional plan 2018–2029 för år 2040,
med reservation för att beräkningarna är grova
och bygger på ett flertal antaganden. Samma
beräkning för år 2030 innebär större
utsläppsminskningar på grund av högre
emissionsfaktorer.
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Utsläppsminskningar till följd av
infrastrukturinvesteringar möjliggörs bland
annat genom att bilresor ersätts av
kollektivtrafik och cykel. De framtagna
schablonerna visar att ju högre emissionsfaktor
som används, desto större blir
utsläppsminskningen för cykel- och
kollektivtrafikåtgärder
resulteras av regional
plan. Som tidigare
Ton CO2
per år
nämnts, har det inte
gjorts några omräkningar
2500
av SEB:ar för större
objekt, eftersom det
2000
bedömts vara för
resurskrävande. Däremot
1500
går det att dra slutsatsen
1000
att utsläppen från de
större objekten även med
500
en högre prognostiserad
emissionsfaktor, kommer
0
att kompenseras av ännu
-500
större
utsläppsminskningar av
-1000
cykel och kollektivtrafik.
-1500
Det vill säga den totala
summan av utsläppen
kommer att vara
minimal.

som leder till utsläppsminskningar i ett annat
område samt att samtliga åtgärder inom en
åtgärdskategori bedöms ha en likadan påverkan
på klimatet. I schablonerna tas inte heller
hänsyn till långsiktiga systemändringar till följd
av infrastruktursatsningar. I hållbarhetsbedömningen har därför schablonerna använts
för att ge en indikation om klimatpåverkan
från åtgärder och från planen i sin helhet.
Schablonberäkningarna har sedan
kompletterats med kvalitativa bedömningar
som visar riktningen av olika åtgärder samt
huruvida de bidrar till utvecklingen av ett
transporteffektivt samhälle.
Trafikverket menar att utsläppsminskningen
från kollektivtrafik, gång och cykel är marginell
eftersom biltrafiken står för den största andelen

Re

gi
o

Beräkningarna har
kompletterats med
kvalitativa bedömningar
Att räkna på klimatutsläppen med hjälp av
schabloner riskerar att ge en förenklad bild av
hur klimatet kan påverkas av olika
infrastruktursatsningar. De utgår från ett
kompensatoriskt förhållningssätt som innebär
att ökade utsläpp från en infrastruktursatsning
i ett område kan kompenseras med åtgärder
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Figur 15. Beräknade koldioxidutsläpp för respektive 		
scenario, ton CO2 per år.

trafik i Sverige i förhållande till kollektivtrafik
och cykel. Statens väg- och
transportforskningsinstitut (VTI) pekar
däremot på styrkan i kombinerade och utifrån
den specifika platsen/kontexten
välsammansatta åtgärdspaket, vilket kan ha en

stor potential på överflyttning från bil till
kollektivtrafik och cykel. Därmed en potential
till positivt bidrag till klimatet.

Beskrivningar av de olika
scenarierna
De olika scenarier som finns i tabell 16
redovisas här.
Regional plan 2018–2029
I regional plan 2018–2029 användes en
emissionsfaktor som låg på 122 CO2 per
fordonskilometer som ligger till grund för
MKB 2018–202919. Utifrån det togs fram
schabloner som redovisas i tabell 16.
Trafikverkets referensscenario
I Trafikverkets referensscenario med enbart
beslutade styrmedel ligger emissionsfaktorn för
2040 på 59 gram per fordonskilometer i
genomsnitt, enligt Effektsamband för

transportsystemet20. Utifrån den
emissionsfaktorn har schabloner tagits fram
som redovisas i tabell 16.
Trafikverkets basprognos 2020
Emissionsfaktor för basprognos 2020 ligger på
10,5 gram per fordonskilometer för år 2040 i
genomsnitt. Extrapolerat för 2030 blir värdet
30 gram per fordonskilometer. Enligt detta
scenario når Sverige klimatmålet både för 2030
och 2045. I detta scenario är
utsläppsminskningen från överflyttning från
biltrafik till kollektivtrafik och cykel marginell.
Därmed ligger schablonerna på noll. Det vill
säga inga utsläppsminskningar kan
åstadkommas genom investeringar i
kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.
För de namngivna objekten görs samlade
effektbedömningar med utgångspunkt i
basprognos 2020.

Trafikverkets basprognos samt hänsyn
till överflyttningspotential - Basprognos
2020 b
Detta scenario tar hänsyn till
överflyttningspotentialer från bil till
kollektivtrafik och cykel. Västra
Götalandsregionen har här tagit fram egna
schabloner med utgångspunkt från basprognos
2020 och överflyttningspotentialen. I detta
scenario ligger emissionsfaktorerna på samma
nivå som basprognosen, 10,5 gram per
fordonskilometer 2040 gram per
fordonskilometer i genomsnitt. Extrapolerat
för 2030 blir värdet 30 gram per
fordonskilometer 2030. Det antas att
investeringar i kollektivtrafik och cykel kunna
minska CO2 utsläpp från vägtrafiken. Utifrån
den emissionsfaktorn har schabloner tagits
fram som redovisas i tabell 16.
Enligt Klimat2030/IVL
För Västra Götalandsregionens beräkningar har
Klimat 2030/IVL tagit fram emissionsfaktorer
för bilflottan 2030 respektive 2040 med
hänsyn till externa klimateffekter (sekundära
klimateffekter) samt deras bedömning av
utvecklingen av elbilar och biodrivmedel. IVL:s
beräkningar skiljer sig främst genom att det har
räknats med en lägre andel biodrivmedel till
2030 samt även så kallade well to wheelutsläpp från biodrivmedel vilket inte finns med
i Trafikverkets kalkyler.
Enligt IVL är en emissionsfaktor på 24,4 gram
CO2 per fordonskilometer mer representativ
för fordonsflottan 2040. Utifrån den
emissionsfaktorn har schabloner tagits fram
som redovisas i tabell 16.
Beskrivning av schabloner
Här beskrivs vilka antaganden som ligger
bakom schablonerna samt hur schablonerna
togs fram. Beräkningarna är gjorda för ett
scenario där emissionsfaktorn ligger på 10,5
gram per fordonskilometer. Beräkningar för
övriga emissionsfaktorer görs enligt samma
modell som redovisas här.

19 https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/		
SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-		
2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true. Bilaga 6.
20 https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/bygg-om/kapitel-7miljo-210401.pdf
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Klimatnyttan av olika åtgärder är en komplex
fråga att belysa och kan bero på många
faktorer. Det är svårt att peka på en generell
nytta av vissa typer av åtgärder, inte minst är
det en stor skillnad på var de genomförs.
Exempelvis har utbyggnad av en cykelväg längs
en högtrafikerad väg mellan två närbelägna
orter i regel en betydligt större effekt än
utbyggnad längs en väg där få resor sker. De
schablonvärden som har tagits fram i denna
rapport pekar på de effekter olika åtgärder kan
få på utsläppen av växthusgaser från inrikes
transporter, det vill säga en bedömd
transportmässig klimatnytta av åtgärderna.
Måttet som anges är omfattningen på
minskade koldioxidutsläpp per investerad
miljon för åtgärderna, i syfte att kunna ge en
indikation på planens totala effekt och hur
klimateffektiva olika åtgärder är.
Schablonvärdena bygger på uppgifter om
specifika åtgärder, resvanor, resandestatistik
samt effektsamband. Exempelvis används
elasticitetstal21 från planeringshandboken
Kol-TRAST, resandestatistik från Västtrafik, en
resvaneundersökning (RVU) genomförd inom
ramen för Västsvenska paketet och uppgifter
och sammanställningar om planerade åtgärder i
planen, bland annat kostnader.
Beräkningsmetoden är i stort densamma för
schablonerna, men typen av indata skiljer sig
åt. Vidare utgår schablonerna för cykel- och
mindre vägåtgärder från effekten av
engenomsnittlig åtgärd, medan schablonerna
för kollektivtrafik- och järnvägsåtgärder baseras
på en specifik åtgärd som justerats för att
motsvara en generell åtgärd i planen. Källorna
för beräkningarna är bilagda i referenslistan.
Utsläppsnivåerna som ligger till grund för
värdena redovisas nedan.
Schablonerna innefattar inte klimatpåverkan
från byggande, drift och underhåll.

Schablon för cykelåtgärder
Cykelåtgärder innefattar utbyggnad av
cykelvägar. Schablonen beräknas till 0,058 ton/
år per investerad miljon, enligt resonemanget
nedan.
Antagande om fem procents överflyttning av
bilresor för en genomsnittlig cykelåtgärd:
Trafikverkets pekar i sin rapport Effektsamband
för cykling22 på 5-15 procent överflyttning
beroende på åtgärd, varav cirka hälften
beräknas komma från bilresor.
Naturvårdsverket räknar med 5 procent
överflyttning från biltrafik inom Klimatklivet
för cykelåtgärder, vilket baseras på tidigare
ansökningar. 5 procent är därmed ett rimligt
antagande.
Antagande om 100 000 överflyttade kilometer
per år för en genomsnittlig cykelåtgärd:
Årsdygnstrafiken (ÅDT) för motorfordon på
vägarna där cykelvägar spelats in till planen är i
snitt runt 2 000 fordon per dygn.
Medelreslängden för cykelresor är cirka 4
kilometer i Västra Götaland, enligt den RVU
som genomfördes inom Västsvenska paketet år
2017, och antalet cykeldagar beräknas till 250
dagar per år, i enlighet med Naturvårdsverket.

5 % överflyttningseffekt * 2 000 ÅDT * 4 km/
resa * 250 cykeldagar = 100 000 km/år
Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp
om 0,058 ton/år per investerad miljon:
De cykelåtgärder som har spelats in till planen
är i genomsnitt 2 kilometer långa och beräknas
kosta 18 miljoner kronor styck (9 miljoner
kronor per kilometer). Varje överflyttad
kilometer från en bilresa beräknas ge en
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om
utsläppsnivåer.

100 000 överflyttade km/år / 18 mnkr per åtgärd
* 10,5 gram klimatvinst/km = 58 333 gram/år
per miljon kronor = 0,058 ton/år per miljon
kronor

21

Elasticitetstalet mäter den procentuella förändringen i efterfrågan när den studerade faktorn ändras
en procent. En restidselasticitet på 0,5 innebär alltså att en minskad restid på 10 procent ger ett ökat
resande om 5 procent.
22 https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/ovrigt/effektsambandcykling.pdf
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Schablon för kollektivtrafikåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder innefattar exempelvis
utbyggnad av bussgator och hållplatser.
Beräkningen utgår ifrån en planerad bussgata i
Toltorpsdalen som ligger med i planen, vilken
därefter har justerats ned för att motsvara
generella kollektivtrafikåtgärder i planen.
Schablonen beräknas till 0,092 ton/år per
investerad miljon, enligt resonemanget nedan.
Antagande om sex procents överflyttning av
bilresor vid byggnation av bussgata:
En studie från Trivector visar på 20 procent
restidsvinst för kollektivtrafiken vid byggnation
av en bussgata. Planeringshandboken KolTRAST anger en restidselasticitet på 0,6 för
kollektivtrafik. Ungefär hälften av överflyttning
till kollektivtrafik väntas komma från biltrafik.

20 % restidsvinst * 0,6 elasticitet * 50 %
överflyttning från biltrafik = 6 %
överflyttningseffekt

Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp
om 0,092 ton/år per investerad miljon:
Kostnaden för åtgärden beräknas till 174
miljoner kronor enligt genomförd SEB.
Hälften av kollektivtrafikåtgärderna i planen
beräknas ha motsvarande nytta i form av
restidsvinst, den andra hälften beräknas ha
halva nyttan. Åtgärder på hållplatser och
bytespunkter antas inte ge lika stor effekt som
åtgärder som ger konkreta restidsvinster.
Antalet överflyttade kilometer multipliceras
därför med 0,75 för att motsvara en generell
kollektivtrafikåtgärd. Varje överflyttad
kilometer från en bilresa beräknas ge en
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om
utsläppsnivåer.

2 040 000 överflyttade km/år / 174 mnkr
kostnad * 0,75 för generell åtgärd * 10,5 gram
klimatvinst/km = 92 327 gram/år per miljon
kronor = 0,092 ton/år per miljon kronor

Antagande om 2 040 000 överflyttade
kilometer per år för bussgata i Toltorpsdalen:
Linje 25 mellan Mölndal och Göteborg är
huvudlinje i det berörda stråket och där
genomförs merparten av kollektivtrafikresorna.
Resor på linjens södra halva berörs av åtgärden,
uppskattningsvis 4 miljoner resor per år
(hälften av linjens totala resande).
Medelreslängden i kollektivtrafiken i
Göteborgsregionen är 17 kilometer och
medianreslängden 8 kilometer, enligt den RVU
som genomfördes inom Västsvenska paketet år
2017. Då resan sker inom stadstrafik där
resorna är kortare så utgår beräkningen från
halva medelreslängden, 8,5 kilometer, som
ungefär motsvarar medianvärdet.

6 % överflyttningseffekt * 4 miljoner resor * 8,5
km/resa = 2 040 000 km/år
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Schablon för järnvägsåtgärder
Järnvägsåtgärder innefattar exempelvis
hastighets- och kapacitetshöjande åtgärder på
järnvägarna. Beräkningen utgår från de
planerade plattformsförlängningarna på den
södra delen av Bohusbanan, som därefter har
justerats ned för att motsvara generella
järnvägsåtgärder i planen. Schablonen beräknas
till 0,280 ton/år per investerad miljon, enligt
resonemanget nedan.
Antagande om 11,25 procent överflyttning av
bilresor vid plattformsförlängningar:
Med förlängda plattformar på den södra delen
av Bohusbanan fördubblas fordonskapaciteten,
genom att det blir möjligt att köra två tågset
istället för ett. Planeringshandboken KolTRAST anger en väntetidselasticitet på 0,3 för
kollektivtrafik. Ökad fordonskapacitet är inte
synonymt med minskad väntetid, men antas i
denna beräkning ge halva effekten av minskad
väntetid. På grund av järnvägstrafikens långa
avstånd antas 3 av 4 överflyttade resor komma
från biltrafik.

100 % kapacitetsvinst * 0,15 elasticitet * 75 %
överflyttning från biltrafik = 11,25 %
överflyttningseffekt
Antagande om 3 184 000 överflyttade
kilometer per år för plattformsförlängningar på
södra Bohusbanan:
Resor på den södra delen av Bohusbanan
berörs av åtgärden, uppskattningsvis 1,5725
miljoner resor per år (85 procent av det totala
resandet på hela Bohusbanan, enligt Västtrafiks
uppskattning). Medelreslängden i
kollektivtrafiken i Göteborgsregionen är 17
kilometer och medianreslängden 9 kilometer,
enligt den RVU som genomfördes inom
Västsvenska paketet år 2017. Då resan sker
med tåg där resorna är längre så utgår
beräkningen från medelvärdet.

11,25 % överflyttningseffekt * 1,5725 miljoner
resor * 17 km/resa = 3 000 000 km/år
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Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp
om 0,098 ton/år per investerad miljon:
Kostnaden för åtgärden beräknas till 242
miljoner kronor enligt genomförd SEB.
Hälften av järnvägsåtgärderna i planen
beräknas ha motsvarande nytta i form av
kapacitetsvinst, den andra hälften beräknas ha
halva nyttan. Antalet överflyttade kilometer
multipliceras därför med 0,75 för att motsvara
en generell järnvägsåtgärd. Varje överflyttad
kilometer från en bilresa beräknas ge en
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om
utsläppsnivåer.

3 000 000 överflyttade km/år / 242 mnkr
kostnad * 0,75 för generell åtgärd * 10,5 gram
klimatvinst/km = 97 865 gram/år per miljon
kronor = 0,098 ton/år per miljon kronor

Schablon för mindre vägåtgärder
Mindre vägåtgärder innefattar många olika
typer av åtgärder med olika effekter på restiden.
En minskad restid väntas ge ökad biltrafik och
omvänt. Schablonen beräknas till 0 ton/år per
investerad miljon, enligt resonemanget nedan.
Schablonen kompletteras med resultatet ifrån
de SEB:ar som tagits fram för vissa mindre
vägåtgärder.
Vissa mindre vägåtgärder väntas generera ökad
biltrafik, andra minskad biltrafik och många
åtgärder väntas inte ha någon påverkan på
trafikmängden. En stor andel av åtgärderna är
korsningsåtgärder, en del innefattar breddning/
standardhöjning av vägar och en del innefattar
hastighetsanpassning (hastigheten anpassas
nedåt med hänsyn till omgivande miljö för
ökad trafiksäkerhet). Breddning/
standardhöjning av vägar samt vissa
korsningsåtgärder ger på en systemnivå ett ökat
bilresande, medan hastighetsanpassning och
andra korsningsåtgärder på en systemnivå ger
ett minskat bilresande.

Utifrån fördelningen av mindre vägåtgärder
som genomförts de senaste åren i Västra
Götaland går det inte att belägga att andelen
åtgärder som ger ökat bilresande är fler än de
som ger minskat bilresande, varför effekten av
en generell mindre vägåtgärd bör ligga kring 0
ton/år. Med det sagt är det viktigt att följa upp
vilka åtgärder som genomförs för att säkerställa
en god total klimateffekt. Exempelvis kan flera
mindre vägåtgärder med negativ klimateffekt
sammantaget ge en betydande negativ
klimatpåverkan.
För ett fåtal av de mindre vägåtgärderna har
samlade effektbedömningar (SEB) tagits fram
av Trafikverket. Resultatet av dessa inkluderas i
bedömningen av planen.
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Sammanfattning av schabloner
Tabell 17. Räkneexempel av schabloner för år 2040 och emissionsfaktor 10,5 gram per fordonskilometer.

Åtgärdsområden och
potter

Schablonvärden för år
2040
Minskade koldioxidutsläpp
per investerad miljon kronor

Kommentar

Större åtgärder i stråk och
noder

Total effekt av SEB:ar

Total effekt av de större namngivna
åtgärdernas bedömda
klimatpåverkan

Cykelåtgärder
Tre potter i planen

- 0,058 ton/år

Schablon för cykelåtgärder

Kollektivtrafikåtgärder
Tre potter i planen

- 0,092 ton/år

Schablon för kollektivtrafikåtgärder

Mindre vägåtgärder
Två potter i planen

0 ton/år + SEB:ar

Schablon för mindre vägåtgärder
samt effekten utifrån de SEB:ar som
finns för ett fåtal åtgärder

Trafiksäkerhet och
miljöåtgärder
En pott i planen

- 0,029 ton/år

Medelvärde av schablon för
cykelåtgärder och mindre
vägåtgärder, då åtgärderna i stor
utsträckning förbättrar
infrastrukturen för oskyddade
trafikanter inom tätorter

Samfinansiering nationell
plan, järnväg

- 0,098 ton/år

Schablon för järnvägsåtgärder

-0,123 ton/år

Schablon för
kollektivtrafikåtgärder * 1,33 då
samtliga storstadsåtgärder
bedöms ha en stor resenärsnytta

Ingen beräkning

Flygtransportarbetet berörs inte av
klimatmålet, därtill är det en
driftåtgärd som upprätthåller snarare
än genererar trafik

Storstadsåtgärder inom
Sverigeförhandlingen

Övrigt (driftbidrag till
flygplats)
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Bilaga 6 – Namngivna åtgärder - förändringar
Nedan anges färdigställda större namngivna
åtgärder från Regional infrastrukturplan
2018-2029 samt vilka åtgärder som tillkommit
i infrastrukturplan 2022-2033. Vidare anges
vilka större namngivna åtgärder från
infrastrukturplan 2018-2029 som i
infrastrukturplanen 2022-2033 inte längre
anges som större namngivna åtgärder, utan som
istället anges som brister. Dessa brister kan bli
aktuella att åtgärda i kommande
planrevideringar.
Observera att de större namngivna åtgärder
som ingick i infrastrukturplan 2018-2029 och
som ligger kvar i infrastrukturplan 2022-2033
inte listas (de utgör ingen skillnad mellan
planerna).
Färdigställda större namngivna åtgärder från
infrastrukturplan 2018-2029:
•

Väg 44 Förbifart Lidköping, etapp
Lidköping - Källby

•

Väg 160 Säckebäck - Varekil

•

Kungälv resecentrum

•

Angered resecentrum

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder
från infrastrukturplanen 2018-2029 som
anges som brister i infrastrukturplan
2022-2033:
•

Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

•

Bytespunkt Mölndal

•

Bytespunkt Linnéplatsen

•

Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

Utöver ovan listade åtgärder finns det ett antal
åtgärder från infrastrukturplan 2018-2029 som
i olika stor omfattning har ändrat inriktning i
infrastrukturplan 2022-2033. Det handlar till
exempel om
E20 / Rv40, Tvärförbindelse som i
infrastrukturplan 2022-2033 innefattar en
större andel kollektivtrafikåtgärder än i
infrastrukturplan 2018-2029 (där den är en
vägåtgärd).

Nya större namngivna åtgärder i
infrastrukturplan 2022-2033:
•

Väg 156 Förbifart Skene, Extern
finansiering

•

Väg 49 Varnhem-Storekullen (Falköpings
kn. gräns)

•

Väg 156 Backadal - Bonared

•

Citybusstråk Toltorp, Mölndal, Målbild
Koll2035

•

Elfärja, Öckerö, hyra

•

Elfärja, Marstrand
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Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Lämna samrådsyttrande över Översiktsplan för Lysekils kommun 2022, enligt
tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04.

Sammanfattning
Orust kommun har fått möjlighet att lämna ett samrådsyttrande över Översiktsplan för
Lysekils kommun 2022. Samrådsyttrandet fokuserar på mellankommunala frågor såsom
strukturbild Fyrbodal, havsnära verksamheter, besöksnäring och utveckling av blå
näringar, kommunikation och infrastruktur, kopplingar Skaftö – Flatön/Malö – Ellös
samt ledningsstråk för kraftledning.
Förslag till yttrande
Både Lysekils kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund. I
dagsläget pågår arbetet med att ta fram en aktuell strukturbild för Fyrbodal, ett arbete
som är viktigt för en fortsatt hållbar utveckling i regionen.
Lysekil har tillsammans med Strömstad, Tanum och Sotenäs tagit fram en blå
översiktsplan. Orust kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan
för havet tillsammans med Tjörn. Havsfrågorna behandlas inte i den aktuella
översiktsplanen men Orust kommun vill skicka med att det fortsatt är viktigt med ett
mellankommunalt samarbete i havsfrågorna. Frågor som Orust gärna samarbetar kring
är prövning av havsbaserad vindkraft och andra energilösningar till havs, befintliga och
nya hamnar, stigande havsnivåer, kommunikationer samt blå näringar.
Orust kommun är positiv till en fortsatt samverkan för att utveckla besöksnäringen via
samverkansplattformen ”Ett enat Bohuslän”. Besöksnäringen tillsammans med det
växande intresset för utveckling av Blå näringar är båda viktiga delar i Orust och
Lysekils näringslivsarbete. Den utveckling som sker på Kristinebergs forskningsstation
är intressant för en långsiktigt hållbar utveckling av bl a de blå näringarna och Orust
kommun önskar ett samarbete i dessa frågor med Lysekils kommun.
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Skaftö är utpekat som ett av fem utvecklingsområden inom Lysekils kommun. Enligt
föreslaget till ny översiktsplan ska både omvandling av fritidshusområden samt ny
bostadsutveckling utgå från goda livsmiljöer för boende under hela året. Grundsund ska
fortsatt vara Skaftös centralort. Särskilt fokus läggs på boende för unga och gamla.
Kulturhistoriskt viktiga områden ska värnas om. Flatön-Malön är ett viktigt turistmål
och Orust kommun ser en stor potential att utveckla området för både turistisk
verksamhet och nya permanentbostäder. Det är för turismens skull viktigt att de
kulturhistoriskt viktiga miljöerna bevaras och utvecklas på ett varsamt sätt. Utvecklingen
som beskrivs i föreslagen översiktsplan ligger i mångt och mycket i linje med hur Orust
kommun ämnar att utveckla Flatön-Malön.
Skaftö ligger geografiskt nära Ellös och Flatön-Malön i Orust kommun. Kommunerna
är sammankopplade via Uddevalla kommun i och med bilfärjan Ängöleden. På sikt
skulle det kunna vara intressant att utreda möjligheten för utvecklade av
kollektivtrafikfärjor i området – där bland annat Skaftö och Flatön-Malön samt Ellös
skulle kunna sammankopplas. Frågan behöver studeras närmare både ur ett
besöksnäringsperspektiv och för arbetspendling.
Lysekils kommun föreslår att en åtgärdsvalstudie för sträckan mellan Skår (Lysekil) och
Finnsbo (Uddevalla) för väg 161 tas fram. Orust kommun ser positivt på detta och ser
att det tillsammans med den åtgärdsvalstudie för ny fast förbindelse mellan Orust och
fastlandet kan förbättra kommunikationerna i delregionen.
Orust kommun noterar att inget ledningsstråk har pekats ut för en framtida 132 kV
kraftledning från Lysekil (Preemraff) till Bokenäset i Uddevalla kommun. I den
pågående klimatomställningen har elektrifieringen tagit ordentlig fart. För att inte
kraftförsörjningen skall bli en flaskhals måste den delregionala strömförsörjningen
säkras. Olika varianter på sträckningen av kraftledningen mellan Orust och Lysekil har
tidigare diskuterats med Vattenfall och Uddevalla kommun och är viktig ur ett
delregionalt perspektiv. Ett nära samarbete mellan kommunerna för att hitta den mest
optimala geografiska placeringen är nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Samrådshandling Lysekil ÖP
Beslutet skickas till
Lysekils kommun
ORUST KOMMUN
/Eget_Förvaltning/
Rickard Karlsson
Planchef

Ann-Britt Svedberg
Utvecklingschef

Kommentar [OSA1]: Rickard, du får gärna beskriva bättre
placeringen.
Kommentar [RK2]:
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1. Välkommen

1. Välkommen

1. Välkommen
Introduktion och läsanvisning

Översiktsplanen -ett medel för demokrati
Det som händer i Sverige och i
resten av världen spelar roll för hur
det fungerar här i Lysekils kommun. I
viss mån råder också det omvända
förhållandet. Det finns ingen
patentlösning för en hållbar
samhällsbyggnation eller den

Kommunstyrelsen 6 oktober 2021,
Lysekils kommun.

översiktliga fysiska planeringen. Men i en demokrati måste det
finnas tid för inkluderande diskussioner och undersökningar.
Samarbete är oftast nyckeln till framgång. Kommuner som väljer
att förhålla sig öppet och aktivt till pågående förändringar klarar sig
ofta bra, oavsett storlek.
Genom att välja att vara aktiv och samverka kan vår kommun nå
långt. Översiktsplanen ger en möjlighet att göra skillnad i
samhällsutvecklingen. I en komplex värld som hela tiden förändras
ser flera kommuner den översiktliga planeringen som ett verktyg
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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för att forma en medveten och politiskt förankrad utveckling.
Planering av den fysiska miljön kan inte ensamt se till att nya
bostäder byggs eller att företag etableras och att arbeten kommer
till stånd. Men den fysiska miljön måste underlätta för att det vi
önskar ska ske.
Tillsammans tar vi fram en översiktsplan som möjliggör för alla
invånare att leva ett hållbart, gott liv i vår unika västkustmiljö.

Läsanvisning och innehållsförteckning
För att underlätta läsningen av förslaget till ny översiktsplan finner
ni en kort beskrivning av de tio delarna och en innehållsförteckning
för varje del. Varje kapitel nås direkt genom att klicka på rubriken.

1. Välkommen
Denna del innehåller en kort beskrivning av
översiktsplaneprocessen och hur den förhåller sig till andra viktiga
dokument i samhällsbyggnadsprocessen.
Kapitel:

•

Översiktsplanen -ett medel
för demokrati

•

Läsanvisning och
innehållsförteckning

•

Sammanfattning

•

Vad är en översiktsplan?

•

Processen med framtagandet av en ny översiktsplan

•

Processen hittills

•

Processen framåt

2. Utgångspunkter
I denna del redovisas de nationella, regionala och kommunala mål,
strategier och lagar som ligger till grund för översiktsplanen.
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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Kapitel:

•

Hållbar samhällsplanering

•

Miljömål - nationella, regionala och
lokala

•

Barnkonventionen

•

Regional utvecklingsstrategi

•

Vision Lysekil 2030

•

Utvecklingsområden

•

Befintlig översiktlig planering

•

Strategiska dokument som beaktats i översiktsplanen

•

Programhandling för översiktsplan 2022

3. Utvecklingsstrategi
I denna del redovisas den strategiska utvecklingen - de grova
penseldragen - för kommunens utveckling av den fysiska miljön

Kapitel:
•

Riktlinjer för den strategiska
utvecklingen

•

Strategi för den gröna strukturens
utveckling

•

Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur

•

Strategi för utveckling av mobilitet

4. Kommunövergripande mark och vattenanvändning
I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska
användas för kommunen som helhet.
Kapitel:
•

Havet och skärgården - den Blå
översiktsplanen

•

Fördjupad översiktsplan för
Åbyfjorden

https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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•

Blå- och grönstruktur

•

Bebyggelsestruktur

•

Mobilitet

•

Teknisk försörjning

5. Mark och vattenanvändning för utvecklingsområden
I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska
användas inom de fem utvecklingsområdena.
Kapitel:

•

Hallinden

•

Brastad-Brodalen-Bro

•

Lysehalvön

•

Lysekil

•

Skaftö

6. Värden och hänsyn
I denna del beskrivs värden som planeringen förhåller sig till och
som påverkar hur mark- och vattenområden kan och bör
användas.

Kapitel:
•

Riksintressen

•

Strandskydd

•

Miljö, hälsa och säkerhet

•

Mellankommunala frågor

7. Planeringsförutsättningar
I denna del beskrivs förutsättningar som översiktsplanen har att
förhålla sig till och som påverkar mark- och vattenanvändningen
i kommunen
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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Kapitel:

•

Befolkning och bebyggelse

•

Grönstruktur

•

Mobilitet

•

Teknisk försörjning

8. Konsekvenser
I denna del beskrivs de (miljömässiga, sociala och ekonomiska)
konsekvenser ett genomförande av översiktsplanen bedöms få.

Kapitel:
•

Miljökonsekvenser

•

Sociala konsekvenser

•

Ekonomiska konsekvenser

9. Kartbibliotek
I den här delen finns samtliga kartlager från övriga delar i
översiktsplanen samlade i en karta. Här finns även möjlighet att fritt
välja vilka kartlager som ska synas i karta och vilket område som
ska visas.

10. Vad tycker du?
Här kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.
Under samrådet kan alla lämna synpunkter på förslaget och bidra
med kunskap till det framtida arbetet. Det innebär att boende,
föreningar, markägare, företagare, myndigheter och andra
intresserade är välkomna att tycka till.

https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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Sammanfattning
Detta är samrådshandlingen gällande ny Översiktsplan för Lysekils
kommun. Samrådet är till för att få fram ett så bra beslutsunderlag
som möjligt samt att ge intresserade möjlighet till insyn och
påverkan.
Planen redovisas i tio delar med text och kartor i en digital handling
och i en utskrivbar rapport som ett komplement. I planen beskrivs
en utvecklingsstrategi och en plan för mark- och
vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av den
fysiska miljön fram emot år 2050.
Utvecklingsstrategin tar avstamp i den programhandling som är
framtagen som ett första steg i framtagandet av en ny
översiktsplan. Utvecklingsstrategin anger riktlinjer för utvecklingen
av tre huvudstrukturer, grönstruktur, bebyggelsestruktur och
mobilitet. I Mark- och vattenanvändningen beskrivs dels i ett avsnitt
för kommunen som helhet med en tematisk inriktning, och dels i ett
avsnitt med inzoomning på fem geografiska utvecklingsområden.

Strategi för den gröna strukturens utveckling
Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar
Kommunens långsiktiga användning av mark och vatten utgår från
vilka områden som är lämpliga att nyttja för bebyggelse och andra
anläggningar och vilka områden som ska bevaras obebyggda.
Den obebyggda marken ska utvecklas och stärkas som natur- och
grönområden där ekosystemtjänster kan tillvaratas och utvecklas
för en hållbar, robust och attraktiv samhällsutveckling. Landskapet,
inte minst havet och kustlandskapet, är i Lysekils kommun en
värdefull resurs.
Det vackra landskapet är attraktivt och eftertraktat för byggnation
och utvecklingsstrategins grundläggande avvägning är därför den
som anger vilka delar av landskapet som ska få bebyggas och
vilka delar som på lång sikt ska säkerställas som obebyggda alltså vilka och hur stora delar av kakan som ska få lov att ätas och
vilka delar som ska få vara kvar.
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur
En kommun för alla - under hela året
Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. Ökningen ska ske i en takt som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan
tillgodoses och så att goda livsmiljöer kan bibehållas och
utvecklas.
Att Lysekils kommun ska vara till för alla innebär en strävan efter
ökad integration. Ett samhällsbyggande där alla oavsett ålder, kön,
etnicitet och livsåskådning kan känna tillhörighet och delaktighet.
En utveckling där kommunens olika delar är åtkomliga och
tillgängliga för alla.
Att kommunen ska vara till för alla och under hela året sätter också
fingret på behovet av en utveckling som tar hänsyn till Lysekils
kommun som en besöksnäringskommun och en attraktiv kommun
för delårsboende. Den översiktliga planeringen tar här fasta på en
utveckling där goda livsmiljöer och en hög livskvalitet byggs för de
helårsboende i allt vad det innebär av boendemiljöer, service,
arbetsplatser, kommunikationer och fritid.
En samhällsutveckling som är attraktiv för de helårsboende ger
goda förutsättningar för delårsboende att vistas i kommunen under
större delar av året och för besökare att ta del av attraktiva miljöer
och god service.
I utvecklingsstrategin lyfts fem geografiska utvecklingsområden för
bebyggelseutvecklingen fram; Hallinden med sitt strategiska läge i
den norra kommundelen, Brastad-Brodalen -Bro, Lysehalvön,
Lysekils stad och Skaftö.

Strategi för utveckling av mobilitet
Gör närheten hållbar och tillgänglig
I Lysekils kommun är de geografiska avstånden begränsade.
Strategin för utveckling av mobilitet utgår från att nyttja de korta
avstånden på ett effektivt, hållbart och robust sätt så att närheten
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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kan upplevas från alla delar av kommunen och ge god
tillgänglighet i form av såväl en snabb pendlingsväg till arbetet,
snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan som en
promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden.
Utöver en hållbar mobilitet ska den strategiska utvecklingen av
mobilitet stärka förutsättningarna en god teknisk försörjning för ett
ökat helårsboende med god tillgång till vatten och avlopp.
Befintliga strukturer för fjärrvärme och eldistribution ska nyttjas för
verksamhetsutveckling där produktion av fjärrvärme och el kan
samverka med verksamheter som kan dra nyttja av en lokal
produktion.

Vad är en översiktsplan?
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha
en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur
kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina mark- och
vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.
Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela kommunen, det
vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Förslaget till
mark- och vattenanvändning redovisas i karta och text och innebär
såväl geografiska som tematiska rekommendationer. Den ska visa
inriktningen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön
och säkerställa en god hushållning av resurser.
Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda
människans frihet, 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.
Översiktsplanen redovisar även hur den föreslagna mark- och
vattenanvändningen förhåller sig till riksintressen,
mellankommunala frågor och gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen ska också redovisa hur förhåller sig till relevanta
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling.
Slutligen är det i översiktsplanen kommunen ska redovisa hur
kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet av
bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket
sätt den gör det och skälen för avvikelsen.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men väger tyngre än
andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess
som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från
översiktsplanen måste motiveras.
För att översiktsplanen ska vara aktuell ska Kommunfullmäktige
anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie
val. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens
aktualitet och till kommunens
fortsatta arbete med översiktsplaneringen samt bedöma i vilken
utsträckning planen är aktuell.
En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft
eller kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi och fram
till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en
sådan strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är
aktuell.
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Översiktsplanen är en viktig utgångspunkt
för hela samhällsbyggnadsprocessen, från den första idén till den
färdiga byggnationen. Översiktsplanen tas fram i samarbete
mellan tjänstepersoner, politiker, allmänhet och aktörer i
kommunen genom en omfattande dialogoch förankringsprocess. Målet är att få en
genomarbetad, väl motiverad och tydlig beskrivning av hur Lysekils
kommun bör utvecklas. För att översiktsplanen ska vara
fullt användbar är processen lika viktig som det slutgiltiga
dokumentet.

Processen med framtagandet av en ny
översiktsplan
Den nya översiktsplanen
utgår från kommunens Vision 2030
och kommunens fem
utvecklingsområden. Globala,
nationella, regionala och lokala
mål, principer, strategier, planer och
program utgör andra viktiga
utgångspunkter
för översiktsplanen. Det är en lång
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process att ta fram en översiktsplan
och förankringen sker i flera steg.
Framtagandet av en översiktsplan
regleras i 3 kap. Plan- och
bygglagen. Mer om översiktsplanen
och dess process kan du läsa på
Boverkets hemsida
under Kunskapsbanken.
Program
Programmet är ett första steg i framtagandet av översiktsplanen
och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet.
Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och
synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.
Samråd
Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan
för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner
med flera. Inkomna synpunkter sammanställs sedan i en
samrådsredogörelse. Därefter revideras planförslaget utifrån de
synpunkter som kommit in.
Utställning
Den reviderade översiktsplanen ställs ut ytterligare en gång, nu
under benämningen "utställning" där synpunkter åter kan lämnas
på planförslaget. Utställningen pågår i minst två månader.
Synpunkter sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande och
planen revideras utifrån inkomna synpunkter.
Antagande
Översiktsplanen är nu redo att antas i kommunfullmäktige. Den är
inte juridiskt bindande efter att den har antagits men den ligger till
grund för beslut, till exempel för bygglovsärenden och detaljplaner.
Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan
beslutet om antagande överklagas. Däremot kan själva innehållet i
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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översiktsplanen inte överklagas eftersom översiktsplanen inte
är juridiskt bindande.
Den nya översiktsplanen ersätter den nu gällande som antogs i
kommunfullmäktige år 2006.

Processen hittills
Arbetet började med att kommunen
genomförde en enkät ”Lysekil 2030”
där vi bad er kommuninvånare ge
oss en beskrivning av hur du ser på
ditt samhälle och framtiden
här. Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350
personer som alla har bidragit med viktiga tankar.
I en framtid som kan verka allt mer komplex är samarbete och
framåtblickande bäst för att kunna hålla kursen. Det visar ni stor
tilltro till genom era ärliga svar. Det går att finna en rörande
överensstämmelse i vissa delar av det ni som svarat beskriver och
i vad politiker och tjänstemän inom kommunens organisation anser,
nämligen att Lysekil är en kommun som på så många sätt är en
vacker plats. Tillsammans kan vi se till att värna, stötta och
utveckla Lysekils kommun.
Under programskedet genomfördes även ett flertal workshops i de
olika kommundelarna där sammanlagt 139 medborgare deltog.
Barns och ungdomars perspektiv i planeringen är av lika stor vikt
som vuxnas. Till programmet har ett sextiotal tioåringar på
Gullmarsskolan, Stångenässkolan och Skaftö skola fått svara på
frågor om platser i kommunen. Även ett femtiotal gymnasieelever
från Gullmarsgymnasiet har medverkat.
Programskedet avslutades med en av
kommunstyrelsen godkänd programhandling "Vi formar framtiden".
Programhandlingen godkändes 1 november 2017.
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I steg fyra, framtagande av en samrådshandling har det
genomförts ett antal workshops med kommunens förvaltningar, de
kommunala bolagen och politiken utifrån programhandlingen och
de tre strukturerna: bebyggelsestruktur, infrastruktur och
grönstruktur. Samrådshandlingen är resultatet av synpunkter från
workshoparna, programhandlingen tillsammans med kommunens
vision och utvecklingsområden.

Processen framåt

De sex stegen i processen med att ta fram en ny översiktsplan för Lysekils kommun.

Under november och december 2021 kommer en digital
samrådshandling att finnas tillgänglig på kommunens hemsida. De
olika avsnitten eller hela samrådshandlingen går att skriva ut som
pdf direkt från den digitala samrådshandlingen.
Samrådshandlingen kommer även att finnas tillgänglig som en
fysisk utställning på kontaktcenter i kommunhuset, på Skaftö
Folkets Hus och Brastad Folkets Hus. Nu vill vi ha in era
synpunkter på förslaget till ny översiktsplan, och man kan lämna
sina synpunkter på flera olika sätt.
Antingen använder man sig av det digitala formuläret som finns i
den digitala samrådshandlingen eller så skickar man sina
synpunkter med E-post till registrator@lysekil.se. Ange
“översiktsplan” i ämnesraden. Man kan även skicka ett brev till oss
https://storymaps.arcgis.com/stories/802f4a8a538541adb1ceedb82c393b95/print
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med sina synpunkter. Märk kuvertet tydligt med “översiktsplan” och
skicka det till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.
Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.
Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit
in och en utställningshandling tas fram. Under maj och juni
2022 kommer utställningshandlingen finnas tillgänglig på samma
sätt som samrådshandlingen, och då finns det återigen möjlighet
att komma med synpunkter. Efter utställningen är det dags att ta
fram ett förslag som ska antas av kommunfullmäktige i oktober
2022.
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2. Utgångspunkter
I denna del redovisas de nationella, regionala och kommunala mål, strategier och
lagar som ligger till grund för översiktsplanen.
Det finns en rad styrdokument som utgör ramen för kommunens
verksamhet och som påverkar samhällsplaneringen.
Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och samordna
kommunens önskade utveckling kring mark- och vattenanvändning
med internationella, nationella, regionala och kommunala mål,
visioner, strategier och lagstiftning.

Hållbar samhällsplanering
Ekosystemansatsen
Översiktsplaneprocessen tar sin utgångspunkt i att värnande och
utveckling av ekosystemtjänster är grundläggande för kommunens
långsiktiga utveckling. Riktlinjer i översiktsplanen ska ge stöd för
ökad kunskap kring kommunens ekosytemtjänster och hur de i
kommande processer kopplade till den fysiska planeringen kan
tydliggöras och säkerställas.
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Ekosystemtjänst är ett begrepp som underlättar förståelsen för och
värdesättandet av hur ekosystem på olika sätt bidrar till en
funktion, en kvalitet eller en verksamhet som gynnar människor.
Dessa tjänster produceras av ekosystemen helt utan mänsklig
inblandning och är gratis för oss, så länge vi inte förstör dem.
Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, skydd mot
naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening
samt skadedjursbekämpning, reducering av partikelhalter och
växthusgaser bildande av bördig jord och tillgången till
rekreationsområden med mera. Idén om att människan är
beroende av jordens ekosystem är uråldrig och beskrivs av de
antika tänkarna. Konceptet ekosystemtjänster har dock utvecklats
under senare delen av 1900-talet och börjat användas mer de
senaste decennierna.
Ekosystemtjänster delas in i fyra underkategorier, för att underlätta
förståelsen av dessa mycket komplicerade system. Implementering
av begreppet görs även i arbetet med en grön strategi för Lysekils
kommun.

Social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling
En hållbar samhällsutveckling
innebär ett samhälle där både
nuvarande och kommande
generationer kan få sina behov
tillgodosedda, där långsiktig balans
råder för såväl människa som natur.
Detta synsätt på hållbar utveckling
innebär en samhällsplanering som
utgår från människors olika behov
och bidrar till delaktighet i samhället.
Den sociala hållbarheten är målet,
den ekonomiska hållbarheten medlet för att nå målet och den
ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl social som
ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker
varandra i ett långsiktigt perspektiv och ska ses som en helhet.
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Social hållbarhet innebär att vi i samhällsplaneringen utgår från
och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande invånares
olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt,
hälsofrämjande och inkluderande samhälle.
Ekonomisk hållbarhet innebär att Lysekils kommun ska verka för
att både kommunen och andra aktörer i samhällsplaneringen
hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda
dem där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som
den ekonomiska tillväxten stärks.
För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt
ta tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens
gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och
natur. Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt
tänkande och minska negativ påverkan på miljön för att värna
ekosystemen.

De globala hållbarhetsmålen
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle,
där de globala målen för hållbar utveckling uppfylls. Sverige ska
vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet
innebär en successiv omställning av Sverige som modern och
hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala
systemet. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan
är att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen.
En långsiktigt hållbar utveckling i Sverige är beroende av att
människor vill och kan bo och leva i såväl städer och tätorter som
på landsbygden. Tätorter, både större och mindre, ska utvecklas till
hållbara, hälsosamma och trygga platser. I ett hållbart samhälle
drar tätorter samt gles- och landsbygder nytta av varandra och ses
som sammanlänkade regioner.
Hållbar samhällsutveckling ska förstås i ljuset av mångfalden i
befolkningen och inkludera bland annat ett funktionshinders-,
jämställdhets-, äldre- och barnrättsperspektiv. Hållbar
samhällsutveckling och stadsbyggande är viktiga områden för
innovation och kunskapsutveckling. Digitalisering kan ha stor
betydelse för hållbar samhällsutveckling. Innovationer, såväl
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tekniska som sociala, i nya stadsdelar, i tätorter och på
landsbygden kan bidra till att ytterligare stärka Sveriges roll som
föregångare inom hållbar samhällsutveckling.
Kommunen har ett stort ansvar för att i den översiktliga planeringen
bidra till att dessa mål ska nås.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ett av de 17 globala målen handlar om hur vi genom en långsiktigt
hållbar samhällsplanering ska skapa inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara städer och samhällen. Hållbar
stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering
av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning
och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och
samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ
stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för
framtiden.
Ett samhälle för alla
Alla människor har rätt att vara en del av samhället och kunna
använda det. Samhället bör därför utformas utifrån
människors olika behov. Genom att arbeta med tillgänglighet och
användbarhet kan vi skapa ett inkluderande samhälle
där alla människor kan vara delaktiga.
Ett tillgängligt samhälle minskar kostnader för särlösningar och
ökar möjligheten för människor att leva ett självständigt liv. För att
nå ett tillgängligt samhälle behöver vi utgå från universell
utformning när vi tar fram nya miljöer, program, produkter och
tjänster. Det handlar också om att åtgärda befintliga
tillgänglighetsbrister.
Även om samhället blir mer tillgängligt kan det finnas behov av
individuella stöd och lösningar för att säkerställa delaktighet för den
enskilde. För att skapa ett inkluderande samhälle är det viktigt att
utgå från människors behov och att inhämta kunskap från
användarna, oavsett vad vi tar fram eller vilka åtgärder vi gör.
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Det nationella målet för gestaltad livsmiljö
Ett gemensamt skapande och en helhetssyn på den gestaltade
livsmiljön är kärnan i den nya politiken för arkitektur, form, design,
konst och kulturarv. Det är en politik som på ett tydligt sätt tar
utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid
formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår
också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade
och långsiktigt hållbara.
Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och
kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den
gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån
bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt
politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa
perspektiv samspelar och berikar varandra.
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön.
Det ska uppnås genom att
•

Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden.

•

Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids.

•

Det offentliga agerar förebildligt.

•

Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara
och utvecklas.

•

Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.

•

Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och
internationellt.

Lysekils kommun har ett ansvar att sträva mot dessa mål i
samhällsplaneringen.
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Miljömål - nationella, regionala och lokala
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål där flera av dem är
relevanta för översiktsplanen och redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö med är centralt för samhällsbyggnad; ”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 tillvara 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.”
Målet om begränsad klimatpåverkan är också mycket relevant för
den fysiska planeringen i kommunen då det finns kopplingar till god
bebyggd miljö genom bland annat hållbar bebyggelsestruktur,
infrastruktur och vikten av gång- och cykelvägar.
De regionala miljömålen är baserade på de nationella målen, men
är anpassade efter de förutsättningar och utmaningar som finns i
Västra Götalands län. En revidering av de regionala målen gjordes
under 2020. De regionala preciseringarna för målet God bebyggd
miljö handlar om att göra det lätt att gå, cykla och åka kollektivt, att
kommunerna ska ta fram ett strategiskt kulturhistoriskt
planeringsunderlag, att minska energianvändningen i bostäder och
lokaler samt att anpassa samhället till klimatförändringarna. Den
regionala preciseringen för målet Begränsad klimatpåverkan siktar
på att den västsvenska ekonomin ska bli oberoende av fossila
bränslen samt att andelen förnybar energi ska öka.
Lysekils kommun har två övergripande utvecklingsmål för
miljöområdet, nämligen att kommunen ska konsumera hållbart och
att kommunen ska planera för ett hållbart samhälle. I arbete med
att nå målen ligger fokus på fem prioriterade områden; hållbara
resor och transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster, ekologisk och klimatsmart mat, sunda och klimatsmarta
bostäder och lokaler samt hållbar stad och natur.
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Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut
som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa. För att säkerställa att barnets bästa beaktas i den
nya översiktsplanen för Lysekils kommun kommer en
barnkonsekvensanalys att genomföras under framtagandet av en
ny översiktsplan.
Arbetet med barnkonventionen är en del av Lysekils kommuns
hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen och Vision
Lysekil 2030. De globala målen har starka kopplingar till
barnkonventionen och alla mål är viktiga. Exempel på globala mål
som har koppling till arbetet med barnkonventionen:
•

Mål 1: Ingen fattigdom.

•

Mål 3: God hälsa och välbefinnande.

•

Mål 4: God utbildning för alla.

•

Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin vägleder kommuner,
kommunalförbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det
civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter i
det gemensamma arbetet med regional utveckling. Det är därför ett
viktigt underlag för kommunernas utvecklingsarbete, där
översiktplanen har en viktig roll för genomförandet av strategin.
Den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin tar sin
utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet. Det
regionala målet är formulerat som: ”Tillsammans gör vi Västra
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och
konkurrenskraftigt samhälle”, vilket förutsätter en hållbar utveckling
i tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig. Dessa tre
dimensioner är beroende av varandra och förstärker varandra.
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I den regionala utvecklingsstrategin formuleras tre långsiktiga
prioriteringar:
•

Robust och sammanhållet.

•

Jämlikt och öppet.

•

Fossiloberoende och cirkulärt.

Dessa ska förverkligas bland annat med hjälp av fyra
tvärsektoriella kraftsamlingar:
•

Fullföljda studier

•

Digitalisering

•

Elektrifiering

•

Cirkulära affärsmodeller

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin
här https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regionalutvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
Det regionala maritima klustret
I det regionala utvecklingsarbetet har Lysekils kommun, dess
näringsliv och forskningsinstitutioner en central roll i det regionala
maritima klustret. Klustrets fokusområden är:
•

Havsförvaltning.

•

Maritim turism.

•

Maritima operationer.

•

Marina livsmedel.

•

Marin energi.

•

Marin bioteknik.

Vision Lysekil 2030
– en ledstjärna för kommunens utveckling
Som ledstjärna i kommunens arbete
finns Vision Lysekil 2030 som visar åt
vilket håll kommunen vill utvecklas:
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Lysekil är en hållbar och attraktiv
kommun året runt som
kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. Lysekil är en självklar
mötesplats och ledande inom maritima
näringar.

Lysekil – det hållbara samhället
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och
förnyelsebara är vårt förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna,
vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar
uppskatta dess värden och möjligheter.
Lysekil – det attraktiva samhället året runt
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi
tar tillvara på vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har
balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in
kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter.
Lysekil – kreativitet och framtidstro
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på
framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa
initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i
de mindre samhällena och ute på landsbygden.
Lysekil – den självklara mötesplatsen
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är
honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är
känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang
som lockar besökare året runt.
Lysekil – ledande inom maritima näringar
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar
oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och
företagande inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet
att finnas i Lysekil.
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2/print
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Kommunfullmäktige fattade beslut om Vision Lysekil 2030 den 19
oktober 2017.

Utvecklingsområden
Kommunen har fem specificerade
utvecklingsområden. Utvecklingsområdena pekar ut de områden
som bedöms vara viktiga och avgörande för att kommunen ska
utvecklas i en positiv riktning:
Barn och unga är vår framtid
Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till
deras och Lysekils framtid. För det kommunala grunduppdraget
finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl skola som
socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför
inom förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda
utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika
förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det
handlar ofta om familjesituation, fritid och sociala relationer.
Samverkan är därför centralt för att optimera barn och ungas
villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala
kostnader.
Utvecklingsmål
Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för
en bra hälsa och goda livsvillkor.
Vi utvecklas genom lärande
Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande
organisation. När man lär sker utveckling av både individ,
organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad
innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta för att nya idéer ska
utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ
och kompetent organisation som kan och vågar. Lärande,
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innovation och nytänkande behöver nå en ökad status i Lysekils
kommun.
Utvecklingsmål
Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation.
Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig
maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett
naturligt utvecklingsområde med stor potential. Det finns en god
tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i
att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils
kommun.
Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn,
Campus Väst tillsammans med externa aktörer som: Sven Lovéncentret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala universitet),
SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör
basen i ett brett och redan befintligt kluster.
Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och
innovationsmiljö med målsättning att bli nationell nod för hållbar blå
tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Fem
starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH,
RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med
Lysekils kommun och Innovatum. Vi är unika i våra möjligheter
inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela kommunens
profilbärare.
Utvecklingsmål
Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt.
Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av
engagemang och entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med ett
rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden
som saknas i en storstad. Våra unika tillgångar gör att människor
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2/print
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Blå översiktsplan
Det är många intressen som
konkurrerar om havet som resurs.
Därför behövs ett gemensamt
förhållningssätt som långsiktigt både
skyddar och utvecklar livet på, i och
vid havet i norra Bohuslän. Det är
anledningen till att kommunerna i
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Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden
Sotenäs och Lysekils kommuner
ligger på ömse sidor om Åbyfjorden,
där vatten- och kustområdena
omfattas av många bevarandeskydd.
För att skapa en helhetssyn kring
utvecklingen av mark- och
vattenområdet kring Åbyfjorden har

Åbyfjorden

kommunerna gemensamt tagit fram
en fördjupad översiktsplan för markområdena runt Åbyfjorden.
Planen antogs av Lysekils kommunfullmäktige 2014.
Ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen ligger till
grund för förslagen till mark och vattenanvändning i den
kommunövergripande översiktsplanen. FÖP Åbyfjorden kommer
att fortsätta gälla även efter att denna plan antas. Denna plan ger
därför inga rekommendationer inom planområdet för FÖP
Åbyfjorden.

Strategiska dokument som beaktats i
översiktsplanen
Det finns en rad andra strategiska dokument som är viktiga för den
översiktliga planeringen. Läs mer om varje dokument genom
att klicka på det önskade dokumentet.
Naturvårdsplan
Grönstrategi
Bostadsförsörjningsprogram
Kulturmiljöprogram (inte politiskt antaget)
VA-plan
Näringslivsstrategi
Destinationsstrategi
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Programhandling för översiktsplan 2022
- Vi formar framtiden
Förslag till inriktning för en ny översiktsplan
Programmet är det första steget i framtagandet av översiktsplanen
och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet.
Under programskedet har kommunen samlat in erfarenheter och
synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag. Detta har gjorts
utifrån sex geografiska principområden:
•

Havet.

•

Skärgården.

•

Kusten.

•

Staden.

•

Samhället.

•

Landsbygden.

Fyra utmaningar - fyra principer
I programhandlingen lyftes fyra övergripande utmaningar för
kommunens utveckling som uppmanar till ett mer aktivt sätt att
förhålla sig till kommunens plats i regionen och övriga världen:
En kommun för alla – under hela året
Lysekil är fantastiskt på sommaren. Lysekil i juli är självklart och en
ovärderlig tillgång för besöksnäringen och en unik del av livsmiljön
för oss som bor här. Men resten av året då? Förändringen över
årstiderna bör kunna vara en tillgång, men utvecklingen av en
attraktiv sommarmiljö bör inte ske på bekostnad av livskvalitén
under resten av året.
Gör närheten hållbar och tillgänglig
Närheten kan innebära närhet mellan människor i den lilla staden
eller det lilla samhället. Det kan innebära en närhet till havet, var en
än befinner sig i Lysekils kommun. Närheten till vacker och
varierande natur lyfts ofta upp, liksom närhet till pendlingsorter och
storstäder som Göteborg och Oslo. Trots upplevelsen av närhet
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2/print
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lyfts otillgänglighet ofta upp. Behovet av en bättre infrastruktur och
möjligheter till en god och fungerande kollektivtrafik är tydlig.
Det vackra landskapet – att ha kakan och äta den
Vi har en fantastisk natur, ett unikt och varierat landskap och havet
som en enorm tillgång. Unika, vackra naturmiljöer ger goda
förutsättningar för unika, vackra bebyggelsemiljöer med bostäder,
restauranger, hotell, med mera. Unika, vackra naturmiljöer kan
också utvecklas utan att bebyggas. Genom att istället sköta och
utveckla naturområdena som sådana och samtidigt öka
tillgängligheten till dem kan befintliga bebyggelsemiljöers
attraktivitet stärkas.
Bygg kvalitativt och bohuslänskt – i ny tappning
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen utstrålar ofta en
genuinitet genom kvalitativa material och en respekt för detaljer.
Kan vi planera för nya, funktionella hus och områden som om
hundra år anses vara kulturhistoriskt värdefulla och genuint
bohuslänska?
Skulle värdet av den äldre bebyggelsen komma ännu mer till sin
rätt om vi byggde dagens bostäder med tanke på långsiktig
hållbarhet, med dagens kunskap om äldre byggtekniker och
dagens önskemål kring det goda boendet? Kan vi inspireras av de
gamla husens inbyggda relation till sol- och vindförhållanden,
skalan på mellanrum och uppdelningen i privat och offentligt.
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3. Utvecklingsstrategi
I denna del redovisas den strategiska utvecklingen - de grova penseldragen - för
kommunens utveckling av den fysiska miljön
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Riktlinjer för den strategiska utvecklingen

Kommunen präglas av sitt läge vid havet och av de unika och
attraktiva livsmiljöer som kustlandskapet erbjuder. I den långsiktiga
utvecklingen av kommunen ska landskapets värden tas tillvara och
ges förutsättningar för utveckling av såväl obebyggda som byggda
miljöer. Utvecklingsstrategin tar avstamp i de specifika
förutsättningarna, kvaliteterna och utmaningarna för Lysekils
kommun och ger de grova, grundläggande penseldragen för
kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön.

Strategi för den gröna strukturens utveckling
Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar
Kommunens långsiktiga användning av mark och vatten
utgår från vilka områden som är lämpliga att nyttja för bebyggelse
och andra anläggningar och vilka områden som ska bevaras
obebyggda. Den obebyggda marken ska utvecklas och stärkas
som natur- och grönområden där ekosystemtjänster kan tillvaratas
och utvecklas för en hållbar, robust och attraktiv
samhällsutveckling. Landskapet, inte minst havet och
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f/print
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kustlandskapet, är i Lysekils kommun en värdefull resurs. Det
vackra landskapet är attraktivt och eftertraktat för byggnation och
utvecklingsstrategins grundläggande avvägning är därför den som
anger vilka delar av landskapet som ska få bebyggas och vilka
delar som på lång sikt ska säkerställas som obebyggda - alltså
vilka och hur stora delar av kakan som ska få lov att ätas och vilka
delar som ska få vara kvar.
•

En sammanhängande
grönstruktur ska säkerställas för grön
infrastruktur, biologisk
mångfald, rekreation och för
hantering av ett förändrat klimat

•

Förvaltning och utveckling av
grönstrukturen ska ske utifrån ett
ekosystemtjänstperspektiv

•

Havet ska nyttjas och utvecklas som värdebärare för
kommunen.

•

Tillgången och tillgängligheten till kvalitativa utemiljöer för
boende och besökare ska stärkas

•

I anspråkstagandet av oexploaterad mark för ny
bebyggelse ska begränsas.

Det obebyggda landskapet ska värnas i en sammanhängande
struktur av värdefulla naturmiljöer, områden för rekreation och
friluftsliv, områden för livsmedelsproduktion, kulturhistoriskt
värdefulla landskap och områden som fyller en viktig funktion i
att hantera och begränsa effekterna av ett förändrat klimat. För
utvecklingsstrategin kring det obebyggda
landskapet är kommunens grönstrategi en viktig utgångspunkt.
Grönstrategins mål sammanfattas nedan. Du kan ta del av hela
grönstrategin här.
•

Vi tar tillvara, utvecklar och nyttjar utemiljöns
samhällsekonomiska värde.

•

Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och naturresurser på ett
hållbart sätt.

•

Vi ska bli Sveriges friluftskommun.

•

Våra bebyggda miljöer främjar människors hälsa.
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•

Vi skapar levande mötesplatser genom delaktighet och kultur.

Havet och skärgården är av så stor betydelse för Lysekils kommun
och för de övriga kustkommunerna i Norra Bohuslän att en
gemensam fördjupad översiktsplan för havsområdet har arbetats
fram. Det är i detta dokument som strategiska ställningstaganden
och rekommendationer för havet och den obebyggda skärgården
finns. Läs mer om den blå översiktsplanen här.
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Strategi för utvecklingen av bebyggelsens
struktur
En kommun för alla - under hela året
Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. Ökningen ska ske i en takt som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan
tillgodoses och så att goda livsmiljöer kan bibehållas och
utvecklas.
Att Lysekils kommun ska vara till för alla innebär en strävan
efter ökad integration. Ett samhällsbyggande där alla oavsett ålder,
kön, etnicitet och livsåskådning kan känna tillhörighet och
delaktighet. En utveckling där kommunens olika delar är åtkomliga
och tillgängliga för alla. Att kommunen ska vara till för alla och
under hela året sätter också fingret på behovet av en utveckling
som tar hänsyn till Lysekils kommun som en
besöksnäringskommun och en attraktiv kommun för delårsboende.
Den översiktliga planeringen tar här fasta på en utveckling där
goda livsmiljöer och en hög livskvalitet byggs för de helårsboende i
allt vad det innebär av boendemiljöer, service, arbetsplatser,
kommunikationer och fritid. En samhällsutveckling som är attraktiv
för de helårsboende ger goda förutsättningar för delårsboende att
vistas i kommunen under större delar av året och för besökare att
ta del av attraktiva miljöer och god service.

•

Planera för en svagt ökande
helårsboende befolkning.

•

Möjliggör för en samhällsutveckling I
kommunens alla delar.

•

Prioritera bostäder, service och
mötesplatser för helårsboende och
skapa förutsättningar för mångfald
genom att utgå från de
helårsboendes vardag. Utveckla miljöer som ger livskvalitet
under hela året.

•

Förbättra förutsättningarna för att bo i Lysekils kommun under
en större del av året bland annat genom att nyttja befintliga
fritidshusområden som en resurs för bostadsutvecklingen.
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•

Skapa tillgång till boende över hela livscykeln;
villor/egnahem, smålägenheter och seniorboenden.

•

Öka tillgången till kust och skärgård i människors vardag.

•

Skapa förutsättningar för en levande landsbygd.

•

Värna ”landsbygdshotspots” - platser på landsbygden med
befintlig infrastruktur och service ska värnas som mötesplatser
och nav för landsbygdsutvecklingen.

Bygga kvalitativt och bohuslänskt i ny tappning
Den redan byggda miljön utgör självklart utgångspunkten för
bebyggelseutvecklingen i kommunen. I Lysekils kommun finns flera
bebyggelsemiljöer med höga kulturhistoriska värden där ett
bevarande av miljön är viktig. Dessa miljöer ger platserna en
historisk förankring och en berättelse om kommunens utveckling.
De utgör inte minst kvalitativa och vackra miljöer som berikar och
skapar karaktär. Strategiska ställningstaganden och specifika
riktlinjer för dessa miljöer finns i Lysekils kommuns
kulturmiljöprogram.
Förändringar, kompletteringar och förtätningar i den redan byggda
miljön ska ta hänsyn till det sammanhang de görs i. I de
kulturhistorisk särskilt värdefulla miljöerna krävs en särskilt stor
hänsyn, men även i andra befintliga bebyggelsemiljöer ska ny
bebyggelse ta hänsyn till sitt sammanhang genom en respekt
för platsens läge (centrala staden, i gränsen mot
jordbrukslandskapet, i
bergssluttningen), karaktär (tidsanda, materialval, struktur,
täthet) samt områdets och bebyggelsens skala (våningsantal, typ
av bebyggelse, mindre tätort-stad-landsbygd).
Nya bebyggelseområden ska på samma sätt ta hänsyn till platsens
läge, karaktär och skala. Där oexploaterad mark tas i anspråk
ska landskapet nyttjas som resurs. Värdefulla landskapselement
ska bevaras och ekosystemtjänster ska säkerställas.
Lysekils kommun ska nyttja sina tillgångar och förutsättningar som
kustkommun genom en god tillgång till havet.
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•

De befintliga byggda miljöerna ska
tas tillvara och förvaltas utifrån
varje områdes specifika karaktär och
värden.

•

Förtäta inom staden och tätorterna
där det är förenligt med goda
livsmiljöer.

•

Nya bebyggelseområden ska ges en
utformning som präglas av de lokala värdena och dagens
samlade kunskap kring hållbarhet och goda livsmiljöer.

•

För nya bostäder ska en god tillgång till kust, hav och
grönområden säkerställas.

•

Variationen i kommunens olika delar ska nyttjas för en variation
av bostäder och anläggningar.

•

Möjligheterna till olika former av tematiska
boenden ska prövas.

•

De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna ska värnas.

•

Nya bebyggelsemiljöer ska placeras och utformas med stor
hänsyn till ett förändrat klimat.

•

Förutsättningar för ett framtida hållbart nyttjande av havet för
sjöfart, fiske och vattenbruk ska tillvaratas.

Fem utvecklingsområden tillgodoser behovet av
bebyggelseutveckling i kommunens olika delar med
utgångspunkt i tätorterna och den befintliga bebyggelsens
struktur. För vart och ett av de fem utvecklingsområdena
föreslås en utveckling utifrån de kvaliteter och förutsättningar
som varje område besitter.

Utvecklingsområde Hallinden
•

Hallindens strategiska läge ska
nyttjas som ett utvecklingsområde för
verksamheter och service.

•

Befintlig knutpunkt för
kollektivtrafiken ska utvecklas med
inriktning mot mobilitet, information
och service.

•

Samverkansmöjligheter ska sökas med grannkommunerna.
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•

Skottefjället utgör ett friluftsområde med utvecklingspotential
och Hallinden kan utvecklas som knutpunkt för åtkomst till
friluftsliv i omgivningarna.

Utvecklingsområde Brastad - Brodalen - Bro
•

Brastad ska utvecklas som tätorten
inom utvecklingsområdet och som
serviceort för de norra
kommundelarna.

•

Brastad tillåts växa ut till Brofjorden
genom områden för rekreation och
genom nya och omvandlade bostadsområden.

•

En småskalig utveckling av landsbygdsbebyggelse ska tillåtas
som en förlängning av Brastad österut.

•

Centrumutvecklingen i Brastad ska följa utbyggnadsriktningen i
öst-västlig riktning.

•

Utvecklingskraften i Brodalen-Bro ska nyttjas för att berika
utvecklingsområdet som helhet.

•

Den stora variationen av olika livsmiljöer inom området är en
tillgång. Utveckling av nya typer av boenden ska främjas.

•

Brodalen ska stärkas som porten till Härnäset och Åbyfjorden i
enlighet med riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för
Åbyfjorden.

•

De olika delarna av utvecklingsområdet ska länkas samman
genom utbyggnad av gång- /cykelväg och promenadvägar.

Utvecklingsområde Lysehalvön
•

Norra delen av Lysehalvön utgör en
värdefull resurs för verksamheter och
för verksamhetsutveckling.

•

Symbios och samverkansmöjligheter
ska sökas vid verksamhetsutveckling
där energiproduktion är en önskvärd
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•

Södra delen av Lysehalvön ska utifrån sitt stadsnära läge och
goda livsmiljöer utvecklas med inriktning mot ett ökat
helårsboende genom omvandling av fritidshusområden.

Utvecklingsområde Lysekil
•

Lysekil ska utvecklas utifrån
identiteten ”staden vid havet” som
hamnstad, som kurort och som en
stad där kustlinjen är stadens
vardagsrum - tillgänglig och med
mötesplatser för alla.

•

Den havsnära verksamhetsmarken ska värnas och ge
förutsättningar för utveckling av marina näringar.

•

Stadskärnan ska växa fram till havet och ges förutsättningar att
utvecklas i ett stråk mellan Norra och Södra hamnen. I dessa
två omvandlingsområden ska staden rustas för ett förändrat
klimat.

•

Staden ska nyttja den redan byggda miljön för förtätning, men
också ges utrymme att växa. Huvudriktningen för stadens
utbyggnad är mot nordost .

•

Stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och landmärken ska
värnas, liksom utsiktsplatser och platser med siktlinjer mot
havet.

•

Sårbarheten i väginfrastrukturen behöver begränsas.

Utvecklingsområde Skaftö
•

Skaftö ska utvecklas som en
sammanhängande helhet.

•

Områden och stråk för rekreation
liksom ett sammanhängande nät av
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att
länka samman öns olika delar och göra dem tillgängliga för
boende och besökare.

•

Grundsund ska fortsatt utvecklas som öns centralort.
Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan utgör tätorterna på
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•

Förutsättningarna för att bo och leva på Skaftö under hela året
ska stärkas genom omvandling av fritidshusområden där de
mest tätortsnära områdena prioriteras.

•

De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska värnas som en
väsentlig del av Skaftös identitet.

•

Kristineberg ska värnas som en plats för marin utbildning,
forskning och verksamheter.

•

En utveckling av tematiska boenden är önskvärd liksom
bostäder riktade till unga och äldre.

•

Den havsnära marken inom tätorterna ska värnas för att
långsiktigt vara tillgängliga för kommunikationer till havs samt
för mötesplatser som bidrar till livskvalitet.
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Strategi för utveckling av mobilitet
Gör närheten hållbar och tillgänglig
I Lysekils kommun är de geografiska avstånden
begränsade. Strategin för utveckling av mobilitet utgår från att
nyttja de korta avstånden på ett effektivt, hållbart och robust sätt så
att närheten kan upplevas från alla delar av kommunen och ge god
tillgänglighet i form av såväl en snabb pendlingsväg till arbetet,
snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan, likväl som
en promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden. Utöver
en hållbar mobilitet ska den
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f/print
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strategiska utvecklingen av mobilitet stärka förutsättningarna en
god teknisk försörjning för ett ökat helårsboende med god tillgång
till vatten och avlopp. Befintliga strukturer för fjärrvärme och
eldistribution ska nyttjas för verksamhetsutveckling där produktion
av fjärrvärme och el kan samverka med verksamheter som kan dra
nyttja av en lokal produktion.
Lysekilsbanans sträckning utgör oavsett järnvägens framtid ett
strategiskt mycket värdefullt stråk hållbar mobilitet och teknisk
försörjning genom hela kommunen där Lysekil med
hamnen, Hallinden och Gläborg/E6 är viktiga knutpunkter.
•

Gång- och cykelvägnätet ska på
Stångenäset byggas ut i
huvudsträckningen Lysekil-Bro, och
byggas ihop till ett
sammanhängande, effektivt vägnät.

•

En utveckling av båttransporter, för
havsanknuten verksamhet och
fartygstransporter såväl
som persontrafik med båt, är eftersträvansvärd.

•

Hamnarna ska värnas för att långsiktigt säkerställa
förutsättningarna för båttrafik.

•

Utrymme för infrastruktur som möjliggör och
underlättar samordningen mellan trafikslag (till exempel buss
och båt) ska värnas.

•

Lysekilsbanans sträckning ska nyttjas som strategiskt stråk
för mobilitet och teknisk försörjning.

•

Knutpunkterna för mobilitet ska utvecklas för ökad effektivitet
mellan trafikslag samt som platser för service och information.

•

Knutpunkter för samordnad mobilitet och service med potential
för möten, service, pendling och tillfälliga arbetsplatser ska
utvecklas i strategiska lägen med koppling till områden för
friluftsliv där det är möjligt.

•

Väg 161 ska stärkas och förbättras som
kommunens huvudstråk för väginfrastrukturen.

•

Kommunikationerna över Gullmarn ska förbättras i två steg: Steg 1: Förbättring av vägen och färjan. Steg 2: fast förbindelse
över Gullmarn.

•

Sårbarheten i väginfrastrukturen ska begränsas.
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•

Förbättringar längs väg 162 för ökad trafiksäkerhet och
klimatanpassningsåtgärder.

•

Alternativ väg för ökad framkomlighet söder om Brastad
behöver studeras vidare.

•

Förutsättningarna för ny infartsväg i norra delen av Lysekils
stad utreds vidare.

https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f/print

46/200

10/21/21, 10:56 AM

3. Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategin som helhet
Tillsammans utgör strategierna för det gröna, bebyggelsen och
mobiliteten utvecklingsstrategin som helhet. Utvecklingsstrategin
kan beskrivas som länken mellan de utmaningar och kvaliteter som
formulerades i programmet till översiktsplanen och de mer
konkreta rekommendationer som formuleras för mark- och
vattenanvändningen.
Sammantaget innebär utvecklingsstrategin att en
sammanhängande struktur av värdefulla naturområden, områden
för friluftsliv och närrekreation, översvämningskänslig mark och
kustnära mark tillsammans utgör stommen för mark som långsiktigt
ska säkerställas obebyggd. Den gröna strukturen tillgodoser
ekosystemtjänster för goda livsmiljöer i den bebyggda miljön.
Fem utvecklingsområden tillgodoser behovet av
bebyggelseutveckling i kommunens olika delar med utgångspunkt i
tätorterna och den befintliga bebyggelsens struktur. För vart och ett
av de fem utvecklingsområdena föreslås en utveckling utifrån de
kvaliteter och förutsättningar som varje område besitter.
Utvecklingsområdena har en nära koppling till strukturen för
mobilitet. Den strategiska utvecklingen för mobiliteten bygger
därmed på att komplettera vägar som stärker effektiviteten och
robustheten i den befintliga strukturen och att bygga på den
befintliga strukturen för vägar i den riktning och takt som
bebyggelsen utvecklas. Strukturen för mobilitet möter
grönstrukturen på platser där tillgången till närrekreation och
friluftsliv har förutsättningar att stärkas.
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4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

4. Kommunövergripande mark- och
vattenanvändning
I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska användas för
kommunen som helhet utifrån teman.
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Havet och skärgården - den Blå
översiktsplanen
Havet är av avgörande betydelse för
Lysekils kommun. Närheten till havet
är utgångspunkten för kommunens
läge, av stor betydelse för
livskvaliteten för boende och
besökare, utgångspunkt för
näringsliv, livsmedelsförsörjning och

Lysekils skärgård

inte minst som transportled. Med
hänsyn till havets betydelse har Lysekils kommun i samarbete med
Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner antagit en fördjupad
översiktsplan för de fyra kommunernas
havsområden. Rekommendationer för användningen av hav och
skärgård kan du ta del av här.

Vision blå ÖP:
En maritim framtid med ett välmående hav och skärgård
Den översiktliga planeringen på land och den blå
översiktsplaneringen möts i kustzonen. I den blå översiktsplanen
beskrivs ett antal ”strategiska blå inspel” till den översiktliga
planeringen på land. Dessa inspel är inarbetade i denna
översiktsplan i form av strategier och rekommendationer i
tillämpliga delar. Se även fliken Utgångspunkter.
Sedan blå ÖP antogs 2017 har förslag till statliga havsplanen för
Västerhavet lämnats till Regeringen. En regional handlingsplan för
grön infrastruktur tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götalands
län. Detta ger tillsammans med andra kunskaps- och
planeringsunderlag delvis nya förutsättningar för blå ÖP
vid kommande översyn och aktualitetsprövning.
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Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden
För Åbyfjorden och de angränsande
landområdena på dess båda sidor
har Lysekils kommun och Sotenäs
kommun gemensamt arbetat fram en
fördjupad
översiktsplan (FÖP). Gränsen mellan
kommunerna går mitt i fjorden och

Åbyfjorden

det kommunövergripande samarbetet
har varit en förutsättning för att få en helhetssyn kring utvecklingen
inom området. Den fördjupade översiktsplanen gör avvägning
mellan de många intressen som finns i det attraktiva vatten- och
kustområdet. Planens riktlinjer ger stöd och vägledning i beslut som
rör mark- och vattenanvändningen i området. Planens riktlinjer
möjliggör en småskalig bebyggelseutveckling med utgångspunkt i
landskapets förutsättningar. Riktlinjerna ger även förutsättningar för
att utveckla, nyttja, värna och bevara unika natur- och kulturvärden.
Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen
2015. Användningen av mark- och vatten inom planområdet för
FÖP Åbyfjorden kan du ta del av här.
Vision för Åbyfjorden:
Där levande landsbygd möter storslagen natur nu och i framtiden
FÖP Åbyfjorden fortsätter att gälla även efter att denna
översiktsplan har fått laga kraft. Det innebär att inga specifika
rekommendationer/riktlinjer inom planområdet för FÖP Åbyfjorden
görs i Lysekil översiktsplan 2022.
Sedan FÖP Åbyfjorden antogs har strandskyddsgränserna ändrats.
De riktlinjer som FÖP Åbyfjorden ger för strandskyddad mark gäller
inom de markområden som med dagens lagstiftning omfattas av
strandskydd.
Kommunens kulturmiljöprogram har reviderats sedan FÖP
Åbyfjorden antogs. Kulturmiljöprogrammet med dess riktlinjer ska
ses som ett kompletterande underlag vid prövning av ärenden som
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rör användningen av mark och vatten inom planområdet.

Kommunen ska förvalta och nyttja
mark- och naturresurser på ett
hållbart sätt genom att ta tillvara,
utveckla och nyttja
utemiljöns ekosystemtjänster och
dess samhällsekonomiska värde.
Kommunens utveckling ska stimulera
en hållbar, attraktiv och levande
landsbygd samt värna och utveckla jord-, skogs- och lantbruk.
Kommunen ska värna om, och varsamt utveckla, den natur och
kultur som gör oss unika. Genom framsynthet ska kommunen
utveckla beredskap för påverkan från ett förändrat klimat.

Ekosystemtjänster
Resonemang
En krympande biologisk mångfald,
klimatförändringar, ett stort behov av
att ersätta fossila resurser med
förnybara samt ett ökat fokus på
säker livsmedelsförsörjning medför
högre krav på en bra fysisk planering

Gullmarsfjorden

och att kommunen väger in
ekosystemtjänster i sina beslut. En väl fungerande grön
infrastruktur som levererar ekosystemtjänsterna behöver
säkerställas.
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För att kommunen ska kunna ta hänsyn till ekosystemstjänsterna
krävs en kunskap om var det finns viktiga ekosystemtjänster i
kommunen, och hur dessa är del av ett regionalt sammanhang.
Kunskap behövs också kring var det finns brister på
ekosystemtjänster av olika slag, så att tjänsterna kan förstärkas.
Till viktiga ekosystemtjänster hör funktioner som stärker samhällets
förmåga att motverka och hantera klimatförändringarnas effekter.
Rekommendationer
•

Kommunen ska arbeta aktivt med ekosystemtjänster i
planeringen. Detta ska syfta till att bevara, förstärka och skapa
ekosystemtjänster samt säkerställa en sammanhängande,
fungerande grön- och blåstruktur.

•

En kommunövergripande analys ska göras av vilka
ekosystemtjänster som finns i kommunen och dess värden,
samt var det finns brister på fungerande ekosystemtjänster.
Detta görs lämpligen parallellt med framtagandet av en ny
naturvårdsplan.

•

Vid planläggning ska redovisas vilka ekosystemtjänster som
tillförs eller förstärks och vilka som går förlorade i samband med
exploatering. Värdet av ekosystemtjänster som förloras ska
kompenseras genom att förutsättningar för tjänster av liknande
värde förstärks eller tillförs, antingen inom planområdet eller
utanför. Detta bör säkras i planbestämmelser,
exploateringsavtal, markanvisningsavtal eller genom annan
styrning

Planförslaget ger geografiska rekommendationer för följande
övergripande strukturer som bör värnas och utvecklas som
obebyggda mark- och vattenområden och därmed ge
förutsättningar för att ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster.
Dessa områden är följande:
•

Övergripande grönstruktur

•

Jordbruksmark

•

Obebyggd landsbygd av värde för landskapsbild och kulturmiljö
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Övergripande grönstruktur
Den övergripande grönstrukturen utgörs en sammanhängande
struktur uppbyggd av följande områdestyper:

•

Områden med höga
naturvärden (skyddad natur, områden
som i naturvårdsplan och
naturvärdesinventeringar redovisas
som värdefulla).

•

Områden med höga värden för

Vägeröds dalar

rekreation och
friluftsliv (strandskyddad mark, områden som lyfts fram i
kommunens grönstrategi, bostadsnära naturområden,
markområden i anslutning till vandringsleder).
•

Områden som med hänsyn till ett förändrat klimat bör värnas
och utvecklas som olika typer av grönytor. (områden längs
kusten med en marknivå lägre än +3.30, lågpunkter i
landskapet).

Dessa område utgör en struktur som aktivt bör värnas som
obebyggd och utvecklas i syfte att bevara
värden samt utveckla dess kvaliteter och ekosystemtjänster. En
bred funktionalitet bör eftersträvas i förvaltningen av den
övergripande grönstrukturen.
Resonemang
Naturen är en stark anledning till att många väljer att bosätta sig i
Lysekils kommun. Här finns unika värden i form av det
karaktäristiska landskapet och många skyddsvärda naturtyper.
I själva staden, omgiven av berg och klippor är grönytor och
planteringar av särskilt stort värde. Det är också viktigt att det finns
tätortsnära naturområden för rekreations- och friluftsändamål. För
att underlätta för både människor och djur att röra sig mellan olika
natur- och grönområden behövs sammanhängande stråk. Se även
rubrik Kultur, sport och fritid i avsnittet Bebyggelsestruktur.
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Natur- och kulturmiljöer har även stor betydelse för besöksnäringen
i kommunen och är en förutsättning för kommunens ambition att bli
Sveriges främsta friluftskommun. Det finns mycket goda
förutsättningar för en mängd olika aktiviteter som bad, vandring,
cykling, klättring, fiske, paddling, båtliv och rika naturupplevelser.
Lysekils kommun har en lång kuststräcka. Kusten har en
komplexitet då den utgör gränszonen mellan hav och land och
därmed samlar ett stort antal anspråk, funktioner och värden. Den
oexploaterade delen av kustområdet ska värnas som en obebyggd
struktur. Strandskyddet ger stöd för bevarandet av såväl vattensom landområden längs kusten. Inom dessa områden ska
tillgängligheten och åtkomsten stärkas för rekreation och friluftsliv.
Inom tätortsområdena och inom områden som är i anspråkstagna
för anläggningar som camping, hamnar mm ska ett multifunktionellt
nyttjande eftersträvas som stärker kopplingen mellan hav och land
och ökar förutsättningarna för mobilitet, fritid och friluftsliv på
vatten. Dessa knutpunkter för friluftsliv ska samordna strukturer för
kollektivtrafik/hållplatser, biltrafik/parkering, vandrings-/cykelleder
och lokala sjövägar.
En sammanhängande struktur av knutpunkter för friluftsliv bör även
utvecklas i skärgården i form av platser med toaletter,
tältningsmöjligheter eller andra övernattningsmöjligheter. Stråket av
knutpunkter ska ge förutsättningar att röra sig längs hela
kuststräckan med kajak eller båt. Knutpunkterna bör utvecklas på
öar som redan är exploaterade i form av bryggor, bebyggelse eller
liknande.
Kustlinjen utgör också en värdefull buffertzon för översvämningar
till följd av stigande havsnivåer. Utgångspunkten är därmed att
samtliga obebyggda strandområden med en marknivå som
understiger +3.30 långsiktigt ska säkras som obebyggda. Därmed
undviks att ny bebyggelse utsätts för risker kopplade till stigande
vatten och samtidigt kan strandområdet nyttjas för att begränsa de
negativa effekterna av havsnivåhöjningen.
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Rekommendationer
•

Den övergripande grönstrukturen ska nyttjas för gröna
dagvattenlösningar i anslutning till byggda miljöer.

•

Den övergripande grönstrukturen ska nyttjas för ökad
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden.

•

Kommunen ska arbeta för att det skapas rundslingor för
vandring från tätorterna som binds ihop med Kuststigen, och
slingor för till exempel cykling och ridning samt tematiska
vandringsleder.

•

Vid planering av nya bebyggelseområden bör nära tillgång till
större grönområden säkerhetsställas.

•

En multifunktionalitet ska eftersträvas vid nyttjande och
utveckling av grönområden, så att ett flertal ekosystemtjänster
kan tillgodoses, exempelvis ska gröna dagvattenlösningar
kombineras med värden för rekreation.

•

I samarbete med övriga kommuner utmed Bohuskusten bör
en sammanhängande struktur av knutpunkter för friluftsliv
längs kusten och i skärgården utvecklas.

•

Befintliga campinganläggningar ska ges förutsättningar för
utveckling och bör regleras i detaljplan. Inom de
campinganläggningar som ligger vid havet ska allmänhetens
tillgång till stranden säkerställas. En betydande del ska
säkerställas för korttidsuthyrning av turistiskt boende i form av
uppställningsplatser för husvagnar/husbilar/tält, stugor,
villavagnar eller liknande.

Jordbruksmark
En levande landsbygd med ett aktivt
jordbruk ska eftersträvas. Som
grundläggande förutsättning ska
jordbruksmarken värnas för att ha
förutsättningar för
livsmedelsproduktion med mera.

Områden med jordbruksmark vars brukningsvärde
ska värnas redovisas i karta liksom tätortsnära områden för
småskalig landsbygdsbebyggelse.
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Resonemang
Landsbygden rymmer stora natur- och kulturvärden. Det är
avgörande att hitta en balans mellan bevarandet av viktiga
naturvärden och förutsättningar för en hållbar
landsbygdsutveckling. Ett öppet landskap och ett levande lantbruk
är en viktig beståndsdel för att behålla kommunens attraktionskraft.
Ny bebyggelse på åkermark ska därför
undvikas. Dessutom bör igenväxning av det öppna
landskapet förhindras. De lantbruksföretag i kommunen som med
betesdrift upprätthåller det öppna landskapet gör också en stor
naturvårdande insats. Lokalt och hållbart jordbruk bör stöttas och
underlättas för.
En småskalig bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden
med bäring på areella näringar och friluftsliv ska dock kunna prövas
för att främja en levande landsbygd och ge förutsättningar för ett
aktivt brukande av jorden i såväl större som mindre skala. I denna
plan redovisas specifikt två områden med god tillgång till
tätorternas service och kommunikationer som lämpliga för en
småskalig komplettering med landsbygdsbebyggelse- ett öster om
Brastad och ett väster om Brodalen för anslutning till områden med
motsvarande rekommendation i FÖP Åbyfjorden.
Rekommendationer
•

Kommunen ska värna det hållbara jordbruket genom att
underlätta för lokal produktion, ekologiska metoder och
frigående djur i landskapet samt för lokal återförsäljning.

•

Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och
föregås av prövning av andra alternativa platser.

•

Ny bebyggelse får inte bidra till att fragmentera
jordbruksmarken eller på annat sätt begränsa brukningsvärdet i
ett större sammanhang.

•

I denna översiktsplan, liksom i den fördjupade översiktsplanen
för Åbyfjorden, redovisas områden med sammanhängande
jordbruksmark där funktionen som brukningsbar jordbruksmark
bör bibehållas. Områden för småskalig utveckling av
bebyggelse på landsbygd redovisas för att möjliggöra prövning
av nya livsmiljöer som främjar brukandet av jordbruksmarken i
traditionella eller nya former.
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Obebyggd landsbygd av värde för landskapsbild och
kulturmiljö
Resonemang
Utöver den brukningsbara
jordbruksmarken och den särskilt
utpekade grönstrukturen finns ett
stort värde i att bibehålla större,
sammanhängande markområden
obebyggda. Det handlar om att värna
det bohuslänska och “lysekilska” landskapets karaktär landskapsbilden såväl som landskapets kulturhistoriska värden.
Inom dessa områden råder en generell restriktivitet till ny
bebyggelse och andra typer av exploateringar. Enstaka ny
bebyggelse kan prövas i förhandsbesked. Stor hänsyn ska för
nytillkommande bebyggelse tas till landskapets karaktär och till
specifika landskapselement. Inom de kulturmiljöer som redovisas i
kommunens kulturmiljöprogram finns rekommendationer för
respektive miljö.
Rekommendationer
•

Inom områden av värde för landskapsbilden ska endast
enstaka ny bebyggelse prövas.

•

Ny bebyggelse ska prövas med förhandsbesked med krav på
anpassning till landskapet och landskapsbilden.

•

Ny bebyggelse ska inte medverka till att bryta värdefulla
samband i landskapet.

•

För områden som ingår i de kulturmiljöer som redovisas i
kommunens kulturmiljöprogram ska riktlinjer för respektive miljö
följas.
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Bebyggelsestruktur
Bebyggelseutvecklingen ska leda till
långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar samhällsutveckling
som ger förutsättningar för ett ökat
antal åretruntboende och goda förutsättningar för att bedriva

verksamheter.
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Utredningsområden
I planförslaget redovisas tre områden som utifrån sina strategiska
värden för samhällsutvecklingen och sin komplexitet behöver
studeras i någon form av fördjupade processer för att tydliga och
väl avvägda ställningstaganden kring den
långsiktiga markanvändningen ska kunna göras.
Lysehalvön - verksamhetsområdet vid Brofjorden
Den norra delen av Lysehalvön utgör kommunens har kommunens
främsta utvecklingspotential för utveckling av verksamheter (även
verksamheter med omgivningspåverkan). Preemraff är etablerat i
den nordvästra delen. Företagets framtida utveckling bör
tillsammans med förutsättningarna för resterande markområden
studeras utifrån ett samverkansperspektiv och
möjliga symbioser, inte minst kopplat till energiproduktion.
Lysekil - Södra hamnen
Södra hamnen utgör ett strategiskt mycket värdefullt
omvandlingsområde centralt i Lysekil. I den långsiktiga
utvecklingen av staden utgör södra hamnen entrén till den centrala
staden och ger stadskärnan en möjlighet att växa fram till havet.
Oklarheterna kring Lysekilsbanans framtid liksom områdets
utsatthet för en stigande havsnivå gör utvecklingen komplex.
Klimatanpassningsåtgärder behöver genomföras i området, dels
för att möjliggöra en önskad utbyggnad av centrum och dels för att
skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur i bakomliggande
område.
Brastad centrum
Brastad utgör serviceorten i de norra kommundelarna och har god
tillgång till mark för samhällsutveckling. Centrumområdet är idag
koncentrerat till ett stråk längs väg 162. För att
begränsa säkerhetsrisker kopplade till vägen, för att skapa
förutsättningar för ett attraktivt centrumområde och för att
centrumutvecklingen ska följa den önskade utbyggnadsriktningen i
öst-väst är det önskvärt med en utbyggnad även av
centrumområdet i öst-västlig riktning. Förutsättningarna för en
säkrare trafikmiljö i centrumstråket, utvecklingsmöjligheter
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utifrån järnvägens framtid är frågor som behöver studeras
vidare. Områdets möjligheter att utvecklas som mötesplats och
serviceort för Brastad-Brodalen-Bro med omgivande landsbygd är
ytterligare en viktig del i en fördjupad process.

Bostadsbebyggelse
Resonemang
Lysekils kommun ska utvecklas till en
attraktiv boendekommun genom att
kunna erbjuda en god tillgång på ett
varierat och attraktivt utbud av
bostäder med god social, tekniskoch transportinfrastruktur, för alla, i

Kungsgatan, Lysekil

alla delar av kommunen, och
därigenom öka antalet åretruntboende.
Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. En strävan skall vara att ökningen kan ske i en
takt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar så att
kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda
livsmiljön bibehålls i Lysekils kommun.
Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver mål, riktlinjer
och planerade insatser för bostadsförsörjningen. Översiktsplanen
ska ge förutsättningar för att kunna genomföra programmet genom
att prioritera bostäder för åretruntboende i centrala och
kollektivtrafiknära lägen i tätorterna för att möta invånarnas
bostadsbehov och att främja en socialt hållbar ortsutveckling som
möjliggör fler mänskliga möten att främja trygghet och säkerhet i de
miljöer människor rör sig att utveckla och förstärka kommunens
flerkärniga ortsstruktur.
Rekommendationer
•

Den befintliga bostadsbebyggelsen ska tillförsäkras tillgång till
närrekreationsområden i den övergripande grönstrukturen.

•

Förtätning får inte ske på bekostnad av värdefulla
grönområden.
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•

Områden med hällmark, utsiktsplatser, siktstråk mot havet samt
vattenområden som dammar, våtmarker mm är
landskapselement som särskilt ska bibehållas obebyggda vid
planering av nya bebyggelseområden.

•

Bostadsbyggandet ska bidra till att skapa ett inkluderande och
socialt hållbart samhälle. Inom områden med ny bebyggelse
ska en funktionell och social blandning, med en bredd av
upplåtelseformer, storlekar och boendekostnader eftersträvas.

•

Nya boendemiljöer ska tillgodoses inom kommunens olika
delar.

•

Barnperspektivet ska beaktas i såväl planläggning av nya
bostäder som förändring av befintliga boendemiljöer.

•

Ny bostadsbebyggelse ska ha en god tillgång till grundläggande
samhällsservice och kvalitativa närrekreationsområden.

•

Ny bostadsbebyggelse ska främja delaktighet och gemenskap
och vara tillgänglig för alla, med fokus på barn, äldre och
funktionsnedsattas behov. Ny bostadsbebyggelse ska inrymma
trygga, säkra och tillgängliga mötesplatser och miljöer som
inbjuder till vardagsmotion och lek.

•

Vid all utbyggnad ska kommunen ställa krav på ekologiskt och
socialt hållbara lösningar till exempel i fråga om
energiförbrukning, materialval och utformning.

•

För att öka tillgången till bostäder för åretruntboende ska
kommunen verka för en omvandling av fritidshusområden så att
åretruntboende blir möjligt. Detta kräver att området kan
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
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1. Effektivt utnyttjande av
befintligt
bostadsbestånd.
2. Utbyggnad inom befintliga
byggrätter.
3. Nya detaljplaner inom redan
planlagda områden.
4. Utbyggnad på tidigare
obebyggd mark
(utvecklingsområden för
bostäder).

Omvandling av fritidshusområden
Kommunen ställer sig generellt positiv till ett ökat helårsboende i
områden som idag främst innefattar delårsbostäder. Lämpligheten
för omvandling skiljer sig för varje fritidshusområden utifrån ett
flertal olika aspekter, som behöver bedömas ur ett
helhetsperspektiv. Övergripande kan fritidshusområdena delas in i
tre kategorier:
1. Prioriterade omvandlingsområden där kommunen bör skapa
goda förutsättningar för helårsboende:
•

Områdena är tätortsnära – service finns inom relativ närhet.

•

Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp föreslås.

•

Gällande detaljplan ändras vid behov.

•

Utökade byggrätter och eventuellt nya tomter bör prövas.

•

Vägarnas standard höjs vid behov.

2. Områden där förutsättningar för helårsboende redan finns i den
befintliga bebyggelsen, men där det är svårare att skapa hållbara
helhetslösningar:
•

Områdena är inte tätortsnära – service saknas i närområdet.

•

Godtagbara vatten- och avloppslösningar finns till exempel
genom (möjlighet till) avtalsanslutning till kommunalt vatten- och
avlopp, gemensamhetsanläggning eller förutsättningar för
anläggande av nya enskilda anläggningar.

•

Vägstandarden är godtagbar.

•

Detaljplaner finns som tillåter höjd standard alternativt kan
avsteg motiveras.
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3. Områden där förutsättningar i dagsläget inte är säkerställda –
klarlägganden behövs:
•

Vattentillgången är begränsad eller okänd.

•

Vattenmagasinen riskerar att förstöras av fler enskilda avlopp
med infiltration.

•

Det bedöms olämpligt med slutna avloppstankar som behöver
tömmas ofta.

•

Vägstandarden är för låg.

•

En förändring av området kan innebära negativ påverkan på
värdefull kulturmiljö.

I mark- och vattenanvändningskartan redovisas områden i kategori
1. För omvandling inom kategori 2 och 3 behöver en utredning
göras som med utgångspunkt i förutsättningar kring vattenoch avloppslösningar, kommunikationer, tillgänglighet till service
samt hänsyn till kulturhistoriska värden och
landskapsbild klargör lämplighet för omvandling.

Verksamhetsmark
Resonemang
Översiktsplanen ska ge
förutsättningar för företagare och
entreprenörer att utveckla sina idéer
och verksamheter. Kommunen ser en
stor utvecklingspotential för
de maritima
näringarna och för besöksnäringen.

Idag förändras näringslivets behov av, och krav på,
verksamhetsmark i allt högre takt vilket gör det svårt för kommunen
att långsiktigt planera mark för olika typer och storlekar av
verksamheter i optimala lägen. Behovet av verksamhetsmark kan
uppkomma med kort varsel och därför är det viktigt för kommunen
att ha en god planberedskap för verksamheter i olika kategorier.
Kommunen bör aktivt föra dialog och samverka med privata
markägare för att öka de tillgängliga markytorna för
näringsverksamhet
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För att få en mer effektiv och hållbar användning av befintliga
verksamhetsområden ska förtätning eftersträvas för bättre
möjligheter att samutnyttja mark. Generellt uppmuntras en
blandning av boende och olika typer av verksamhet (utan störande
omgivningspåverkan) inom tätorterna.
Samtliga verksamhetsområden i havsnära läge bör nyttjas för
verksamheter som har en tydlig marin inriktning och ett fysiskt
behov av närhet till havet. Odling av marina arter i anläggningar på
land bör ges goda förutsättningar.
Rekommendationer
•

I första hand uppmuntra förtätning och utvidgning av befintliga
verksamhetsområden.

•

Kommunen bör ha en god planberedskap och flexibilitet för ny
verksamhetsmark.

•

Havsnära verksamhetsmark ska i första hand nyttjas för
verksamhet som har behov av direkt koppling till havet.

•

Odling av marina arter på land i anläggningar bör ges goda
förutsättningar.

•

Handel samt offentlig- och kommersiell service ska
koncentreras till tätorterna i Lysekils kommun.

Markförsörjning
Resonemang
Strategisk markförsörjning är viktig för att säkerställa kommunens
möjlighet att vara en aktiv aktör i samhällsbyggandet. Kommunen
bör aktivt arbeta med strategisk markförsörjning samt
samverka med privata exploatörer och näringslivets organisationer
för att ta fram flexibla detaljplaner som skapar möjligheter för
etablering av nya företag och omlokalisering eller expansion av
befintliga företag.
Lysekils kommun ska ta fram en markförsörjningsplan som ska
bidra till kommunens möjlighet att vara en aktiv aktör i
samhällsbyggandet.
Markförsörjningsplanen ska utgöra underlag för
övergripande, långsiktiga strategiska vägval för kommunens
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markinnehav. Planen ska också ge vägledning i hur mark ska
hanteras i kommunen, till exempel bytesmark, avyttring och
markköp.
Behovet av nya markområden för campinganläggningar och andra
områden för utveckling av besöksnäringen behöver utredas.
Rekommendationer
Genom aktiv markpolitik, hög planberedskap och effektiva
arbetsprocesser ska Lysekils kommun arbeta aktivt för att förvärva
mark i syfte att tillgodose behovet av god tillgång till mark för:
•

Ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar.

•

Behovet av offentlig service och övrig samhällsservice.

•

Goda förutsättningar för att bedriva verksamheter i alla
kommundelar.

•

Vattennära mark för verksamheter.

•

Mark för ny infrastruktur.

•

Mark som ligger väl till ur infrastruktursynpunkt och/eller i
kollektivtrafiknära lägen.

•

Tillgång till närrekreationsområden i anslutning till tätorterna.

•

Klimatanpassningsåtgärder.

•

Säkerställande av övriga ekosystemtjänster, till exempel
dagvattenhantering, bullerbegränsning.

Klimatanpassning
Resonemang
Klimataspekter är ett allmänt intresse
enligt plan- och bygglagen och
kommunen behöver i sitt arbete ta
hänsyn till ökad risk för
översvämning, erosion, ras och skred
med mera på grund av exempelvis stigande havsnivåer och
förändrade nederbördsmönster. Klimatanpassning innebär vid
fysisk planering att förbereda befintlig och planerad bebyggelse på
effekterna av en klimatförändring, antingen genom att undvika och
dämpa negativa effekter eller genom att nyttja fördelarna.
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Detta görs genom tillämpning av fyra övergripande strategier:

•

Undvik – i områden som idag eller i
framtiden riskerar att utsättas för
risker kopplat till översvämning, ras
och skred med mera placeras ingen
ny känslig bebyggelse eller viktig
infrastruktur.

•

Backa undan – i områden där det inte
är möjligt eller är allt för kostsamt att anpassa eller skydda
bebyggelse eller infrastrukturanläggningar avvecklas dessa
successivt i takt med exempelvis stigande havsnivåer.

•

Anpassa – i vissa områden där det fungerar görs anpassningar
av bebyggelse, infrastrukturanläggningar och grönstruktur så att
både befintlig och ny bebyggelse/nya anläggningar möjliggörs.
Detta kan ske exempelvis genom att byggnader eller vägar höjs
upp eller att träd planteras för att ge svalka genom skuggning
och avdunstning.

•

Skydda – bebyggelse och infrastruktur skyddas genom att
bygga vallar, erosionsskydd med mera.

Den mark som pekas ut för
bebyggelseutveckling är generellt lokaliserad till områden som inte
kommer att påverkas av stigande havsnivåer i
ett hundrårsperspektiv. Två undantag från denna princip finns,
nämligen föreslagen utveckling i Norra respektive Södra hamnen i
Lysekils stad. Nyttan av att utveckla bebyggelse i dessa områden
bedöms så stor att kostnader för att göra olika typer av
anpassningar och uppföra skydd kan bli samhällsekonomiskt
motiverbara. Åtgärder för klimatanpassning inom dessa områden
medverkar dessutom till att skydda befintlig bebyggelse och
infrastrukturobjekt i centrala lägen.
Inom lågpunktsområden, som riskerar återkommande
översvämningsproblematik, föreslås ingen ny exploatering. De
oexploaterade markområden som har en marknivå lägre än +3.2m
ingår i planens geografiska rekommendationer som en del i den
övergripande grönstrukturen. Åtgärder för att skydda befintliga
miljöer med bebyggelse, infrastrukturobjekt och andra
anläggningar behöver utredas vidare.
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff/print

68/200

10/21/21, 10:58 AM

4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

Rekommendationer
•

Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett
100-årsperspektiv.

•

En klimatanpassningsplan ska tas fram för att identifiera och
analysera klimatförändringarnas påverkan på kommunen samt
identifiera åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar som sker och kommer att ske. Planen ska
utgöra ett fördjupat planeringsunderlag för den fysiska
planeringen.

•

Klimatanpassningsplanen ska ha ett fokus på Norra hamnen
och Södra hamnen i Lysekil, liksom på befintlig bebyggelse i
behov av skydd, inte minst de kulturmiljöer som i
kulturmiljöprogrammet lyfts fram utifrån detta perspektiv. Vid
planering av bebyggelse eller andra åtgärder inom eller i
anslutning till nutida och framtida riskområden för
översvämning, ras, skred och erosion ska noggranna
riskbedömningar göras, och tillåten markanvändning klargöras.

•

Där det finns behov ska mark reserveras för uppbyggnad av
framtida vallar, barriärer, och liknande skyddsanläggningar, med
hänsyn tagen till att havsnivån väntas stiga allt snabbare ju
längre fram i tiden vi kommer. Där det behövs ska också mark
reserveras för framtida skydd mot ras, skred och erosion.
Skyddsanläggningar ska utformas som multifunktionella ytor
eller objekt och bidra till attraktiva livsmiljöer.

•

I upprättande av nya detaljplaner ska områden som är låglänta,
innestängda eller som saknar avrinningsmöjligheter (och därför
är svåra att avvattna) identifieras. Bebyggelse och infrastruktur
ska anpassas efter förutsättningarna och känsliga områden
nyttjas som grönområden. Befintliga grönområden ska även
nyttjas för att möjliggöra en effektiv dagvattenhantering, skapa
svalka med mera. En multifunktionalitet ska eftersträvas där ett
flertal ekosystemtjänster kan tillgodoses, inte minst värden för
närrekreation.

•

Kommunen ska inventera och peka ut större markområden
lämpliga för dagvattenhantering där sådana behov finns eller
förväntas uppkomma i framtiden, samt beakta och upprätthålla
dessa områden för att möjliggöra omhändertagande av
dagvatten i större skala genom lösningar som bidrar med
estetisk utformning och attraktiva miljöer.
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Bebyggelsens och landskapets kulturmiljöer
Resonemang
Landskapet och den byggda
miljön berättar om en gemensam
historia och bär på kunskap om hur
samhället har förändrats, om olika
byggtraditioner och om livet på
platsen. Landskapsbilden kan också
ge oss en möjlighet att känna
förankring i historien samtidigt som vi
kan få en förståelse för vår samtid
och vår framtida utveckling.
Grönskult

För Lysekils kommun finns ett
kulturmiljöprogram. Programmet innehåller ett urval av
representativa miljöer som speglar Lysekils kommuns framväxt från
dess tidiga förhistoria till vår tids moderna samhälle.
Kulturmiljöprogrammet med dess riktlinjer skapar förutsättningar för
hållbara beslut som kan bidra till att skydda, vårda och utveckla vår
kulturmiljö. Bevarande i förening med utveckling ska
vara vägledande i kommunens samhällsplanering.
Rekommendationer
•

Lysekils kommun ska vara en förebild som ägare och förvaltare
av kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

•

Kommunens kulturmiljöprogram ska beaktas i all
samhällsplanering.

•

Oåterkalleliga ingrepp i natur- och kulturmiljön i samband med
nybyggnation undviks så långt det är möjligt.

•

Nybyggnation ska underordna sig befintliga värdefulla
landmärken och värden i landskapet.

•

God helhetsverkan ska vara utgångspunkten i samband med
nybyggnation.

•

Vid planläggningsprocesser ska kommunen verka för att
upprätta skyddsbestämmelser och varsamhetskrav för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om behov finns ska
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fördjupade kulturhistoriska utredningar tas fram. Utgångspunkt ska
tas i Kulturmiljöprogrammets riktlinjer.

Kultur, sport och fritid
Resonemang

Ett attraktivt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter är viktigt för både
kommuninvånarna och besökare.
Därmed är det också viktigt att vårt
stora föreningsutbud har ytor där
dessa aktiviteter kan utövas. Vid
sidan av ändamålsenliga lokaler och
anläggningar är det också av vikt att kommunens barn och unga
ges förutsättningar för spontan aktivitet i och kring sitt
bostadsområde.
Genom samlokalisering av olika typer av lokaler och anläggningar
som kan användas av olika grupper och för flera olika typer av
aktiviteter uppstår inte bara ett mer effektivt nyttjande av lokaler
utan skapar även möjligheter till möten och aktiviteter som inte kan
ha sina egna lokaler.
Kultur är betydelsefull för välbefinnande, tillväxt och
attraktionskraft. Offentlig konst bör ses som en investering som har
många funktioner. Offentlig konst kan göra en plats estetiskt
tilltalande, ge den karaktär och identitet.
I Lysekils kommun är tillgången till mötesplatser i direkt anslutning
till havet värdefull. Havsnära mötesplatser ska utformas med god
tillgänglighet för alla. De bör vara flexibla i sin utformning för att
kunna nyttjas för ett flertal funktioner med variation över året.
Platserna bör ge förutsättningar för upplevelser, aktiviteter och
evenemang.
Rekommendationer
•

Vid nybyggnation och planering av bostadsområden ska god
tillgång till aktivitets- och spontanidrottsytor säkerställas.
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•

Barn- och genusperspektivet ska beaktas vid prioritering av
olika kultur- och idrottsanläggningar.

•

Ändamålsenliga aktivitetsytor ska finnas för kommunens stora
föreningsutbud.

•

1 % av budget för ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt för
kommunala byggnader ska avsättas till offentlig utsmyckning,
konst eller av lokaler för kreativt skapande.

•

Vid utveckling av havsnära markområden ska den allmänna
tillgången till strandområdet säkerställas. Multifunktionella,
tillgängliga och flexibla mötesplatser ska eftersträvas.

Mobilitet
Kommunen ska nyttja befintlig
infrastruktur effektivt och investera i
nya sträckningar för mobilitet i
strategiskt hållbara strukturer. Detta
ska ske genom satsningar på hållbar
och
sammanhängande infrastruktur för persontransporter genom att
öka utbudet av, och tillgängligheten till, kollektivtrafik och ett
sammanhängande gång‐ och cykelvägnät. En hållbar utveckling av
infrastrukturen förutsätter också goda förutsättningar för digitala
kommunikationer som gynnar flexibelt arbete, välfärd, näringsliv
och fritid i hela kommunen. En annan viktig förutsättning för en
hållbar mobilitet är möjligheterna för omställning till fossilfria
fordon. Hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat behöver tas för
att säkerställa god mobilitet.

Kollektivtrafik
Resonemang

För att öka andelen resande som
använder sig av kollektivtrafik både
inom och till och från kommunen
krävs att hela-resan perspektivet
ligger till grund för kommunens planering och samverkan med
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Västtrafik. I hela-resan perspektivet kan en del av resan ske per
fot, med bil eller cykel för att ansluta till kollektivtrafik. Det krävs att
det är enkelt, tryggt och bekvämt att ta sig till busshållplatser och
att åka kollektivt.
För att nå en mer hållbar bilism och ambitionen att en del av resan
sker med kollektivtrafik är det viktigt med pendelparkeringar vid
kollektivtrafiknära lägen där det finns laddstolpar samt trygg och
säker cykelparkering att tillgå. I serviceorterna och utmed infarten
till Lysekil finns potential att hitta platser för pendelparkering och
byten mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas med
olika former av service.
Rekommendationer
•

Bostadsexploateringar ska huvudsakligen ske längs befintliga
kollektivtrafikstråk. Hänsyn ska i planprocesser tas till
förutsättningarna för god åtkomst mellan bostäder och
hållplatser.

•

Kommunen ska planera för pendelparkeringar för både cykel
och bil i kollektivtrafiknära lägen samt för samåkning.

•

För att öka tillgängligheten till kommunens naturområden bör
områden i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik i närhet av
naturområden utvecklas för att erbjuda tillgång till toalett,
sophantering och annan typ av enklare service.

•

Förutsättningar för utveckling av kollektivtrafik med båt ska
främjas genom att tillräckliga utrymmen i tätorternas hamnarna
värnas för samordning av trafikslag. Kollektivtrafik med båt är
eftersträvansvärd för såväl resor till andra städer och
kustsamhällen i Bohuslän som för ökad tillgänglighet till hav,
kust och skärgård.

Gång- och cykel
Resonemang
Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät
som underhålls och leder till
välbesökta målpunkter är en
förutsättning för att det ska
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användas. Genom utbyggnad av det
strategiska cykelvägnätet skapar
kommunen förutsättningar för att fler ska kunna reducera antalet
bilresor, främst för kortare resor inom tätorterna
eller resor till/från kollektivtrafik.
Trafikverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där
översiktsplanen visar att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör
genomföras. Det innebär att kommunen och Trafikverket
tillsammans bör vara överens om prioritering och utbyggnadstakt
för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst.
Arbete med att ta fram en cykelplan pågår. Planen bör tas fram i
dialog med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Fyrbodal och
grannkommunerna. Cykelplanen ska hållas aktuell och ligga till
grund för kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
Rekommendationer
Kommunen ska verka för tillskapandet av ett huvudstråk för gångoch cykeltrafik på sträckorna Lysekil – Bro. Sträckningen av g/cvägen bör utföras med en god åtkomst till kollektivtrafik, för
pendling samt till målpunkter för friluftsliv och rekreation.
Huvudstråket ska kompletteras med stråk som tillgodoser åtkomst
till målpunkter vid kusten, till exempel badplatser.
En komplettering av befintliga gång- och cykelvägar inom
tätorterna i syfte att få ett sammanhängande gång- och
cykelvägnät ska eftersträvas. Högst prioritet bör ges
till utbyggnad som bidrar till säkra skolvägar.

Vägar
Resonemang
Lysekils kommun ska verka för
en väginfrastruktur som gynnar ett
hållbart resande och gör kommunen
attraktiv att arbeta och leva i med bra
pendlingsmöjligheter. Detta innebär
att standarden på vägnätet behöver
Väg 162
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förbättras. Väg 161 ska prioriteras för förbättringar. I första hand
genom förbättringar av befintlig vägsträckning. På sikt utgör en fast
förbindelse över Gullmarsfjorden del av en effektivisering av
väg 161.
Rekommendationer
Utvecklingen av mobilitet i Lysekils kommun ska utgå från
fyrstegsprincipen:
1. Tänk om - Överväg åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera - Genomför åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga väginfrastrukturen.
3. Bygg om - Genomför begränsade ombyggnationer vid behov.
4. Bygg nytt - Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare
stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större
ombyggnadsåtgärder.
Vid planering för ny och befintlig väginfrastruktur ska de fyra
strategierna för klimatanpassning (som beskrivs utförligare under
Bebyggelsestruktur) användas. Dessa är:
Undvik nya anläggningar i områden som är eller riskerar att bli
utsatta
Backa undan från befintliga områden som inte går att anpassa eller
skydda
Anpassa i områden där det är möjligt
Skydda där det behövs och är möjligt.
•

Den södra infartsvägen till Lysekils stad behöver skyddas från,
alternativt anpassas till, framtida översvämningsrisk till följd av
stigande havsnivå. Förutsättningarna kring ett sådant skydd ska
utredas som en del i omvandlingen av Södra hamnområdet.

•

De fysiska och ekonomiska förutsättningarna för
den alternativa infartsväg i norra delen av Lysekils stad, som
sedan länge utgjort ett vägreservat i den översiktliga
planeringen, ska utredas för en rimlighetsbedömning. En
alternativ infartsväg syftar till att begränsa sårbarheten i
vägnätet.
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•

Kommunen ska aktivt verka för förbättrad vägstandard på det
befintliga vägnätet i kommunen med prioritet på väg 161 följt av
162.

•

Säkerhetshöjande åtgärder på väg 162 behöver utredas som
en del i utvecklingen av Brastads centrum.

•

Kommunen ska aktivt verka för en bro över Gullmarsfjorden.

•

En kommunal parkeringsstrategi ska tas fram för att undersöka
nuvarande parkeringssituation och möjligheter att anpassa till
långsiktigt hållbar mobilitet.

Järnväg

Tågstationen i Lysekil

Järnvägens framtid ligger i nuläget till största delen utanför
kommunens rådighet. Oavsett framtida beslut är den breda
korridoren genom kommunen av strategiskt mycket stor betydelse
som ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning.
En permanent nedläggning av Lysekilsbanan öppnar för nya
användningsområden både på den nuvarande sträckan för
järnvägen, men även för områdena intill banvallen. Beslutet
om nedläggning
av Lysekilsbanan öppnar utvecklingsmöjligheter framförallt i Södra
hamnen och i Brastad centrum, men påverkar även utvecklingen
i Hallindenområdet.
En nedläggning av järnvägen är dock negativt ur ett
hållbarhetsperspektiv . Den kan få negativa konsekvenser för
Lysekils hamn och även för andra verksamheter som på sikt har
ett behov av att transportera gods på järnväg. Nedläggning av
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järnvägen begränsar en viktig del i förutsättningarna för ett robust
samhälle.
Framför allt utgör den befintliga järnvägsstrukturen utan möjlighet
till nyttjande en kraftig barriär genom hela kommunen och
begränsar en långsiktig samhällsutveckling i flera strategiska
lägen.
Rekommendationer
•

Järnvägskorridoren med skyddsområden ska reserveras som
ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning.

•

Kommunen ska verka för att beslut tas som ger kommunen
rådighet att planera för användningen av det markområde som
stråket utgör.

•

Södra hamnen, Brastads centrum och Hallinden är strategiska
områden för kommunens långsiktiga samhällsutveckling. Dessa
områden ska utgöra viktiga utgångspunkter i beslut kring
markanvändningen inom stråket efter det att beslut om
järnvägens framtid tagits.

•

RIksintressenas betydelse liksom rådighet över marken och
hantering av järnvägens skyddszoner behöver utredas med
utgångspunkt i Trafikverkets beslut.

Hamnar och vatten
Resonemang
Avgörande för sjöfarten och båtlivet
är framkomligheten på vattnet,
tillgången till hamnar samt logistiska
förutsättningar som möjliggör en
enkel, välfungerande ”övergång”
mellan sjö- och landtrafik. Befintliga

Fiskhamnen, Lysekil

farleder och framkomligheten på dem
ska prioriteras där de konkurrerar med andra anspråk. Samtliga
verksamheter och aktiviteter på havet är i större eller mindre
utsträckning beroende av framkomliga
vattenvägar. Rekommendationer kring farleder hanteras i Blå ÖP.
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Transporter på havet ska ha goda förutsättningar att utvecklas och
det är därför av stor vikt att värna de stora
hamnarna med kringytor och att skapa förutsättningar
för kringverksamheter som till exempel sjömackar. I Lysekils
kommun eftersträvas ett väl fungerande lokalt yrkesfiske och ett
utökat vattenbruk. Det förutsätter väl fungerande kopplingar till
land.
En ökad tillgång till mobilitet på havet eftersträvas för pendling,
turism, rekreation och friluftsliv under hela året. Det ska
eftersträvas att hav och skärgård är tillgängligt även för dem som
inte har egen båt. Utveckling är därför eftersträvansvärt i de noder
som har förutsättningar för samordning mellan sjö- och landtrafik.
Hållplatser för tåg och buss, taxistationer samt cykelvägar bör
samordnas med hållplatser för reguljära båtturer, charterbåtar,
taxibåtar mm.
Vid förtätning, utvidgning och annan typ av utveckling inom
befintliga hamnområden ska hänsyn tas till miljöförbättrande
åtgärder, en ökad tillgänglighet för alla och en ökad
multifunktionalitet inom hamnarnas ytor. Sjöfartens och
båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i de strategiska
lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter och
persontrafikens utveckling.
Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten
negativ påverkan på miljö, trivsel och säkerhet ska finnas. Marinor
och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och vara
attraktiva platser för vistelse och båtvård. Infrastruktur för ett
förändrat båtbruk ska understödjas av exempelvis båtramper,
alternativ förvaring, miljövänliga
båttvättanläggningar, dagsuthyrning, båtskrotar, laddinfrastruktur m
ed mera, för att underlätta en hållbar båthantering.
Rekommendationer
•

Hänsyn ska tas till sjöfarten vid all förändring som kan påverka
dess förutsättningar för säker och effektiv framkomlighet.

•

Lysekils hamn och oljehamnen i Brofjorden ska värnas, deras
funktion främjas och de ska ges förutsättningar att utvecklas
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med kringytor.
•

Befintliga landningshamnar, leveransanläggningar och
förtöjningsplatser för fiske och vattenbruk bör ges
förutsättningar för utveckling och skyddas från
anläggningar/verksamheter som begränsar en sådan
utveckling.

•

Tidigare oexploaterade vattenområden bör inte ianspråktas för
anläggande av nya båtbryggor.

•

Miljövänliga, innovativa lösningar ska sökas vid utveckling av
befintliga småbåtshamnar.

•

Förvaring av båtar på land som alternativ till fasta båtplatser bör
ges utrymme inom verksamhetsområden och möjligheter för en
sådan logistik underlättas.

•

Kommunen bör i samarbete med övriga kommuner längs
Bohuskusten verka för utvecklingen av ett sammanhängande
system av noder för persontrafik med båt.

•

Klimatanpassningsåtgärder ska göras enligt de fyra strategierna
”undvik”, ”backa undan”, ”anpassa” och ”skydda”.

Digital infrastruktur
Resonemang
Tillgång till en snabb och säker digital
kommunikation är av största vikt för
en positiv samhällsutveckling. Mer
och mer av den kommunala
informationen och servicen till kommuninvånarna sker digitalt eller
genom tjänster genom artificiell intelligens (AI). Den digitala
utvecklingen påverkar i högsta grad även våra
kommuninvånares vardag, där mer och mer av varor och tjänster
beställs digitalt. För att näringslivet ska ha förutsättningar att
utvecklas måste tillgången till en snabb och säker digital
infrastruktur säkerställas.
Kommunens mål är att det senast 2025 finns en digital
infrastruktur baserad på ett heltäckande fibernät och 5G-
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master som kan säkra tillgången till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet för 98 % av kommuninvånarna.
Utbyggnaden av master och antenner har en negativ påverkan på
stads- och landskapsbilden. Kommande generationers
mobilkommunikation ställer dessutom krav på större täthet mellan
masterna. Därför är det viktigt att utvecklingen sker i samverkan
mellan kommunen och operatörerna för att uppnå ett resultat med
så få master som möjligt genom samutnyttjande och därmed så
liten påverkan på omgivningen som möjligt.
Rekommendationer
•

Infrastruktur för fiber ska hanteras som ett allmänt intresse i
kommande detaljplaner.

•

Exploateringsavtal ska innefatta direktiv och anvisningar om
utbyggnad av ett sammanhängande, säkert och öppet
bredbandsnät.

•

I bygglov och bygganmälan ska säkerställas att nya byggnader
har infrastruktur för bredband genom att förbereda för
fiberuppkoppling till byggnaden.

•

Kommunen ska arbeta aktivt för att säkerställa goda
kommunikationsmöjligheter och god mobiltäckning i
kommunen, detta i samverkan med alla aktörer såsom
operatörer, Västragötalandsregionen och fiberföreningar.

•

För att minimera negativ påverkan på stads- och
landskapsbilden ska master och tillhörande teknikbodar samt
infrastruktur samutnyttjas och nybyggnation av dessa ska inte
godkännas separat om samutnyttjande är möjligt.

•

Kommunen och operatörer/bygglovssökande ska samverka för
att identifiera platser för master och antenner för minsta
inverkan på värdefulla natur- eller kulturmiljöer, områden
värdefulla för friluftslivet eller skyddsområden för flyg eller
militär verksamhet.

•

Antenner ska i första hand placeras på byggnader eller andra
objekt för att begränsa dess visuella påverkan.

•

Lokalisering av mobilmaster och andra anläggningar som avger
elektromagnetisk strålning ska ske utifrån att människors hälsa
prioriteras.
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•

Mobilmaster eller antenner ska inte placeras vid eller på
förskolor eller skolor.

Teknisk försörjning
Kommunen ska tillvarata och förvalta
befintliga anläggningar och strukturer
för teknisk försörjning. En god tillgång
till dricksvatten ska säkerställas.
Utbyggnaden av infrastrukturen för
vatten, spillvatten och dagvatten ska
följa bebyggelseutvecklingen och
säkerställa en god VA-försörjning vid
såväl omvandling av
fritidshusområden som vid nybyggnation. Långsiktigt hållbara
lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten ska sökas där
en multifunktionalitet eftersträvas som tillvaratar och utvecklar ett
flertal ekosystemtjänster, inte minst värden för närrekreation.
Befintliga anläggningar för avfallshantering ska värnas.
Förutsättningarna för energiproduktion- och -distribution i de norra
delarna av Lysehalvön ska nyttjas och utvecklas. Symbios och
samverkansmöjligheter ska sökas.

Energiproduktion och -distribution
Resonemang
Klimatfrågan driver den digitala
utvecklingen och elektrifiering av
transport- och industrisektorerna.
Sammantaget innebär det en ökad
efterfrågan på el motsvarande 30 %
på nationell nivå. Till detta behöver vi
säkra en fortsatt hög leveranssäkerhet, varje sekund, dygnet runt,
samtidigt som den återstående procenten fossilbunden
elproduktion som Sverige har idag ska fasas ut .
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff/print

81/200

10/21/21, 10:58 AM

4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, vilket ställer
krav på såväl Lysekils kommun som LEVA i Lysekil AB och övrigt
näringsliv i kommunen. LEVA har en ambition att öka den
förnyelsebara elproduktionen till 50 % av kommunens energiuttag
till 2030 vilket kräver att utbyggnadstakten höjs kraftigt redan
nu, då planerings- och genomförandetiderna är förhållandevis
långa.
Produktionen planeras i huvudsak komma från vindkraft och
solkraft. Placeringen av nya
energiproduktionsanläggningar ska utredas ytterligare i samband
med framtagandet av en energi- och klimatplan med
en uppdatering av vindbruksplanen. De norra delarna
av Lysehalvön (öster om oljeraffinaderiet) är generellt intressant för
energiproduktion.
Rekommendationer
•

Området öster om oljeraffinaderiet vid Brofjorden är lämpligt att
utreda för produktion av förnybar energi.

•

Större sol-/vindkraftsparker i norra delen av kommunen bör
undvikas på grund av begränsad nätkapacitet.

•

Kapaciteten att överföra el ska förbättras för att möta växande
behov.

•

Vid all exploatering av mark för bostadsbebyggelse och
verksamheter ska behovet av, och möjlighet till, anslutning till
fjärrvärmenätet utredas i ett tidigt skede.

Vatten, spillvatten och dagvatten
Resonemang
Dricksvattnet från den allmänna VAanläggningen i Lysekils kommun
kommer idag från Kärnsjön i
Munkedals kommun. Möjligheten till
vattenuttag från Kärnsjön kan
försämras i framtiden på grund av ett
antal faktorer. LEVA:s vattenverk är i behov av omfattande
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ombyggnad. Bolaget planerar därför att ersätta befintligt vattenverk
med ett nytt. I detta sammanhang utreds möjligheten att producera
dricksvatten med havsvatten som råvattenkälla. Lokalisering för det
framtida vattenverket är ej fastställd. Det kan eventuellt placeras
invid det befintliga vattenverket, men ytterligare utredningar krävs
och ett antal lokaliseringsalternativ behöver värderas.
Det är mer resurseffektivt att koncentrera all avloppsvattenrening
till ett avloppsreningsverk än flera, sett till bland annat transporter
av avloppsslam, energiförbrukning, kemikalieförbrukning etcetera.
LEVA utreder därför förutsättningarna för att koncentrera all
avloppsvattenrening
till Långeviks avloppsreningsverk. Loddebo och Stockeviks avlopps
reningsverk kan då avvecklas.
Vid planering av nya områden finns stora möjligheter att göra
dagvattnet till en resurs. Med en öppen dagvattenhantering, där
vattnet avleds via exempelvis diken och gräsytor, kan biologiska
värden tillföras staden samtidigt som en rening och fördröjning sker
av vattnet innan det når vattendrag, hav och grundvattnen. Genom
en väl avvägd planering kan även dagvattenhanteringen
samordnas med ytor som planeras för rekreation och övrig
grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. Både i och
utanför tätorterna behöver dagvatten i första hand hanteras lokalt.
Vid omvandling av områden från i huvudsak fritidsboende till
nyttjande under större delen av året krävs en högre standard på
vatten- och avloppslösningar. Ofta behövs då anslutning till
kommunalt vatten och avlopp, även om det i en del fall också går
att ordna lokala gemensamhetslösningar. Omvandling av
fritidshusområden kan ske där det finns förutsättningar för att lösa
behoven av vatten och avlopp på sådant sätt.
Rekommendationer
•

Lysekils kommun ska ha en råvattenkälla som möjliggör
råvattenuttag på ett långsiktigt hållbart sätt och som ger ett
dricksvatten av god kvalitet och med god kapacitet.

•

VA-försörjningen ska anpassas med hänsyn till hydrologiska
variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar,
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vattnens status och samhällets utveckling.
•

Inför planbesked ska det vara klarlagt om VA-försörjningen ska
vara allmän eller enskild.

•

Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en
långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn
till hälsa, miljö och ekonomi.

•

Dagvatten skall ses som en
biologisk, hydrologisk och estetisk resurs och omhändertas på
ett för platsen lämpligt sätt. Den naturliga vattenbalansen skall
eftersträvas.

•

Öppna dagvattensystem bör eftersträvas eftersom de är mindre
sårbara vid extrema nederbördstillfällen och för att öppna
vattenytor kan tillföra staden positiva värden.

•

Planering av dagvattenhantering ska utgå från att mängden
näringsämnen som tillförs vattenrecipienten minskar.
Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan.

•

Vid hantering av dagvattenfrågan i detaljplaneprocesser ska
hänsyn tas till hela avrinningsområdet.

•

Klimatanpassningsåtgärder ska göras enligt de fyra strategierna
”undvik”, ”backa undan”, ”anpassa” och ”skydda”.

Rekommendationer kring dagvatten finns också under avsnitten
Ekosystemtjänster och Klimatanpassning.

Avfall- och återvinning
Resonemang
Lysekils kommuns avfallsanläggning
Sivik drivs sedan 1989 av
Rambo. Den av länsstyrelsen
tillståndsgivna deponin har utrymme
för minst 30 års ytterligare
användning, med nuvarande
deponeringstakt. Därefter kan ytterligare deponeringsetapper
öppnas.
Rambo lät 2015 ta fram en utredning och analys kring
konsekvenserna av en förtida avveckling av Siviks
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avfallsanläggning . Utredningen visade bland annat att
en förtida avveckling skulle innebära stora kostnader för både
Lysekils kommun och Rambo AB, utan att göra det möjligt att under
överblickbar tid kunna använda området till något annat då 60
000 m² (6,2 hektar) utgörs av gammal deponi och skyddskraven på
och runt avslutade deponier är höga.
Då varje hushåll i Sverige enligt lag ska lämna sitt förpackningsoch tidningsavfall i de insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller, samt då cirka 40% av samtliga villor och fritidshus i
kommunen saknar framkomlig väg för att kunna få fastighetsnära
insamling av dessa förpackningar och tidningar, är det av
viktigt att säkerställa ytor för återvinningsstationer.
Avfallslagstiftningen skärptes avsevärt 2018 och ”bostadsnära
insamling” av förpackningar och tidningar blir nu, successivt mellan
2021 – 2025, obligatoriskt för alla hushåll i
Sverige. Vid planering/byggnation av nya bostadsområden är det
därför viktigt att tillkommande vägnät utformas så att bostadsnära
insamling med fyrfacksbil verkligen kan genomföras.
Rekommendationer
•

Området där Siviks avfallsanläggning ligger ska betraktas som
ett område som långsiktigt avsatts för avfallsverksamhet och
deponi.

•

Området där Skaftö återvinningscentral ligger, samt
intilliggande av Rambo ägd yta (Lönndal 4:1) reserverad för
framtida utbyggnad, ska betraktas som ett område som
långsiktigt avsatts för avfallsverksamhet.

•

Ytorna för återvinningsstationer, för insamling av förpackningar
och tidningar, ska fredas gentemot motstridiga
användarintressen såsom exempelvis parkeringsytor.

•

Ytorna för kvartersnära insamling av hushållsavfall i kärlskåp, i
trånga områden där sopbil inte kan ta sig fram till de enskilda
fastigheterna och/eller de enskilda fastigheterna inte har
markyta i gatunivå för egna sopkärl, ska säkerställas.

•

Vid byggnation av nya bostadsområden ska vägnätet utformas
så att bostadsnära insamling med fyrfacksbil kan införas.
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Hälsa och säkerhet
Resonemang
Vid planering och byggande behöver
olika miljö- och riskfaktorer tas
hänsyn till för att erbjuda en attraktiv
och hälsosam miljö för både invånare
och besökare. Risker som kan
påverka människors hälsa och säkerhet handlar framförallt om ett
framtida klimat, vattenförsörjning, luftkvalitet, miljöfarliga
verksamheter, buller, förorenade områden, farligt gods, skred/ras
och strålning. Läs mer i avsnittet Värden och hänsyn.
Rekommendationer
Miljöfarlig verksamhet
•

Vid varje plan- eller bygglovsärende i närhet av, eller rörande,
en miljöfarlig verksamhet med skyddsavstånd eller djurhållande
gård ska en dialog hållas med Miljöenheten mellersta Bohuslän
för att avgöra lämpligheten i ny eller ändrad markanvändning i
verksamheternas närhet. Generellt gäller att vid risk för olyckor
eller störningar ska skyddsavstånden upprätthållas.

Strålning
•

Bostäder, förskolor och skolor ska utformas och lokaliseras med
hänsyn till elektromagnetiska fält.

•

Vid planering av bostäder, skolor och förskolor rekommenderas
säkerhetsavstånd om 50 meter till 130 kV, och 20 meter till 40
kV, kraftledningar och andra elektriska anläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

•

Förekomst av radon ska utredas i samband med detaljplanering
och byggande.

•

Utomhusmiljöer till förskolor, skolor och omsorgsboenden ska
utformas med skydd mot solens UV-strålning, exempelvis
genom träd.
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Luftkvalitet
•

Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsystem med hög
andel gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Räddningstjänst
•

Primära utryckningsvägar ska betraktas som samhällsviktiga
anläggningar som särskilt ska skyddas mot framtida
klimatförändringar.

•

Räddningstjänstens insatstider ska beaktas vid planering och
byggande.
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5. Mark och vattenanvändning för de
fem utvecklingsområdena
I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska användas inom de
fem utvecklingsområdena.
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Hallinden
Resonemang
Området kring Hallinden ligger strategiskt väl till som en knutpunkt
mellan väg 162 och väg 171, och närheten till E6. Det är redan
idag en knutpunkt för kollektivtrafiken med en pendelparkering.
Med hänsyn till geotekniska förhållanden, begränsad kapacitet
i elnätet och avsaknaden av kommunalt VA finns i
nuläget begränsade förutsättningar för större och tyngre
verksamhetsetableringar i Hallinden. Nya tekniska lösningar vad
gäller VA och el, stabiliserande markåtgärder med mera kan öppna
nya möjligheter. Planförslaget redovisar ett område för utveckling
av nya verksamheter i anslutning till befintlig verksamhetsmark. En
detaljplaneprocess är uppstartad för områden. I övrigt redovisas
inga områden för nytillkommande bebyggelse.
Merparten av den obebyggda marken i Hallinden är jordbruksmark
där ett aktivt lantbruk bedrivs. Det strategiska
läget för versamhetsutveckling motiverar att prövning i detaljplan
sker inom ramen för pågående plan. Förutsättningarna för ett
fortsatt aktivt lantbruk ska hanteras i
detaljplaneprocessen. Övrig jordbruksmark i området ska värnas.
Den redan ianspråkstagna bebyggda miljön kring hållplatsen har
dock goda förutsättningar att kompletteras och utvecklas så att
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områdets strategiska läge och värde som knutpunkt nyttjas i sin
fulla potential med en inriktning mot mobilitet, information och
service. Lysekilsbanans framtid påverkar förutsättningarna för
utvecklingen med hänsyn till viken typ av kommunikationer och
övrig teknisk försörjning stråket på sikt ska nyttjas för. Inte minst
påverkas förutsättningarna i form av åtkomst och rådighet över
markanvändningen.
Skottefjället utgör ett höglänt och vidsträckt naturområde med
utvecklingsmöjligheter för friluftsliv. Vandringsleder (Kuststigen
och Soteleden) har sina sträckningar i nära anslutning. Goda
förutsättningar finns för klättring både inom området och i
omgivningarna i Lysekils, Sotenäs och Munkedals
kommuner. Vid en utveckling av cykelleder längs kusten i Norra
Bohuslän har Hallinden ett strategiskt
läge. Därmed är Hallinden med Skottefjället även ur ett
friluftsperspektiv en knutpunkt som med utveckling av de befintliga
strukturerna kan utvecklas för att underlätta och främja friluftslivet i
området.
Rekommendationer
•

Område för verksamheter ska prövas inom ramen för gällande
detaljplan

•

Förutsättningarna för att långsiktigt kunna bedriva ett aktivt
jordbruk ska säkerställas.

•

Skottefjället ska ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv
med koppling till leder och friluftsområden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner.

•

Skottefjället ska ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv
med koppling till leder och friluftsområden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner.

•

Det bebyggda området kring kollektivtrafikhållplatsen ska
utvecklas för att stärka platsens funktion som nod för mobilitet,
information och service. Tillgång till toalett, sophantering,
cykelservice, tillfälliga arbetsplatser, servicebutik samt
information om leder är exempel på önskvärda tillägg.
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Brastad-Brodalen-Bro
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Brodalen - Bro
Resonemang
I anslutning till väg 162 ligger Brodalen-Bro. Samhället har närhet
till kollektivtrafik (vid väg 162) och goda möjligheterna till
pendling. Brodalen-Bro fungerar som en port till Härnäset och
Åbyfjorden.
I Brodalen-Bro finns idag en ansamling av bostadsbebyggelse och
verksamheter, med en relativt stor andel helårsboende
befolkning. Brodalen-Bro är ett levande samhälle med förskola och
lågstadieskola, butik och andra näringsverksamheter. Det har blivit
populärt att bosätta sig i området på grund av de goda
förutsättningarna för klättring. Området är även populärt för
besökare och sommarboende med klättring som intresse.
Brodalen-Bro ingår i planområdet för den fördjupade
översiktsplanen för Åbyfjorden.
Rekommendationer
•

Översvämningskänsliga områden utmed Broälven ska inte
bebyggas.

•

Den fördjupade översiktsplanens rekommendationer ska
följas.

•

Det innebär bland annat följande:

•

I Brodalen är bebyggelsekomplettering generellt lämplig. Även
större bebyggelsegrupper med fler än 4 hus är lämpliga att
pröva.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de
kvaliteter som är specifika för boende på landsbygd kan
tillgodoses.

•

Mindre bebyggelsegrupper med 2 - 4 hus är lämpligt att pröva
längs med vägen till Vrångebäck och vägen till Röe.

•

Stor hänsyn ska tas till landskapets kulturmiljövärden.
Jordbruksmark och höglänta, obebyggda områden ska värnas
och ej bebyggas.
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Brastad
Resonemang
Brastad är en tätort med goda
förutsättningar för utbyggnad av
bostäder, verksamheter och
service. Utvecklingsmöjligheterna
finns såväl i form av förtätning inom
redan planlagda och bebyggda

Brastad centrum

områden, i form av omvandling av
fritidshusområden med inriktning mot ökat helårsboende och i form
av utbyggnadsområden för ny bebyggelse.
Brastad ges förutsättningar att växa ut mot havet västerut. Genom
kompletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen och
omvandling av fritidshusområden längs kusten mot
Brofjorden tillskapas fler bostäder. I anslutning till den byggda
miljön ska ett grönstråk värnas och gång- och cykelväg byggas ut.
Den gröna strukturen ska utvecklas för att bidra till goda livsmiljöer
med god tillgång till närrekreation och med potential att nyttja och
utveckla ekosystemtjänster till stöd för bebyggelsemiljöerna. En
utbyggd gång- och cykelväg ger en ökad tillgång till havet för
boende i Brastad som helhet samtidigt som det ger goda
förutsättningar för hållbar mobilitet för de boende i de västra
delarna av Brastad att nå centrum med servicefunktioner, skola,
mötesplatser och kollektivtrafik.
Utbyggnadsområden för nya bostäder finns längs den östra
gränsen av tätortens bebyggelseområden. Inom dessa områden är
en variation av bostäder och
boendemiljöer eftersträvansvärd. Kring bebyggelsemiljöerna
redovisar planförslaget grönområden, som i samband med
bebyggelseutveckling bör utvecklas för kvalitativ närrekreation,
tillgängliga från såväl de nya boendemiljöerna som från
tätortsområdet som helhet.
I ett stråk längs väg 828 mot nordost ges förutsättningar för
småskalig landsbygdsbebyggelse, såväl bostäder som småskalig
verksamhet med inriktning mot lantbruk, genom prövning
i förhandsbesked och bygglov.
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Samhällets övergripande utvecklingsriktning mot väster och öster
stärks av en centrumutveckling i motsvarande riktning. Inom
centrumområdet föreslås generellt en förtätning med möjligheter att
bygga tätare och högre, en omvandling av bostadsbebyggelse till
att även innefatta kontor, butiker, mötesplatser och service.
Riktningen för centrumutvecklingen bidrar utöver att stärka
den generella samhällsutvecklingen till att “styra undan”
centrumområdet från väg 162 och därmed begränsa risker och
störningar kopplade till trafiksäkerhet, farligt gods-transporter och
buller. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs dock i zonen där
centrumstråket krossar väg 162. Lysekilsbanans framtid påverkar i
stor utsträckning förutsättningarna för utveckling av Brastads
centrum. Sammantaget innebär komplexiteten i utvecklingen av
Brastads centrum ett behov av fördjupade studier.
Förutsättningar för verksamhetsutveckling finns i de norra delarna
av Brastad. Möjligheter till utbyggnad inom redan planlagt
område finns och planförslaget redovisar ytterligare ett område för
verksamhetsutveckling i direkt anslutning till befintlig
verksamhetsmark.
Rekommendationer
•

Komplettering av bostadsbebyggelse och omvandling mot ökat
helårsboende ska tillåtas väster om Brastad och stärka
tätortens tillgång till Brofjorden.

•

Utbyggnad av g/c-väg ska prioriteras längs väg 162 och
kompletteras västerut fram till Brofjorden.

•

Vid omvandling av fritidsbebyggelse mot ökat helårsnyttjande
ska bebyggelsen anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet.

•

Jordbruksmark, även småskalig, inom och i direkt anslutning till
bostadsbebyggelsen ska värnas för småskalig odling,
odlingslotter och liknande verksamhet. Utpekade områden för
ny verksamhet i direkt anslutning till befintliga
verksamhetsområden utgör undantag.

•

Vid planering av nya bostadsområden ska möjligheterna till
tematiska boenden eller andra typer av bostadsbyggande som
breddar variationen av boendemiljöer uppmuntras.
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•

En fördjupad studie ska genomföras som underlag för
utvecklingen av Brastads centrum. Studien ska utgå från de
förutsättningar som ges utifrån beslut kring Lysekilsbanan och
säkerhetshöjande åtgärder på väg 162. Centrumutvecklingen
ska studeras utifrån områdets värde för såväl de boende i
Brastad som utvecklingsområdet (med Brodalen-Bro) som
helhet.

•

I utvecklingen av den gröna strukturen inom och i anslutning till
Brastad ska särskilt fokus på närrekreation ligga på: området
väster om tätorten (området runt fotbollsplanen), området kring
Backa hällristningar och området runt Prästtorpsmyr.

Resonemang
Lysehalvön utgör ett geografiskt
avgränsat område där den södra
delens småskaliga
bebyggelsestruktur skiljer sig från
den norra delens storskaliga
verksamhets- och

Lyse kyrka, Lysehalvön

hamnområde. Jordbruksmarken ska
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värnas som det element som ger halvön dess landskapskaraktär
och som väver samman dess skilda delar.
Södra delens bostadsbebyggelse och jordbrukslandskap
Lysehalvöns närhet till kommunens centralort Lysekil och
dess prägel av jordbrukslandskap, hällmarker och värdefulla
kulturmiljöer gör området attraktivt för boende. En trend
med utflyttning av yngre familjer från centralorten till Lyse, gör att
området har ett positivt flytt- och födelsenetto.
Bostadsbebyggelsen föreslås huvudsakligen utvecklas genom
kompletteringar av redan befintlig bostadsbebyggelse. Vid all
bebyggelseutveckling ska stor hänsyn tas
till Lysehalvöns särprägel enligt ovan. Ingen ny bebyggelse
bör tillkomma på brukningsvärd jordbruksmark.
Utbyggnad av kommunalt VA till Berga och Björnevik ger
förutsättningar för omvandling av fritidshusbebyggelse till ett
ökat åretruntboende.
En utökning av
hamnområdet Basteviksholmarna föreslås. Basteviksholmarna är
en av de platser från vilken persontrafik med båt är möjlig att
utveckla.
För att stärka förutsättningarna för helårsboende
på Lysehalvön med en god tillgänglighet till Lysekils stad och till
kollektivtrafik bör huvudsträckningen för utbyggnad av g/c-väg
längs väg 162 kompletteras så att goda möjligheter för hållbar
mobilitet säkerställs fram till de områden där en omvandling mot
helårsboende föreslås. En sådan utbyggnad av g/c-väg bidrar även
till att stärka tillgängligheten från staden till kusten
med Basteviksholmarna, Skalhamn och övriga målpunkter för
friluftsliv.
Brofjordens verksamhetsområde
På norra delen av Lysehalvön är den huvudsakliga inriktningen för
markanvändningen verksamheter med utgångspunkt
i Preemraffs oljeraffinaderi. Öster om raffinaderiet finns goda
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förutsättningar för utbyggnad av nya verksamheter. Sammantaget
utgör området en strategiskt värdefull resurs för verksamheter som
har en omgivningspåverkan genom pågående verksamhet och
gällande detaljplaner. Det kan röra sig om tung industri med
omgivningspåverkan, men det kan också vara andra typer av
verksamheter som inte är omgivningspåverkande. I anslutning till
området, i Trommekilen, ligger ett vattenområde för utbyggnad av
hamn.
Befintlig infrastruktur i form av väg, hamn, fjärrvärme, råvatten och
el ger goda förutsättningar för kompletterande verksamheter liksom
en utveckling av samverkan och symbios mellan verksamheter.
Energiproduktion, i form av solenergi och vindkraft, är en
prioriterad inriktning för verksamhetsutveckling. I omställningen till
fossilfri energiproduktion behövs stora ytor för energiproduktion.
Om det skulle uppstå ett behov av att tillföra energi till
fjärrvärmeverket är det kommunens nuvarande inriktning att
producera värme i ett kraftvärmeverk. Ett sådant bör förläggas i
närhet av fjärrvärmenätet och så nära kunderna som möjligt. Den
exakta placeringen behöver utredas ytterligare och därför pekas
inte någon plats ut i översiktsplanen.
Rekommendationer
•

Bebyggelseutvecklingen på Lysehalvön får inte ske på
bekostnad av Lysehalvöns prägel som jordbrukslandskap.

•

Bostadsbebyggelsen ska ske genom omvandling av
fritidsbebyggelse och småskaliga kompletteringar i den
befintliga bebyggelsestrukturen.

•

Omvandling av fritidshusområdena Berga och Björnevik ska
prövas i detaljplan och områdena ska anslutas till kommunalt
vatten- och avloppsnät.

•

En ytterligare utökning av hamnen vid Basteviksholmarna ska
prövas.

•

Gång- och cykelväg längs väg 162 bör kompletteras så att
tillgången till gång- och cykelväg fram till utpekade
omvandlingsområden säkerställs.

•

Området öster om oljeraffinaderiet ska användas för
energiproduktion och verksamheter i behov av de ledningsnät
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för fjärrvärme, råvatten och el som går längs vägen till
raffinaderiet.
•

Brofjordens verksamhetsområde bör som helhet studeras i en
fördjupad process med dialog mellan befintlig
verksamhetsutövare, kommunen, LEVA i Lysekil AB och
potentiella verksamhetsutövare. Processen ska utgå från
förutsättningarna för symbios och ska innefatta frågan om läge
för nytt kraftvärmeverk för produktion av energi till
fjärrvärmenätet.

Lysekil
Resonemang
Lysekil “staden vid havet” ges
förutsättningar för utveckling som
kommunens centralort, som
hamnstad och som stad med
kurortstradition. Den havsnära
marken ska nyttjas för att stärka

Utsikt över kallbadhuset och

denna identitet.

gästhamnen i södra hamnen
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Den havsnära verksamhetsmarken ska nyttjas som en strategisk
resurs där utrymmet säkerställer behov av ytor för de verksamheter
som har behov av ett havsnära läge. Utvecklingsutrymme för
övriga typer av verksamheter finns i norra delen av staden, längs
väg 161.
Stadens unika möjlighet att röra sig längs havet kring hela
stadskärnan ska tillvaratas. Den möjligheten ska särskilt utvecklas i
det stråk mellan Norra och Södra hamnen där stadskärnan
ska stärkas och tillåtas växa fram till havet. Omvandlingen kräver i
dessa områden en offensiv hantering av ett förändrat klimat
med stigande
havsnivåer. Klimatanpassningsåtgärder ska genomföras så att
även befintlig bebyggelse och infrastruktur i södra delen av
centrala Lysekil skyddas. Utvecklingsmöjligheterna för Södra
hamnen påverkas av Lysekilsbanans framtid. Komplexiteten och
det strategiska värdet i områdets långsiktiga utveckling innebär
behov av att fördjupa planeringen för Södra hamnen som helhet.
Bebyggelseutvecklingen i staden ska företrädesvis ske genom
förtätning och komplettering av befintliga
bebyggelsestrukturer. Inom stadens utbredning är det generellt
önskvärt med en blandad bebyggelse med såväl en variation av
bostäder som en blandning av bostäder, kontor, icke-störande
verksamhet och service. Vid förtätning får inte utpekad
grönstruktur tas i anspråk. Det får inte heller medverka till
att kulturhistoriska värden förvanskas eller att stadsbilden påverkas
negativt.
Staden ges förutsättningar för att växa. Huvudsakligen i riktning
mot nordost och färjeläget vid Finnsbo, men i viss omfattning även
mot nordväst längs sträckningen för en framtida alternativ
infartsväg till staden, som syftar till att begränsa sårbarheten i
stadens övergripande väginfrastruktur.
En långsiktig inriktning för att öka stadens attraktivitet och för att
frigöra ytor för annat är parkering är en begränsning av biltrafiken i
centrala staden i kombination med infartsparkeringar och ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Gång- och
cykelvägnätet bör förbinda de centrala delarna av staden
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med kringliggande bostadsområden och sträcka sig vidare ut till
den tätortsnära Gullmarsskogen.
Rekommendationer
•

Ny bostadsbebyggelse och nya byggnader med samhällsviktiga
funktioner ska endast tillåtas endast i områden som ligger
säkert i förhållande till de beräknade effekterna av stigande
vatten. Undantaget är föreslagen utveckling i Norra respektive
Södra hamnen. Nyttan av att utveckla bebyggelse i dessa
områden bedöms så stor att kostnader för att göra olika typer
av anpassningar och uppföra skydd kan bli samhällsekonomiskt
motiverbara.

•

Den långsiktiga utvecklingen av Södra hamnen som en del i
stadskärnas utveckling ska studeras i en fördjupad process där
följande aspekter ska hanteras: förutsättningar utifrån beslut om
Lysekilsbanan, klimatanpassningsåtgärder, säkerställandet av
multifunktionella och allmänt tillgängliga mötesplatser vi vattnet,
områdets arkitektoniska värden och uttryck som en viktig del i
stadsbilden.

•

Förtätningen inom befintlig bebyggelsestruktur ska förhålla sig
till följande:

•

Ny bebyggelse ska inte ta utpekad grönstruktur i anspråk.
Utsiktsplatser, hällmark och siktstråk mot havet ska särskilt
värnas.

•

Ny bebyggelse ska inte konkurrera med stadens landmärken
eller på annat sätt påverka stadsbilden negativt.

•

Ny bebyggelse ska inte förvanska kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, platser eller miljöer. Kulturmiljöprogrammets
riktlinjer ska följas.

•

En ny infartsväg norr om staden bör utredas med utgångspunkt
i ekonomiska och fysiska förutsättningar.

•

En parkeringsstrategi ska tas fram för staden.

•

Havsnära verksamhetsmark ska säkerställa mark för
verksamheter med behov av det havsnära läget. Områden för
andra typer av verksamheter ska tillgodoses i norra delen av
staden och med god tillgång till infrastruktur.

•

Utbyggnad av befintlig småbåtshamn i Norra hamnen ska
prövas.
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•

Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Behov av kompletteringar och nya sträckningar ska definieras i
pågående arbete med cykelplan.

Skaftö
Resonemang
Samhällsutvecklingen på Skaftö
sker utifrån ön som
helhet. Grundsund och FiskebäckskilÖstersidan utgör tätorterna på
Skaftö. Det är inom och i anslutning
till tätorterna som

Grundsund

bebyggelseutvecklingen av såväl
bostäder som verksamheter och centrumfunktioner huvudsakligen
ska ske. Grundsund ska fortsatt utvecklas som öns centralort.
Skaftö har en unik natur och särprägel. Områden och stråk
för friluftsliv och närrekreation liksom ett sammanhängande nät av
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att länka samman öns olika delar
och göra dem tillgängliga för boende och besökare.
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Föreslagen bebyggelseutveckling utgår från områden där goda
livsmiljöer för boende under hela året bedöms möjligt att tillgodose.
Det gäller såväl utpekade områden för omvandling av
fritidsområden som områden för bebyggelsekomplettering och
områden för ny bostadsbebyggelse. God tillgång till service,
kommunikationer och kvalitativa utemiljöer är viktiga
utgångspunkter liksom förutsättningarna för anslutning till det
kommunala VA-nätet. En utveckling av tematiska boenden är
önskvärd liksom bostäder riktade till unga och äldre.
De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas som en väsentlig del
av Skaftös identitet liksom den allmänna tillgången till den
havsnära marken för kommunikationer till havs samt för en
variation av mötesplatser som bidrar till god livskvalitet.
Kristineberg värnas som en viktig nod för marin utbildning,
forskning och verksamheter för Skaftö liksom för kommunen som
helhet.
Rekommendationer
•

Utbyggnad av en ny vägsträckning öster om
utbyggnadsområdet Fyrberget föreslås med anledning av
trafiksäkerhetssituationen på väg 785.

•

Nya utfarter till väg 785 ska undvikas.

•

Längs väg 785, sträckan Grönskult – Gunnesbo, finns
översvämningskänsliga områden där utredning krävs av
lämpliga åtgärder för att hantera de ökade mängder dagvatten
som klimatförändringarna förväntas leda till. Åtgärder ska
studeras i den klimatanpassningsplan som ska tas fram för
kommunen.

•

Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Behov av kompletteringar och nya sträckningar ska definieras i
pågående arbete med cykelplan.

•

Omvandling av fritidshusområden mot ett ökat helårsboende
ska prövas i detaljplan och förutsätter utbyggnad av kommunalt
vatten- och avlopp. Utbyggnaden kan ske först när nya
överföringsledningar har byggts till reningsverket i Långevik
som ersätter reningsverket på Skaftö.
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I denna del beskrivs värden som planeringen förhåller sig till och som påverkar hur
mark- och vattenområden kan och bör användas.

Riksintressen
Inom Lysekils kommun finns flera
områden som har så höga värden att
de utgör ett nationellt intresse. Dessa
är utpekade som riksintressen och
ska enligt lagstiftningen skyddas mot
åtgärder som förstör värdena eller
som gör det svårare att använda

Skärgården utanför Lysekil

områdena till det som riksintresset
avser.
Riksintresse kan gälla områden som är skyddsvärda på grund av
sina speciella natur- och kulturvärden och områden som är av
betydelse för en speciell användning (kommunikationer,
energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan
också vara riksintressanta för totalförsvaret. Fler av områdena
överlappar varandra.
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Översiktsplanens utvecklingsstrategi utgår ifrån de värden som
finns i kommunen och bedöms i stort harmoniera med de
riksintressen som finns utpekade.

Yrkesfiske
Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har
betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk och ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan göra det svårare
att bedriva dessa näringar. Områden och objekt som är utpekade
är:
•

Lekområden för torsk i Koljefjorden (område 66) och
Gullmarsfjorden (område 67).

•

Fångstområde för havskräfta: Sörgrundsberget Sotefjorden
(område 65).

•

Fångstområde för räka och havskräfta: Norra Skagerrak
trålgränsområde.

•

Lysekils fiskehamn.

Riksintresset för yrkesfisket behandlas i den fördjupade
översiktsplanen för havsområdet, Blå ÖP. Översiktsplanen bedöms
vara förenlig med riksintresset.
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Friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet har stora friluftsvärden på
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Områdena
är stora och är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige
eller utlandet. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter värderas högt.
Områden som är utpekade och som berör delar av Lysekils
kommun är:
•

Norra Bohusläns kust – yttre kustzonen.

•

Norra Bohusläns kust – inre kustzonen.

•

Gullmarn-området.

•

Södra Bohusläns kust.

Det innebär att i stort sett hela kommunens havsområden - endast
ett mindre havsområde runt själva Lysekils stad
undantaget - innefattas av något av dessa områden. De utpekade
områdena sträcker sig också upp till ca 3 km in på land vilket
innebär att det bara är Lysekils stad samt de centrala delarna av
Stångenäset som inte innefattas.
Grön- och blåstrukturen i landskapet, och därmed förutsättningarna
för friluftslivet, har varit en av de huvudsakliga utgångspunkterna
i översiktsplanens utvecklingsstrategi. En huvudprincip är att ny
bebyggelse lokaliseras i anslutning till redan befintlig, för att grönoch blåstrukturen i möjligaste mån ska bevaras. Planen ska också
bidra till att förutsättningarna för friluftslivet förbättras, exempelvis
genom att nya stråk för cykelvägar föreslås. Friluftslivet är en viktig
del av besöksnäringen. Sammantaget bedöms översiktsplanen
förenlig med riksintresset.
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Som beskrivits ovan under Friluftsliv ska översiktsplanen stödja
turism och rörligt friluftsliv. Översiktsplanen bedöms därmed
förenlig med riksintresset.

Obruten kust
Inom kustområdena och skärgårdarna i norra Bohuslän, från
gränsen mot Norge till Brofjorden, får inte nya anläggningar för
tung industri och energiproduktion komma till stånd. Även här är
syftet att skydda de unika värden som kusten har.
För Lysekils kommuns del omfattas Härnäset samt området
mellan inre Åbyfjorden och väg 162, liksom delar av
Skottfjället. Inga områden planeras här för den typ
av verksamheter som riksintresset begränsar,
varför översiktsplanen bedöms förenlig med riksintresset.

Högexploaterad kust
Bestämmelsen för den högexploaterade kusten utgår från
önskemålet att bevara obebyggda stränder och andra områden
som har stora natur- och kulturvärden, så att de kan användas av
allmänheten för rörligt friluftsliv. Inom kustområdena och
skärgårdarna hela vägen från Brofjorden i Lysekils kommun ner till
Öresund och vidare till Östersjön upp till Simpevarp i Oskarshamns
kommun får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.
För Lysekils kommuns del omfattas i stort sett hela kusten och ca 3
km in på land, utom Härnäset och Brofjorden som istället ingår i
riksintresseområdena för turism och rörligt friluftsliv respektive
obruten kust i Norra Bohuslän.
Översiktsplanen pekar inte ut några områden
för ny fritidsbebyggelse. Kommunen styr dock inte fullt ut hur
bostäder nyttjas. Viss komplettering i befintliga områden föreslås.
Strandskyddet ger också ett skydd för tillgången till kustlinjen.
Översiktsplanen bedöms förenlig med riksintresset.
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•

Centrala Bro (O 19)

•

Fiskebäckskil (O 20)

•

Immestad-Backa (O 21)

•

Stora och Lilla Kornö (O 22)

•

Lysekils stad (O 23)

I Lysekils stad föreslås bebyggelseutveckling i Norra respektive
Södra hamnen vilket kan
påverka riksintressen. Översiktsplanen bedöms i övrigt förenlig
med riksintresset.
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•

Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård (NRO
14062) Området innefattar delområden som också är Natura
2000-områden.

•

Bottnafjorden - Åbyfjorden (NRO 14063) Fjorden samt
delområdet Näverkärrs naturreservat är också Natura 2000områden.

•

Broälven (NRO 14064)
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•

Gullmarsfjorden (NRO 14065) Vattenområdet är också Natura
2000-område.

•

Trälebergs kile (NRO 14079)

•

Strömmarna - Koljöfjorden (NRO 14093) Strömmarna är också
Natura 2000-område.

•

Islandsberg - Käringöfjorden (NRO 14101) Området innefattar
delområden som också är Natura 2000-områden.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden negativt, varför översiktsplanen bedöms förenlig med
riksintresset.
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Mark- och vattenområden som är av riksintresse på grund av att de
behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna. Områden som är ”av betydelse” för totalförsvaret
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen.
Ett riksintresse för totalförsvaret ska ges företräde vid en
avvägning mellan oförenliga riksintressen. Områden ”av betydelse”
för totalförsvaret omfattas dock inte av det företrädet.
Riksintressen för totalförsvaret militära del utgörs av bland annat
skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska
system och anläggningar samt större eller mindre område kring
dessa funktioner. Dessa riksintressen kan i vissa fall redovisas
öppet, medan de i andra fall är belagda med sekretess.
I Lysekils kommun finns följande riksintresseområden för
totalförsvaret, båda avseende dess militära del:
•

Sjöövningsområde: I havet utanför Lysekil (samt Sotenäs,
Tjörns och Orust) finns område Skagen D160. Kommunen
berörs även av område Lysekil R60 med Bonden.

•

Övrigt influensområde: I Lysekils kommun finns ett så kallat
Övrigt influensområde utpekat, på Skaftö.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden negativt, varför översiktsplanen bedöms förenlig med
riksintresset.
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•

Vägar: väg 162 och väg 839.

•

Järnväg: Järnvägen till Lysekils hamn och järnvägsområdet i
Lysekils hamn

•

Farleder:

•

Sträckan Oslofjorden – Öresund (farledsnummer 12)

•

Sträckan Skagen – Brofjorden (14)

•

Sträckan Väcker - Lysekil (102)

•

Sträckan Lysekil – Gullholmen (103)

•

Sträckan Brofjordens angöring - Råoljekajen, med tillhörande
ankringsområden (131)

•

Sträckan Brofjorden, Råoljekajen – Produktkajen (132)

•

Sträckan Gäven – Stångholmen (134)
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•

Sträckan Tovas ungar - Södra hamnen (135)

•

Sträckan Gullholmen – Havstensfjorden (138)

•

Ankarplatser: tre områden utanför Brofjorden (Brofjordens
angöring ankarplats 1, 2 och 3) och ett område längre ut till
havs i höjd med Grundsund (ankarplats 1 OslofjordenÖresund).

•

Hamnar och hamnområden: Oljehamnen Brofjorden och
Lysekils hamn

•

Djupa och skyddade områden: ett
område mellan raffinaderiet och Lahälla.

•

Flyghinderytor (MSA - Minimum Sector Altitude): hela
kommunens landområde ligger inom MSA-ytan för TrollhättanVänersborgs flygplats.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden och funktioner negativt, varför översiktsplanen bedöms
förenlig med riksintressena.

Riksintresse för industriell produktion, energiproduktionvärmekraft och energidistribution
Raffinaderiet, oljehamnen samt området öster om raffinaderiet
bedöms vara av riksintresse för industriell produktion samt
energiproduktion, och anslutningsledningar till nästa
stamnätsstation bedöms vara av riksintresse för energidistribution.
Värdebeskrivningen och den geografiska avgränsningen av
området omfattas av sekretess. Riksintressena redovisas därför
inte i karta.
Riksintresseområdet för industriell
produktion och energiproduktion kan enligt kommunens mening
minskas och bör ges samma utbredning som föreslaget
utredningsområde för utveckling av verksamheter. Skyddszonen
för tung industri bör ligga kvar som tidigare.
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Strandskyddet har två syften: att
långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att
bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i

Trift

vatten. Generellt gäller strandskyddet
100 meter från strandkanten kring havet samt alla sjöar och
vattendrag. I Lysekils kommun är strandskyddet vid havet utvidgat
till 300 meter. För flera sjöar och vattendrag har det generella
strandskyddet upphävts. Strandskyddet gäller både in mot land och
ut i vattnet och inkluderar alltså även vattenmiljön.
Inom strandskydd är det förbjudet att utföra vissa åtgärder.
Kommunen och Länsstyrelsen kan meddela dispens för vissa
åtgärder om det finns särskilda skäl och strandskyddets syfte inte
motverkas. Kommunen kan även upphäva strandskyddet genom
en särskild planbestämmelse i detaljplan om det finns särskilda
skäl, vilket gjorts för stora delar av tätorterna.
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Förorenad mark
Gamla avfallsdeponier och områden där det
tidigare bedrivits industriell verksamhet kan utgöra en risk för
grund- och ytvatten. Det finns tre nedlagda avfallsdeponier i
kommunen, men deras påverkan på grundvatten är liten. Åtgärder
vidtogs i samband med att deponierna avvecklades.
Före detta Skandiaverkens markområde har undersökts och
förhöjda halter av vissa tungmetaller och kolväten har konstaterats.
Nedlagda bensinstationer har kartlagts av petroleum- och
biodrivmedelsbranschens gemensamma miljöfond SPIMFAB, som
också sanerat förorenad mark om sådan påträffats. Inom Lysekils
kommun finns i övrigt inga kända förorenade områden från
avslutade verksamheter. Det företag i kommunen med pågående
verksamhet som medför stor risk för förorening av mark och vatten
är Preemraff.
Det kan även förekomma förorenad mark i mindre skala i områden
där det bedrivs eller har bedrivits verksamheter och där olika typer
av kemikalier har hanterats. Exempel på sådana verksamheter är
fritidsbåtshamnar, verkstäder med mera.
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Miljöfarliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller
anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten
eller medför andra störningar för människors hälsa eller miljö. Det
handlar typiskt om industriverksamhet men ofta även verksamheter
som verkstäder, sjukhus, djurhållning, hamnar, skjutbanor och
verkstäder.
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Mellankommunala frågor
Lysekils kommun delar geografi,
arbets- och bostadsmarknad,
kommunikationer med mera med
grannkommunerna Sotenäs,
Munkedal, Orust och Uddevalla. Det
delregionala samarbetet mellan

Bilfärjan Gullbritt

kommunerna sker till stor del genom
Fyrbodals kommunalförbund och det regionala samarbetet sker
genom Västra Götalandsregionen.

Strukturbild Fyrbodal
Inom Fyrbodals kommunalförbund samarbetar kommunerna för att
tillsammans skapa en hållbar utveckling inom vår delregion och för
att underlätta i mellankommunala frågor. Som del av Fyrbodal är
Lysekils kommun också en del av ett regionalt sammanhang.
Fyrbodal arbetar bland annat med en strukturbild för Fyrbodal där
Lysekils kommun är en del i de regionala kommunikationsstråken,
arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är
viktigt för kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta
samarbeta kring att utveckla fysiska strukturer som stöder hållbar
utveckling i regionen.

https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b/print

143/200

10/21/21, 11:03 AM

6. Värden och hänsyn

https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b/print

144/200

10/21/21, 11:03 AM

6. Värden och hänsyn

Transportkorridor Skagerrak
Transportkorridor Skagerrak är ett initiativ för att förstärka och
förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo.
Detta innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara
transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling,
förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad
arbetsmarknadsregion.
Målbilden för samverkan utgår från en transportkorridor som
innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg tillsammans
skapar transportlösningar för passagerare och gods. Smartare
lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik
bidrar till en utökad arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter
och transportslag stärker också den helhet som krävs för
slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.

Ett enat Bohuslän
Ett enat Bohuslän, där samtliga Bohuskommuner ingår, är en
samverkansplattform som bygger på samverkan mellan
kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige
AB och besöksnäringsföretagen. Syftet är att tillsammans och på
ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och utvecklingen av
besöksnäringen i Bohuslän. Kommunerna behöver beakta och ta
hänsyn till besöksnäringen i sin fysiska planering.

Natur- och kulturmiljöer
Flera av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna, både på land och
till havs, delar Lysekils kommun med andra kommuner. Miljöerna
ingår i en större regional struktur och värdena förstärks eller är helt
beroende av detta större sammanhang.
Värdefulla miljöer som delas med andra kommuner och som
förvaltas gemensamt är särskilt:
•

Åbyfjorden, där det finns en aktuell fördjupad översiktsplan som
tagits fram i samarbete med Sotenäs kommun. Planen syftar till
att främja en levande landsbygd med en helårsboende
befolkning.
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•

Gullmarsfjorden, diskussioner har förts med Uddevalla och
Munkedals kommuner kring bildandet av en nationalpark.
Gullmarsfjorden har idag har status som Natura 2000 område.

•

Skottefjället, som i översiktsplanen för Munkedals kommun är
angivet som område för vindkraft. Tillstånd är beviljat för 13
vindkraftverk, men inga verk är ännu uppförda.

•

Skottefjället, som i översiktsplanen för Munkedals kommun är
angivet som område för vindkraft. Tillstånd är beviljat för 13
vindkraftverk, men inga verk är ännu uppförda.

•

Strömmarna-Koljefjorden.

•

Islandsberg-Käringöfjorden.

Hela Bohusläns kustzon är också av mycket stort gemensamt
värde för turism och friluftsliv. Ett bra exempel på detta är
kuststigen som sträcker sig från Tjörn i söder till Oslo i
norr. Bohusleden är en annan vandringsled med en sträckning
längre inåt från kusten. Leden sträcker sig från Lindome i söder till
Strömstad i norr. Bohusleden går inte genom Lysekils kommun,
men en sammankoppling mellan Bohusleden och kuststigen skulle
kunna utveckla möjligheterna till vandring i Bohuslän.

Vattenförsörjning
Lysekils kommun hämtar idag sitt dricksvatten från Kärnsjön i
Munkedals kommun, som också använder den som sin vattentäkt.
Även Preemraff försörjs med vatten från Kärnsjön. Sjön behöver
därför förvaltas som en gemensam resurs. Vattenskyddsområde
finns för sjön och dess omgivningar.
Ett arbete med en regional vattenförsörjningsplan pågår också, där
Lysekils kommun deltar. Kommunen tittar också på nya källor till
vattenförsörjningen, där avsaltning av havsvatten är ett
alternativ. Kommunen ingår i Bohuskustens vattenvårdsförbund
som är en organisation som utför undersökningar i den marina
miljön.
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I denna del beskrivs förutsättningar som översiktsplanen har att förhålla sig till och
som påverkar mark- och vattenanvändningen i kommunen

Befolkning och bebyggelse
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Lysekils kommun är en kommun i
Västra Götalands län. Kommunen är
belägen i de mellersta delarna av
landskapet Bohuslän invid Skagerrak
och har Sotenäs kommun i nordväst,
Munkedals kommun i nordost,
Uddevalla kommun i sydost och
Orusts kommun i söder.
Kommunen består av Stångenäset, Härnäset och Skaftö.
Centralorten Lysekil ligger längst ut på Stångenäset vid inloppet till
Gullmarsfjorden. Tätorter i kommunen är centralorten Lysekil,
Brastad, Fiskebäckskil och Grundsund.

Befolkning
Antal invånare i Lysekils
kommun den 31 december
år 2020 var 14 366.
Tre fjärdedelar av befolkningen bor i
någon av tätorterna. Drygt hälften av
kommunens invånare bor i
centralorten Lysekil. Brastad är näst
största tätort med knappt tretusen invånare.
Kommunen har i likhet med många andra landsbygdskommuner
haft en minskande och åldrande befolkning, men mellan åren 1015
- 2018 har kommunen haft en viss befolkningsökning, främst
beroende på en stor inflyttning.
Inflyttningen berodde i stor utsträckning på ett stort antal
nyanlända. Födelsenettot har dock hela tiden varit negativt, det vill
säga att det dör fler än det föds. Från 2019 är trenden återigen en
minskande befolkning.
Förutom den folkbokförda befolkningen finns
många delårsboende, övervägande fritidshus. Under
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print
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semestermånaderna är Lysekil även ett populärt besöksmål för
dagbesökare eller gästboende. Det innebär att antalet människor
som vistas i kommunen är upp till fyra gånger fler än den
folkbokförda befolkningen.

Demografi
Kommunen har en allt äldre
befolkning, främst på grund av ett
negativt födelsenetto. Den största
åldersgruppen är män mellan 70 och
74 år, och kvinnor mellan 60 och 64
år. Medelåldern år 2020 var 48,6 för
kvinnor och 46,5 för män att jämföra
med medelåldern i Sverige som var 42,3 för kvinnor och 40,5 för
män. Det betyder att en allt mindre andel yrkesaktiva kommer att
försörja en växande skara äldre, vilket kommer att medföra att de
offentliga finanserna blir mycket pressade.
Den åldrande befolkningen är en utmaning för Lysekil, där åtgärder
som bidrar till en ökad inflyttning, och att fler yngre stannar kvar
eller flyttar tillbaka till kommunen, blir mycket viktiga för den
framtida samhällsutvecklingen. Det finns skillnader mellan de olika
kommundelarna och även inom centralorten när det gäller
åldersfördelningen, där befolkningen på Skaftö har den äldsta
befolkningen, och området Badhusberget i centralorten Lysekil har
den yngsta befolkningen.

Bostäder
Den 31 december 2020 fanns det
14 366 folkbokförda personer i
Lysekils kommun fördelat
på 7 003 hushåll, där över 75 % av
hushållen består av en till två
personer. Antal bostadslägenheter* i
bostadsbeståndet var vid samma
tidpunkt 8 026 där småhusen dominerar.
* Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd
att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.
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Lysekils kommuns läge vid havet
formade från början kommunen och
präglar fortfarande dagens näringsliv.
Tidigt utvecklades också
badortsverksamheten och

Räkbodarna, Lysekil

besöksnäringen är fortsatt en viktig
motor i kommunens utveckling och utbud av upplevelser till både
boende och besökare.
Läget vid havet ger goda möjligheter för besöksnäringen genom
exempelvis båtturer, kajak, dykning och havsakvarieupplevelser på
Havets Hus. I inlandet erbjuds möjligheter till vandring, cykling och
internationellt erkänd klättring. Besöksnäringen är en viktig och
växande bransch som täcker in många näringsverksamheter, men
de främsta är boendeanläggningar, handel och restaurang.
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De finns fyra campingar belägna i Trellebystrand, Sivik och två i
Gullmarsbaden området. De åtta gästhamnarna (privata och
kommunala) är belägna i Bastevik, Fiskebäckskil, två i
Grundsund, Rågårdsvik, Fiskhamnen och Havsbadet i södra
hamnen och i Norra hamnen i Lysekil. Husbilsparkering finns vid
Fiskhamnen och intilliggande Kolholmarna i Lysekil, i Valbodalen
och i Bastevik.
Det småskaliga kustfisket är fortfarande en aktiv näring liksom
ostron- och musselodling. Havet kommer även i framtiden att vara
en viktig resurs för näringslivets utveckling i Lysekils kommun,
bland annat genom havsbaserad energiproduktion och samverkan
kring marin forskning vid Kristineberg Center.
Förutom havsbaserade verksamheter finns här flera stora
tillverknings- och beredningsindustrier. Stenbrytning är också
fortfarande en aktiv näringsgren. Närheten till isfri djuphamn i
Brofjorden är grunden till att Preemraff, Skandinaviens största och
ett av Europas modernaste oljeraffinaderier, finns här. Majoriteten
av företagen i Lysekil är enmans- eller fåmansföretag främst inom
branscherna byggverksamhet, hotell och restaurang, handel,
jordbruk/skogsbruk/fiske samt juridik/ekonomi/vetenskap och
teknik.
Efterfrågan av arbetskraft bedöms fortsatt vara hög de närmsta
åren för arbetssökande med rätt utbildning och kompetens. Även
de offentliga arbetsgivarna förväntas ha ett fortsatt stort behov av
personal med rätt utbildning kommande år. Trestadskommunerna,
grannkommunerna Sotenäs och Munkedal samt Göteborg, är de
främsta pendlingskommunerna. Kommunen har ungefär lika stor
inpendling som utpendling.

Arkitektur och kulturmiljöer
Allt vi omges av bildar tillsammans
vår livsmiljö och vårt gemensamma
landskap, ett landskap som speglar
människors liv och verksamhet i våra
omgivningar och där bevarade
strukturer från olika tidsperioder och
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print
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sammanhang ofta är läsbara. Det kan till exempel utgöras av
miljöer med lång bebyggelsekontinuitet eller miljöer med en
speciell epok vilken blir tydlig genom väl synliga spår i
landskapet. Bebyggelsens placering i förhållande till hav o berg ger
karaktär.
Fornlämningsbilden i kommunen är rik och varierad, och
återspeglar hela den förhistoriska tiden, från den tidiga stenålderns
fångst- och boplatser till de ovanligt rika medeltida lämningarna i
centrala Bro socken.
Trakterna runt Bro och Brastad är särskilt fornlämningsrika, där
hällristningarna intar en betydande plats. Läget vid havet har varit
avgörande för det historiska förloppet i kommunen, vilket de många
havsbruksbundna lämningarna visar. Exempel på dessa lämningar
är kustlandskapets tomtningar, övergivna fiskeplatser med
husgrunder, fiskelägen och skepparsamhällen, trankokerier och
grumsedammar, lastplatser och färjeställen.
Kommunens olika verksamheter har formats av de naturresurser
som har funnits på platsen. Till exempel har jordbruket länge haft
en central betydelse i de gamla socknarna Bro och Brastad medan
kusten under lång tid har erbjudit goda möjligheter till fiske, vilket
ett flertal fiskelägen från medeltiden och framåt vittnar om.
Handel och sjöfart har gynnats av kommunens läge vid
betydelsefulla vattenleder, och genom kommunens centrala
placering i Bohusläns granitområde utvecklades stenindustrin till att
bli en av de viktigaste verksamheterna i kommunen under 1800talet. Under 1800-talet började även bad- och kurortsverksamheten
med sin luftiga träarkitektur växa fram i kommunen.
Med tiden började fisket och fiskberedningen industrialiseras och
under 1800-talets andra del utvecklades Lysekil till att, under en tid,
bli ett centrum för konservindustrin i Bohuslän. Under senare delen
av 1800-talet utvecklades även annan viktig mekanisk industri i
staden, bland annat genom att Lysekils mekaniska
verkstad grundandes år 1899.
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Under 1800-talets andra del etablerades också intresset för marin
forskning och Gullmarsfjordens vatten fick genom det rika växt- och
djurlivet en betydelsefull roll inom forskningsfältet.
Gullmarsfjordens betydelse visar sig genom att flera fältstationer
och laboratorier etableras i anslutning till Gullmarsfjorden under
perioden 1877 - 1928.
Under 1970-talet anlades oljeraffinaderiet Preemraff (tidigare
Scanraff) vid Brofjordens inlopp. Raffinaderiet är idag det största i
Skandinavien och har ca 600 anställda, vilket gör dem till
kommunens största privata arbetsgivare.

Handel, service och fritidsanläggningar
Merparten av kommunens handel,
sociala service, fritidsanläggningar
och kulturella utbud finns i
kommunens centralort Lysekil. Här
finns till exempel kommunhuset,
bibliotek, gymnasieskola,

Kungsgatan

högstadieskola, sjukhus,
äldreboende, vårdcentraler och flera idrottsanläggningar.
I Lysekils tätort finns ett stort utbud av restauranger och butiker.
Tätorten erbjuder också ett brett kulturutbud med bland
annat gallerier, konsthall och biograf. Grundläggande service finns i
varierande grad i samtliga samhällen från Grundsund och
Fiskebäckskil på Skaftö till Brodalen i den norra kommundelen.

Offentlig service och fritidsanläggningar
Barnomsorg
För barn i åldern 0 - 6 finns elva förskolor fördelade över
kommunens samhällen från Grundsund i söder till Brodalen i norr.
En öppen förskola, Familjens Hus, ligger i centrala Lysekil. På alla
grundskolor i kommunen finns fritidshem som erbjuder
skolbarnomsorg för barn i åldern 6 - 13 år.
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Äldreboende
Det finns tre äldreboenden i kommunen. Stångenäshemmet i
centrala Brastad, Skärgårdshemmet i tätorten Lysekil och ett nytt
boende i Fiskebäck strax nordost om Lysekil.
Stångenäshemmet i Brastad är ett vård- och omsorgsboende med
40 lägenheter och riktar sig till personer med behov av
demensomsorg och somatisk vård.
Skärgårdshemmet i Lysekil ligger i samma byggnad som Lysekils
sjukhus och är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter
som riktar sig till personer med behov av demensomsorg och
somatisk vård.
I december 2020 stod Lysekils kommuns nya särskilda boende,
Fiskebäck äldreboende, klart för inflyttning, med sammanlagt 80
lägenheter.
Trygghetsboende
Det finns två trygghetsboende i kommunen, ett i anslutning till
äldreboendet på Stångenäshemmet med 14 lägenheter och
trygghetsboendet Slättegården inne i centrala Lysekil med 33
lägenheter.
Sjukhus
På Lysekils sjukhus i centrala Lysekil finns vårdcentral,
barnavårdscentral, barn- och
ungdomsmedicin, diabetesmottagning, gynekologimottagning,
hjärt mottagning, ljusbehandlingsenhet, logoped, röntgen,
ögonmottagni ng och öron-näsa-halsmottagning.
Vårdcentraler
Det finns sammanlagt fyra vårdcentraler i kommunen - två i
centrala Lysekil, en i Fiskebäckskil på Skaftö, och en i Brastad.
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Grönstruktur
I Lysekils kommun har alla invånare
nära till naturen. Ett stenkast från
Lysekils centrum finns sällsynta arter,
vackra naturscenerier och
intressanta, skyddsvärda naturtyper.
Framför allt skärgårdsmiljön gör

Vägerödsdalar

kommunen till ett mycket populärt
besöksmål under sommarmånaderna. Naturen är en stark
anledning till att många väljer att bosätta sig i Lysekils kommun.
Här finns unika värden i form av det karaktäristiska landskapet och
många skyddsvärda naturtyper.
Grönstrukturen både inom tätorter och på landsbygden har många
funktioner, så kallade ekosystemtjänster, genom att hantera
luftföroreningar, skapa mötesplatser och attraktiva utemiljöer och
ge vila och möjligheter till rekreation och friluftsliv. Den gröna
strukturen av naturmark, parkområden och gröna stråk bidrar
sammantaget till att bevara och ge förutsättningar för en ökad
biologisk mångfald.
Jordbruksmark, hav och sjöar skapar förutsättning för
livsmedelsproduktion och produktionsskogar och berg ger viktiga
råvaror. I en utveckling med ett förändrat klimat fyller
grönstrukturen viktiga funktioner genom att fungera som buffert för
dagvatten och begränsa påverkan av stigande havsnivåer.
Den biologiska mångfalden har en avgörande betydelse för
ekosystemens och i förlängningen människans förmåga
att upprätthålla de livsviktiga funktionerna. Med biologisk mångfald
menas variationen som finns bland allt levande på land, i hav och i
sjöar och vattendrag, samt de ekologiska relationer och processer
som organismerna ingår i.
Den biologiska mångfalden kan delas in i tre olika nivåer: genetisk
variation, det vill säga skillnader i arvsanlagen mellan och inom
olika arter, artdiversitet, det vill säga antalet arter och individer
inom ett område samt slutligen variationen inom och mellan
ekosystem och biotoper, alltså hela livsmiljöer.
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Betesareal
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Fiske och vattenbruk
Yrkesfiske

Fisket är mycket viktigt för den
nordbohuslänska identiteten och
levande kustsamhällen. Yrkesfisket i
Norra Bohuslän består i huvudsak
av räk- och kräfttrålning samt burfiske
efter kräfta och till viss mån hummer.
Även makrill, sill och skarpsill fiskas
till viss del. En del av våra fiskare
arbetar även med fiske ute på
Nordsjön. Fiskbestånden har de
senaste 30 åren minskat väsentligt framför allt kustnära. Under de
senaste åren har dock en ökning av bestånden ute i Skagerack
och på Nordsjön noterats, delvis tack vare kvoteringssystem och
en bättre förvaltning.
Det kustnära fisket kan definieras som ett lokalt förankrat fiske som
uppfyller högt ställda krav avseende miljömässig och social
hållbarhet. Fisket präglas av korta avstånd från hemmahamn till
fiskeplatser, i huvudsak dagliga landningar och ett fiske med
anpassade redskap för maximal selektivitet. Vid årsskiftet
2014/2015 fanns ca 450 fartyg med licens i Bohuslän. Den höga
medelåldern inom fisket är en utmaning för näringen, och
nyrekrytering är en viktig fråga för framtiden.
Vattenbruk
I dagsläget utnyttjas ett större vattenområde
vid Trälebergs kile norr om Lysekil för ostron- och musselodling.
Både havs- och landbaserad produktion av fisk, skaldjur och andra
vattenlevande djur och växter förväntas öka i framtiden.
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Råvarutillgångar
Grus, berg och sten
I kommunen förekommer inga större
tillgångar av naturgrus och sand, och
således förekommer det inte heller
någon täktverksamhet av grus eller
sand i kommunen.

Det finns däremot flera områden med

Bergtäkter

bergförekomster lämpade för brytning
och krossning. Det finns sex bergtäkter med gällande tillstånd.
Verksamheten vid fyra av täkterna gäller brytning av sten för
bergkross, och vid två av täkterna är verksamheten inriktad på
brytning av blocksten.

Skyddad och värdefull natur
Det finns flera naturområden och
naturtyper som inom Lysekils
kommun har några av sina främsta
exempel i hela Sverige. Gullmarn,
Sveriges enda riktiga tröskelfjord, är
ett sådant. Andra unika värden är de

Vägeröds dalar

vidsträckta utmarksbetena på Gåsö,
strandvallarna på Stora Kornö, den röda och extremt näringsfattiga
bohusgraniten i ytterskärgården, de atlantiska ljunghedarna på
Islandsberg och Jonsborg samt inte minst de små fragment av den
ursprungliga bohuslänska ädellövskogen som finns bäst bevarade i
skogarna kring gården Näverkärr. Strax öster om Fiskebäckskil
ligger det välbesökta naturreservatet Vägeröd, allra mest känt för
sina blåsippor. De blommar här i stora mängder under våren innan
lövträdens krontak sluter sig i ek- och bokskogen. Stora delar av
Lysekils kommun har så höga naturvärden att de är skyddade
enligt miljöbalken. Våtmarker är viktiga, dels för biologisk mångfald,
dels som näringsfällor som minskar belastningen av näringsämnen
i våra vattendrag. Våtmarker kan också bidra till att reducera
mängden bakterier, och därmed förbättra badvattenkvaliteten.
Stora delar av Lysekils kommun har så höga naturvärden att de är
skyddade enligt miljöbalken.
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Riksintresse för Naturmiljö
Följande områden av riksintresse för naturmiljövården innefattar
Lysekils kommun:
•

Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård

•

Bottnafjorden-Åbyfjorden

•

Broälven

•

Trälebergs kile

•

Gullmarsfjorden

•

Islandsberg-Käringöfjorden

•

Strömmarna-Koljöfjorden

Läs mer i avsnittet Riksintressen.

Natura 2000
Ett urval av Europas mest värdefulla
naturområden ingår i ett nätverk inom
EU, Natura 2000. Syftet är att bevara
och skydda den biologiska
mångfalden i ett europeiskt
perspektiv. De områden som ingår i

Gullmarsfjorden

Natura 2000 har valts ut för att de
innehåller naturtyper och arter som är listade i EU:s fågeldirektiv
(fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (naturtyper och övriga arter).
I Sverige är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen
enligt miljöbalken 4 kap. För att inte skada Natura 2000-områdenas
värden krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Detta kan
även gälla åtgärder som sker utanför Natura 2000-området.
I Lysekils kommun ingår följande områden i Natura 2000, samtliga
utpekade enligt habitatdirektivet:
•

Gullmarn - havsfjord, estuarium, rev

•

Åbyfjorden - smal, grund havsvik, havsstrandäng
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•

Strömmarna - grund havsvik

•

Vägeröd - gammal lövskog med bok och ek

•

Näverkärr - gammal lövskog med alm, ask och ek

•

Gröderhamnsängen - rikkärr nära havsstrand

•

Malmöfjord – livsmiljö för knubbsäl samt revmiljöer

Naturreservat
Naturreservat beslutas av kommunen
eller länsstyrelsen med syftet
att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer, tillgodose av områden
för friluftslivet, skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller för att skydda, återställa eller
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. I alla naturreservat finns
föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra.
Länsstyrelsen kan lämna dispens från föreskrifterna.
I Lysekils kommun finns tio naturreservat. Några av de nuvarande
reservaten har från början avsatts som naturvårdsområden med
stöd av 19 § naturvårdslagen, innan miljöbalken trädde i kraft 1999.
Enligt miljöbalken täcker benämningen naturreservat in båda de
tidigare skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde.
Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska vid
tillämpningen av miljöbalken därmed anses som naturreservat,
men de föreskrifter som har meddelats för området gäller
fortfarande. Naturreservaten har en sammanlagd areal av 11 938
ha, varav 8 498 ha är landareal.
Naturreservat i Lysekils kommun:
•

Gullmarn - den största av Bohusläns fjordar och en äkta
tröskelfjord med ett rikt och delvis unikt marint djurliv

•

Gåsöskärgården - sälskyddsområde; sydgränsen för
bohusgraniten; strandängar.

•

Vägeröd - gammal lövskog med bok, ek, lind och alm

•

Stångehuvud - tätortsnära natur med karakteristiska geologiska
bergsformationer
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•

Trälebergs kile - uppehållsplats för and- och vadarfåglar vår och
höst

•

Gullmarsskogen - strövområde

•

Näverkärr - Unik högvuxen kustlövskog

•

Ryxö ö - hällmarker och lövskogsmiljöer

•

Broälven - värdefull miljö för havsöringen

•

Gröderhamnsängen - rikkärr nära havsstrand

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskyddet är ett skydd
med ursprung i Naturvårdslagen § 19
som gäller till dess Länsstyrelsen
upphäver
det. Landskapsbildsskyddet reglerar
vilka olika typer av byggnation och

Kalven, Stora Kornö

arbete som är tillåtet inom området efter tillstånd från
Länsstyrelsen.
Landskapsbildsskydd i Lysekils kommun:
•

Åbyfjorden

•

Skaftölandet

•

Stora och lilla Kornö

•

Stora Bornö - bokskog

•

Alsbäck - bokskog

•

Holma - två områden med bokskog

Naturminne
Ett naturminne är ett särpräglat naturobjekt som behöver skyddas
eller vårdas särskilt. Dispens krävs för åtgärder som inkräktar på
objektet. I Lysekils kommun finns fem naturminnen:
•

Två ekar vid Brodalen

•

Trollhålet i Lysekil

•

Gåsevik på Skaftö

•

Ett område med jättegrytor vid Skaftö Backa
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Biotopskydd
Biotopskydd omfattar små mark- eller
vattenområden som på grund av sina
särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter eller som annars är särskilt

skyddsvärda. För biotopskyddade

Ejder

områden gäller särskilda föreskrifter. Ingen verksamhet får
bedrivas och inga åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om
det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda
fallet.
Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande
våtmarker i jordbrukslandskap, odlingsrösen i
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar.
Länsstyrelsen får lämna dispens för förändringar i områden med
generellt biotopskydd.
Länsstyrelsen kan även förklara rik- och kalkkärr i jordbruksmark,
ängar eller naturbetesmarker som biotopskyddsområden. På
liknande sätt kan Skogsstyrelsen utfärda biotopskydd för värdefulla
miljöer i skogsmark, till exempel brandfält, äldre naturskogsartade
lövbestånd, ravinskogar och äldre skogsbeten.
I Lysekils kommun finns 5 biotopskyddade områden, som
sammantaget upptar ca 21 ha:
•

En örtrik sumpskog i Skottefjället.

•

En ras- och bergbrant bevuxen med ädellövskog söder om väg
855 vid Sötorp.

•

Två områden med örtrika allundar och ravinskogar med
blandad ädellövskog norr om väg 831 mot Torgestad.

•

En ravinskog vid Tuntorp.

Nyckelbiotoper är ur naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda
miljöer där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Många
nyckelbiotoper utgör avvikande och känsliga miljöer med arter som
inte tål skogsbruksåtgärder. I Lysekils kommun har 41
nyckelbiotoper identifierats, med en sammanlagd areal på 149,3
ha.
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Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas på 50 år
mellan Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade av
naturvård. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa
skogsområden med höga naturvärden. Numera kan även
länsstyrelserna och kommunerna teckna naturvårdsavtal för
naturvärden i ett område av annan typ än skogsmark. Det finns 7
områden med naturvårdsavtal i Lysekils kommun (2019), alla med
Skogsstyrelsen som part. Den sammanlagda arealen är ca 45 ha.

Djur- och växtskyddsområden
Om det behövs särskilt skydd för en
växt- eller djurart inom ett visst
område får länsstyrelsen eller
kommunen inskränka rätten till jakt
eller fiske eller
allmänhetens/markägarens rätt att

Säl

uppehålla sig i området. I Lysekils
kommun finns 16 djurskyddsområden (fågel- och sälskydd) med en
sammanlagd areal av 239 ha, varav 68 ha är på land:
•

En grupp öar sydväst om Brandskären

•

Gunnarsskär och Klåveskär sydväst om Stora Kornö

•

Gäven och Trillingarna

•

Öarna väster om Gåsö från Smedjebrottet till och med Lilla och
Stora Harpö Vrakskären

•

Borgmästarna

•

Räddjorna

•

Bonden

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön. Det kan vara områden som
hyser utrotningshotade växt- eller djurarter eller särskilt ömtåliga
områden som samtidigt är av högt ekologiskt värde.
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I Lysekils kommun finns ett stort antal mark- och vattenområden
som kan anses vara ekologiskt särskilt känsliga, bland annat 25
vattendrag, en sjö (Hällers myr) och flera områden med
ädellövskog, våtmarker och
betesmarker. Broälven, Kvarnebäcken, Färlev älv,
Bärfendalsälven, Skårvebäcken, Holmabäcken, Orme å samt
Fiskebäcksbäcken är tillsammans med sina mynningsområden
viktiga reproduktionsområden.

Hänsynsområden
För att bevara lugna områden för besökare och djurliv har
länsstyrelsen tillsammans med kustkommunerna skapat
hänsynsområden på speciellt utvalda, natursköna platser i
skärgården. Hänsynsområdena har ingen juridisk status men en
rad uppmaningar riktas till allmänheten, t ex att hålla låg fart (högst
5 knop), att undvika tomgångskörning och vattenskidåkning, att
dämpa musik och att inte slänga sopor eller släppa ut toalettavfall.
I Lysekils kommun finns sedan 2008 ett av pilotprojekten,
Vasholmarna sydväst om Gåsö. I Blå ÖP föreslås hänsynsområdet
för Vasholmarna utökas för att omfatta en större del av
Gåsöarkipelagen och kompletteras med ytterligare ett
hänsynsområde för Brandskär, Tån och Borgmästaren i anslutning
till befintliga fågelskyddsområden. Se även Mark- och
vattenanvändningskartan.

Skyddade arter
Fridlysta arter
Regeringen kan besluta om fridlysning av en växt- eller djurart i
hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Det innebär oftast att
arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens
frön, ägg, rom eller bon kan också skyddas. I vissa fall är det
endast förbud mot uppgrävning eller plockning för försäljning.
Länsstyrelsen får i särskilda fall ge dispens från
fridlysningsföreskrifterna.
Fridlysning innebär normalt inte att arten är skyddad mot pågående
markanvändning i form av till exempel jord- eller skogsbruk. Om
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det finns risk för att artens livsmiljö försvinner eller förändras på
grund av markanvändningen, kan en tillsynsmyndighet vid samråd
komma överens med markägaren om att hänsyn ska tas till de
fridlysta arterna. För närvarande är ca 330 arter fridlysta i Västra
Götalands län men det är bara ca 170 av dessa som normalt
förekommer inom länet.
Rödlistade arter
Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade
och sällsynta växt- och djurarter. Ca fem procent av växt- och
djurarterna i Sverige är så hotade att de löper risk att dö ut. Nästan
alla hotade arter är knutna antingen till livsmiljöer med orörd natur,
till natur som under lång tid skötts med traditionella metoder eller
till natur med särskilda, ovanliga förutsättningar.
Lysekils kommun har ett stort ansvar eftersom det i kommunen
finns så mycket värdefull natur och så många ovanliga eller hotade
arter. Närmare 300 rödlistade arter på land och i sötvatten har
hittills påträffats inom kommunens gränser. Siffran skulle med
största sannolikhet stiga kraftigt om mer noggranna inventeringar
gjordes, inte minst i den marina miljön.

Naturvärden i övrigt
En naturvårdsplan för Lysekils kommun antogs 2010. Utöver
formellt skyddade naturområden pekas i denna plan även områden
med tätortsnära naturområden där värdekärnor redovisas i
tregradig klassning:
•

klass 1 - unika naturvärden

•

klass 2 - höga naturvärden

•

klass 3 - naturvärden

Dessa områden har även höga värden för friluftsliv
och närrekreation.
En grönstrategi för Lysekils stad med kringområden antogs 2019.
Den fastställer utvecklingsmål och inriktningar för tätorternas
utemiljöer, såsom torg, parker, lekplatser och tätortsnära
naturområden. Som underlag för Grönstrategin genomfördes en
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2016 en naturvärdesinventering. I denna inventering redovisas en
klassning för naturvärdena i Lysekils stad samt spridningsstråk,
såväl fungerande stråk som stråk i behov av förbättringsåtgärder
för en väl fungerande grön infrastruktur.

Friluftsliv
Tillgången till friluftsliv och
friluftsområden främjar invånares och
besökares hälsa genom att
uppmuntra till aktiviteter. De har
också en viktig betydelse som platser
för återhämtning och för att uppleva
naturens växlingar. Tillgång till
friluftsområden utgör även tillskott till skolors och förskolors
verksamheter och möjligheter till utomhuspedagogik.
Lysekils kommun har genom ett varierat landskap med skog, berg
och hav förutsättningar för ett varierat friluftsliv med en bredd av
upplevelser och aktiviteter. För de flesta boende i kommunen är
närheten till naturen och den ständiga kontakten med havet en
viktig anledning till att man vill bo och leva i kommunen. Den
storslagna naturen, ett friskt hav och rena stränder är också av
betydelse för att så många människor har valt och fortfarande
väljer att besöka Lysekils kommun på sin fritid.
Outdoorverksamheter attraherar allt fler boende och besökande.
Bad, klättring, kajakpaddling, vandring, cykling samt besök i unika
naturmiljöer är viktiga delar av kommunens friluftsliv. Lysekils
kommun har med sina fantastiska och delvis unika naturmiljöer
goda möjligheter att utveckla friluftsliv. Kuststigen är en
vandringsled som slingrar sig genom hela Lysekils kommun och på
Skaftö finns flera vandringsleder med varierad
terräng. Infrastrukturen och tillgängligheten till friluftsområden och
aktiviteter är till viss del bristfällig. Det saknas en
sammanhängande struktur med fokus på åtkomst till
friluftslivet. Stora delar av kommunens mark- och vattenområden
omfattas av riksintresse för Friluftslivet. Se kapitel om riksintressen
i avsnittet "värden och hänsyn".
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Mobilitet
Vägar
Tillgång till goda kommunikationer är
av yttersta betydelse för utvecklingen
av näringslivet och för möjligheten att
bo och leva i Lysekil. Väg 161 över
Gullmarn mot Uddevalla, övriga

Väg 162, avfart Alsbäcksvägen

Fyrstad och Göteborg samt väg 162
norrut mot väg E6 är viktiga kommunikationsleder till kommunen
som behöver kunna erbjuda ett effektivt och säkert
resande.Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som rör det
allmänna vägnätet.
Länsväg 161
Västra Götalandsregionen har identifierat ett antal regionala stråk
som är särskilt viktiga ur ett regionalt perspektiv. Länsväg 161utgör
en del av regionalt stråk 5 som sträcker sig från Lysekil (Ulseröd)
till Karlsborg via Uddevalla, Trollhättan, Lidköping och Skövde.
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en bristlista för
prioriterade brister i det statliga regionala vägnätet. Bristlistan
består av 14 objekt där väg 161 Lysekil-Uddevalla står som brist nr
1 och har såsom Fyrbodals högst prioriterade brist av Västra
Götalandsregionen redan prioriterats för genomförande (etapp
1: Rotvik-Bäcken) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2: Bäcken-Skår).
Etapp 1 utgör ett namngivet objekt i gällande plan och skulle redan
påbörjats, men har försenats p.g.a. regeringens upphävande av
vägplanen för denna etapp. En ny åtgärdsvalsstudie pågår för
närvarande och var under hösten 2020 ute på remiss för hela
sträckan Rotviksbro – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen
kommer när utredningen färdigställts att fatta beslut om det
fortsatta arbetet med väg 161.
Förbindelsen över Gullmarn
Över Gullmarn utgörs väg 161 idag av färjeförbindelse med bilfärja
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(Finnsbo-Skår). Fast förbindelse som
bro över eller tunnel under Gullmarn
har diskuterats i kommunen under
Bilfärjan Gullbritt

olika tidpunkter. Att anlägga en bro
(eller en tunnel) medför många nya frågeställningar i planeringen
såsom den geografiska placeringen och konsekvenser för miljön,
ekonomin och markanvändningen.
En fast vägförbindelse över Gullmarn utgör brist nr 14 i Fyrbodals
kommunalförbunds bristlista för prioriterade brister i det statliga
regional vägnätet. En fast förbindelse över Gullmarn är en
avgörande satsning för en framtida utveckling i Lysekils kommun.
Att ersätta färjeförbindelsen med en fast förbindelse skulle i ett
regionperspektiv vara av stor betydelse. Lysekil skulle genom en
sådan lösning komma tidsmässigt betydligt närmare Göteborg och
Trestadsområdet, dvs. Uddevalla-Vänersborg-Trollhättan. Den
regionförstoring som blir resultatet ger en breddad arbetsmarknad
genom betydligt ökade möjligheter till arbetspendling.
Länsväg 162
Väg 162 finns med i bristlistan för regional transportinfrastruktur i
det statliga regionala vägnätet för sträckan HallindenGläborg. Efter att väg E6 färdigställts som motorväg från Gläborg
genom Bohuslän söderut och norrut kom trafiken att öka på väg
162 från Lysekil, eftersom denna väg tidsmässigt är ett likvärdigt
alternativ till att använda färjan från Finnsbo över Gullmarn.
Kvaliteten och säkerheten på väg 162 från Lysekil och norrut
genom kommunen varierar för olika sträckor och vägen är som
helhet mycket olycksdrabbad.
Sträckorna Buabacken-Gåseberg och Hallinden-Gläborg har
särskilt dålig standard med avseende på vägbredd, utfarter och
skymd sikt. På dessa sträckor finns behov av ökad vägbredd och
höjd standard. Trafikverket har under 2020-2021 tagit fram en
åtgärdsvalsstudie för sträckan Gläborg-Kungshamn som omfattar
väg 162, väg 171 och väg 174. Det rekommenderade
huvudalternativet i åtgärdsvalsstudien är att sträckan mellan
Gläborg-Hallinden görs om till mötesfri landsväg.
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Ett sätt att höja trafiksäkerheten är att bygga om hela väg 162 till
en ”1+2 väg” med mitträcken. Rondeller i de mest trafikerade
korsningarna kan bidra till att höja säkerheten och få jämnare
hastighet. Korsningar där rondell kan lösa trafikproblem längs väg
162 är avfarten mot Preemraff och fyrvägskorsningen i Brodalen.
Brastad
2004 byggdes en rondell i korsningen mellan väg 162
och Lyckevägen i Brastads samhälle. Detta har förbättrat
trafikmiljön. Med hänsyn till den påverkan som trafikökning trots
förbättringsåtgärder har för Brastad genom en försämring av miljön
kvarstod en redovisning av förbifart väster om Brastad i ÖP 2006
med syfte att avlasta trafiken genom centrum. Efter avstämning
med Trafikverket anses det inte längre rimligt att reservera den
mark som en förbifart förbi Brastad innebär. Vägen delar samhället
i två delar. Genom att anlägga gångbroar/GC tunnlar skulle
Brastad kunna knytas samman bättre än i dag.
Ny infart till Lysekil
Lysekils tätort har endast en in- och utfart, Landsvägsgatan nedför
Åkerbräckan och ner i Södra hamnen. I början av 1970-talet
reserverades mark för en s.k. Norra in-/utfart, som skulle vara en
direkt förbindelse mellan Norra hamnen och väg 162. Vägen skulle
minska trafiken på Landsvägsgatan och i Lysekils centrum genom
att trafikanterna till områdena norr om centrum och till bostäder och
verksamheter i Norra hamnen skulle använda denna nya väg. Den
första etappen mellan väg 162 och Trötemyren byggdes i samband
med utbyggnaden av Trötenområdet. Kommunen har under tiden
genomfört en omfattande ombyggnad av Landsvägsgatan med
gång- och cykelväg och en rondell.
Sedan vägen planerades på 1970-talet har det skett en omfattande
utbyggnad av både bostäder och verksamheter i Norra
hamnen. Detta har lett till ökad trafikbelastning på Valbogatan och
på den enda in- och utfarten från tätorten. Ett sätt att minska
trafiken på Valbogatan som har dåliga geotekniska förutsättningar
är att leda trafiken runt staden från Dalskogen och ner mot norra
Hamnen.
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print

171/200

10/21/21, 11:05 AM

7. Planeringsförutsättningar

Vägnätet på Skaftö
Väg 785 mellan Skaftöbron och Fiskebäckskilskrysset har låg
standard i förhållande till den trafikmängd som förekommer under
sommar och storhelger. Trafiken kan vara mer än dubbelt så stor
då som den är under vinterhalvåret. En trafikutredning har
genomförts för delen Skaftöbron till Utmarksvägen på Östersidan i
september 2021. Trafikutredningen föreslår att:
•

antalet enskilda väganslutningar ses över och minskas

•

ett vänstersvängfält anordnas vid Evensås

•

åtgärder vidtas i kurvan vid Skaftögård

•

GC-väg anläggs mellan Evensås och infarten
till Vägeröds dalar

•

sidoområdesåtgärder genomförs.

Parkering
Vintertid räcker parkeringsplatserna i kommunen till. Parkering på
Skaftö och i Lysekils tätort sommartid är däremot en
utmaning. Kommunen har gjort en inventering av beståndet och
beläggningsmätningar. Dessa visar att det finns en balans mellan
parkeringar för besökare och arbetsplatser i tätorterna. De visar
också att läget är ansträngt på sommaren trots de externa
parkeringsplatserna.
I Grundsund byggs fler parkeringar vid Bottnahallen. När de är
klara finns en bra kapacitet med parkeringar även på sommaren. I
Lysekils tätort är det en hög belastning på sommaren. Externa
parkeringar finns i utkanten av centrum som räcker till på
sommaren. Beläggningsmätningar görs och är viktigt i
fortsättningen för att kontrollera att det finns en viss överkapacitet
av parkeringar. En översyn av parkeringssituationen i kommunen
pågår.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken nyttjas vintertid
främst för
arbetspendling från kommunen och
av gymnasieelever till- och från
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Lysekil mot Uddevalla och till- och från Sotenäs mot Lysekil. Under

Kvaliteten i kollektivtrafiken har stor betydelse för möjligheten att
bo och leva i kommunen dels för arbetspendling inom och utanför
kommunen, dels för transporter till service och andra viktiga
målpunkter.
Hur kollektivtrafiken är uppbyggd är också avgörande för
möjligheten att minska bilberoendet och övergå till miljövänligare
transportsystem. Eftersom den övervägande delen av
kollektivtransporterna i kommunen sker med buss på det allmänna
vägnätet är kvaliteten i detta och framkomligheten på vägarna
liksom turtätheten av stor betydelse för människors möjligheter och
lust att välja kollektiva färdmedel i stället för den egna bilen.
Kommunens kollektivtrafikmedel utgörs av bussar och båt för
persontransporter över Gullmarn mellan Lysekil och Fiskebäckskil Östersidan på Skaftö. Busslinjer utgår från Lysekil mot Uddevalla,
Trollhättan och Göteborg med trafikering över färjeleden Finnsbo Skår samt norrut mot Munkedal via Brastad och Hallinden.
Kollektivtrafik till och från Skaftö försörjs via buss från Grundsund,
Fiskebäckskil och Rågårdsvik till Bokenäs, Torp, Uddevalla
Centralstation och Kampenhof (Uddevalla). Turtätheten mot
Uddevalla och Göteborg från Lysekil är relativt god.
På Skaftö finns pendelparkeringar i Fiskebäckskil och på
Östersidan för pendlare med färjan mellan Skaftö och
Lysekil. Pendelparkeringar finns även vid busstationen
i Hallinden och vid busstationen i Brastad.
I samverkan med Västtrafik tittar kommunen på en lösning för
angöringsplats med möjlighet till laddning för en laddhybridfärja vid
Ångbåtsbryggan i Lysekil. Det är personfärjan Carl Wilhelmsson
som går mellan Lysekil och Skaftö som eventuellt kommer att bytas
ut till en laddhybridfärja.
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Gång- och cykelvägnät
Att säkert och enkelt kunna förflytta
sig till fots och med cykel inom
kommunens orter och mellan dessa
bör vara en rättighet för boende och
besökare i kommunen. Att röra sig till
fots och med cykel är dessutom
mycket betydelsefullt för hälsan och välbefinnandet samtidigt som
minskat bilberoende gynnar miljön i allmänhet.
Gång och cykelvägnätet är mest utbyggt i tätorten Lysekil, men
även tätorten Brastad har gång- och cykelvägar. Dessutom finns
delsträckor med gång- och cykelvägar längs 162 och en gång- och
cykelväg från väg 162 längs väg 839 ut till
oljeraffinaderiet Preemraff. På Skaftö finns gång- och cykelväg
mellan Fiskebäckskil och Östersidan längs väg 785 och delsträckor
som binder samman Fiskebäckskil och de södra delarna av Skaftö.
Det finns dock inga sammanhängande gång- och cykelvägar,
varken i tätorterna eller mellan tätorterna. En cykelplan är under
framtagande.
Trafikverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där
översiktsplanen visar att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör
genomföras. Det innebär att kommunen och Trafikverket
tillsammans bör vara överens om prioritering och utbyggnadstakt
för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst.
Finansieringen kan komma att bli en fråga för kommunen och
Trafikverket att lösa gemensamt.

Järnväg
Persontrafiken
på Lysekilsbanan lades ned 1981
och därmed också stationerna
i Hallinden, Brastad och Lyse, liksom
också stationen i Lysekil med
stationshus och perronger. 2010
upphörde godstrafiken på Lysekilsbanan. Sedan dess finns det
ingen ordinarie trafik på banan.
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Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik
med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges på grund
av bristande säkerhet. Banan är elektrifierad och har manuell
trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle
det behövas ett nytt ställverk och lokal tågklarerare i
Lysekil. Trafikverket beslutade år 2018 att upphöra med underhållet
av Lysekilsbanan (Munkedal-Lysekil) i december det året, då ny
tågplan började gälla.
Nu finns det tre framtida scenarion:
•

Underhållet återupptas, förutsatt att någon vill bedriva trafik i
tillräcklig omfattning

•

Banan upplåts till extern part för fortsatt drift

•

Banan läggs på sikt ned om ingen visar intresse för att trafikera
den

Färjor och båttrafik
Trafikverkets bilfärjor trafikerar leden Finnsbo - Skår över Gullmarn
med två färjor var tjugonde minut under dagtid och en färja i
timmen under nattetid utom för ett kortare avbrott under den
tidigaste morgonen. Vardagar går färjan med fyra turer i timman
mellan kl. 06-08 och mellan kl. 16-18.
Genom färjetrafiken över Gullmarn
förkortas restiden och avståndet
mellan Lysekil och Uddevalla Trollhättan och söderut avsevärt i
förhållande till om all trafik skulle åka
landvägen runt Gullmarsfjorden.

Personfärjan Carl Wilhelmsson

Färjeleden binder också ihop
kommundelarna Skaftö och Lysekil med biltrafik. Färjetrafiken är en
för kommunen synnerligen viktig förbindelseled, och det är av
väsentlig betydelse att inga inskränkningar görs i trafikeringen.
Personfärjan Carl Wilhelmsson trafikerar leden mellan Lysekil och
Fiskebäckskil-Östersidan på Skaftö. Se även rubriken
Kollektivtrafik.
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Handelshamnar och sjöfart
Det finns två kommersiella hamnar i kommunen: oljehamnen i
Brofjorden, som är Sveriges näst största hamn i tonnage
räknat, samt Lysekils hamn, vilken däremot hör till de mindre
kommersiella hamnarna i landet. Brofjorden och Lysekils hamn är
tillsammans en så kallad TEN-T-hamn vilket innebär att den ingår i
det prioriterade transeuropeiska transportnätet.
I Lysekils hamn bedrivs kommersiell trafik vid Grötökajen samt på
det nyare området Grötö rev. I Lysekil finns även kajer för olika slag
av yrkesmässig trafik i mindre skala samt en fiskehamn. Sedan
2019 har forskningsfartyget Svea sin hemmahamn vid
Gullmarskajen i Lysekil.
Lysekil har betydelse som hemmahamn för fiskebåtar, vilket även
gäller Grundsund och Norra Grundsund. Goda hamnförutsättningar
finns även i Rixö och Lahälla. En hamnanläggning har byggts
vid Basteviksholmarna som användes för inskeppning av material i
samband med den stora utbyggnaden av raffinaderiet i
Brofjorden.
Sjöfarten har anspråk på framkomlighet i farleder,
ankringsmöjligheter och goda hamnar. Dessa intressen skall
beaktas vid planering av kommunens vattenområden.
Inseglingsleden till Brofjorden är livligt trafikerad. Fartyg med ett
djupgående av 25 meter kan tas in till råoljekajen. Skyddade
ankarplatser finns både i den inre och i den yttre delen av fjorden.
Farleden till Brofjordens industriområde och ankarplatserna i
anslutning till farleden är av riksintresse. Farlederna via Gäven till
Lysekil är de som vanligen används för trafiken på hamnen i
Lysekil. Djupgåendet i den norra farleden är 10 m. I de nord sydgående farlederna förekommer en livlig trafik med alla sorters
fartyg och båtar; kommersiella fartyg, fiskebåtar, statsfartyg av
olika slag samt sommartid en intensiv trafik av fritidsbåtar.

IT-kommunikation
Digitalisering skapar helt nya
förutsättningar och möjligheter för
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digitala tjänster inom alla delar av
samhället. För att kunna nyttja dessa
nya möjligheter krävs en väl utbyggd
digital infrastruktur. För den fysiska
planeringen är den digitala infrastrukturen mycket viktig då säkra
och snabba uppkopplingar möjliggör mer flexibelt arbete,
verksamheter och tjänster blir mindre platsbundna och resfria
möten möjliggörs.
Tillgängligheten till information och kunskap ökar och kommunens
attraktivitet ökar för både näringslivet och kommuninvånare. För
den kommunala verksamheten finns många nya
användningsområden som kan ge bättre service och ökad
tillgänglighet för medborgarna.
I oktober 2018 hade 100 procent av hushållen i Lysekils kommun
tillgång till fast bredband. 73 procent av hushållen i Lysekils
kommun hade tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/
s. Kommunen strävar efter att nå målen i den nationella
bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025”. Målen innebär
att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till
minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s
senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång
tillstabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig
senast år 2023.

Teknisk försörjning
Dricksvatten
Dricksvattnet från den allmänna VAanläggningen i Lysekils kommun
kommer idag från Kärnsjön i
Munkedals kommun. Råvattnet
transporteras via en drygt tre mil lång
råvattenledning till vattenverket i
Lysekil för dricksvattenproduktion. Det är det kommunala bolaget
LEVA som ansvarar för dricksvattenledningarna i kommunen.
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Möjligheten till vattenuttag från Kärnsjön kan försämras i framtiden
på grund av ett antal faktorer. Förändrade nederbördsförhållanden
medför risk för mer intensiva skyfall samt längre perioder med
torka. Skyfall kan medföra ökad avsättning av organiskt material i
vattentäkten. Analyser av råvattenkvaliteten ur ett längre
tidsperspektiv visar att försämring sker över tid. Längre torrperioder
innebär risk att inte kunna tillhandahålla erforderlig
dricksvattenmängd.
Det finns flera intressenter kring Kärnsjön som konkurrerar om
vattnet. Den hydrologiska regimen, som handlar om hur Kärnsjön
och Örekilsälven regleras, påverkar miljökvalitetsnormerna för
vatten. Länsstyrelsen ser därför över den aktuella tappningsplanen
vilket medför att förutsättningarna för framtida vattenuttag kan
försämras.
Det kommunala vattenverket är i behov av omfattande ombyggnad.
LEVA planerar därför att ersätta befintligt vattenverk med ett nytt. I
detta sammanhang utreds möjligheten att producera dricksvatten
med havsvatten som råvattenkälla. Lokalisering för det framtida
vattenverket är ej fastställd. Det kan eventuellt placeras invid det
befintliga vattenverket, men ytterligare utredningar krävs och ett
antal lokaliseringsalternativ behöver värderas.
Fastigheter på landsbygden är inte anslutna till det kommunala
dricksvattennätet, utan har istället så kallad enskild
dricksvattenförsörjning i form av antingen en helt egen brunn eller
en gemensam brunn som försörjer ett antal fastigheter. Det finns
idag ingen samlad bild över hur vattentillgången och
vattenkvaliteten ser ut i dessa områden, men i vissa av områdena
förekommer problem med tidvis vattenbrist och/eller dålig
vattenkvalitet förekommer.

Avlopp
Det kommunala bolaget LEVA ansvarar för det kommunala vattenoch avloppsnätet och de tre avloppsreningsverken i Långevik
(Lysekil), Loddebo (Brastad) och Stockevik (Skaftö). Det är främst
tätorterna som är anslutna till det kommunala avloppsnätet. En
successiv utbyggnad sker till nybyggda områden samt till befintliga
områden med samlad bebyggelse. LEVA utreder förutsättningarna
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för att koncentrera all avloppsvattenrening till Långeviks
avloppsreningsverk. Loddebo och Stockeviks avloppsreningsverk
kan då avvecklas. Det är mer resurseffektivt att koncentrera all
avloppsvattenrening till ett avloppsreningsverk, sett till bland annat
transporter av avloppsslam, energiförbrukning,
kemikalieförbrukning etcetera.
På samma sätt som för dricksvatten har fastigheterna på
landsbygden enskilda lösningar, antingen i form av en egen
anläggning för fastigheter eller i form av gemensamhetslösningar
som omfattar ett mindre antal fastigheter. I kommunen finns det
uppskattningsvis ca 4 000 enskilda avlopp. Vid enskild
avloppsförsörjning ansvarar fastighetsägarna för att avloppsutsläpp
inte orsakar skada på miljö eller på människors hälsa, exempelvis
genom förorening av andras vattentäkter. Uppskattningsvis
uppfyller mindre än hälften av de enskilda avloppen dagens krav
på enskilda avloppsanläggningar.

Dagvattenhantering
Dagvatten ska vara en naturlig del i planeringen och utvecklingen
av Lysekils kommun och dagvattnet ska tillvaratas som en positiv
resurs i stadsbyggandet. Utgångspunkten för planering och arbete
med dagvatten ska vara ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils
kommun”.

Avfallshantering
I Lysekils kommun sköts avfallshanteringen av det kommunägda
miljöföretaget Rambo AB. Bolaget samägs av Lysekils, Sotenäs,
Munkedals och Tanums kommuner. Rambo samlar in
hushållsavfall och slam från enskilda avloppsanläggningar i
samtliga ägarkommuner. Rambo tar också emot verksamhetsavfall
av olika slag. Verksamheten bedrivs på fyra avfallsanläggningar, en
i varje ägarkommun, samt på ytterligare tre mindre
återvinningscentraler (Skaftö, Bohus-Malmön och
Hunnebostrand).
Lysekils kommuns avfallsanläggning Sivik drivs sedan 1989 av
Rambo. Den är högt belägen omedelbart norr om Lysekils tätort
och anlades officiellt i början på 1960-talet som upplagsplats och
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print

179/200

10/21/21, 11:05 AM

7. Planeringsförutsättningar

deponi för hushållsavfall och verksamhetsavfall som uppstått i
kommunen. Rambo arrenderar och bedriver idag
avfallsverksamheten på en yta som omfattar 130 000 m2.
På avfallsanläggningen tas hushållsavfallet från Lysekils kommun,
liksom producentansvars-materialet förpackningar och tidningar
från samtliga ägarkommuner, emot och omlastas. Rambo tar på
Sivik också emot verksamhetsavfall för sortering, mellanlagring,
kompostering och/eller omlastning för transport till annan
slutmottagare.
Sivik inrymmer också Rambos enda deponi för inert material med
en kapacitet för mångårig ytterligare användning. Deponeringsplan
framtagen 2018-09-18 (bifogas) visar att den av länsstyrelsen
tillståndsgivna deponin har utrymme för minst 30 års ytterligare
användning, med nuvarande deponeringstakt. Därefter kan
ytterligare deponeringsetapper öppnas.

Energiproduktion och distribution
Det kommunala bolaget LEVA ansvarar för den lokalt producerade
energin och för energidistributionen .

Distribution av el
Elnätet på Stångenäset har idag ingen direkt kapacitetsbrist men
utmaningen för nätet med tillhörande mottagningsstationer är den
framtida elektrifieringen av transport- och industrisektorn. Ett ökat
effektuttag kan innebära utökat behov av reinvestering av elnätet
än vad som är planerat.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet försörjer området från Lyse industriområde via
Dalskogens industriområde samt stora delar av Lysekils tätort.
Utbyggnadsmöjligheter finns men kräver tilläggsinvesteringar i
bland annat nya pumpar för att öka överföringskapaciteten från
Preemraff. Behovet i Lysekil är idag begränsat då stora delar av
potentiella bostäder och anläggningar redan är anslutna till
fjärrvärmenätet.
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I kommunen finns 10 vindkraftverk,
vilka är driftagna under perioden
1992-2008. I Skalhamn samt Lyse
Hogen finns tillstånd att bygga 7 nya
vindkraftsverk. Projektet har
intensifierats under 2019 och
byggnation planeras starta inom ett par år.

Vindkraft
Etablering av vindkraftverk få lokal påverkan på landskapet och
orsaka störningar för enskilda och allmänna intressen i dess
närhet. God planering för lokalisering av vindkraftsanläggningar är
därför viktig både för att minska störningar och intrång på allmänna
och enskilda intressen, men också för att etableringen skall vara
lämplig utifrån vindenergisynpunkt.

Solkraft
Förutsättningar för solcellsproduktion i Lysekil är mycket god.
Solstrålningen i kommunen ligger på dryga 50% direkt- och 50 %
diffusinstrålning, vilket är mycket gynnsamt för solcellsproduktion.
Det finns sedan 2018-08-01 inte längre bygglovskrav vad gäller
solceller/-fångare i områden som inte är intressanta ur
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt vilket får ses
positivt för mikroproduktion utav förnyelsebar energi. Det saknas
dock riktlinjer för hur storskalig produktion skall hanteras, och vilka
markarealer som ur ett fysiskt planeringshänseende kan anses
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vara lämpliga, inte minst utifrån kapacitet mm på det befintliga
elnätet och sett till skyddet av brukningsvärd jordbruksmark.
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8. Konsekvenser
I denna del beskrivs de (miljömässiga, sociala och ekonomiska) konsekvenser
som ett genomförande av översiktsplanen bedöms få.

Miljökonsekvenser

Vägeröds dalar
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till översiktsplan för Lysekils
kommun hittar du i sin helhet här. Miljökonsekvensbeskrivningen är
framtagen av AFRY på uppdrag av Lysekils kommun.

Sammanfattning
Nollalternativet utgår från befintlig översiktsplan samt
aktualitetsförklaringen av den samma som gjordes 2010, inklusive
genomförande av Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå
översiktsplan för norra Bohuslän.
Planförslaget utgår från kommunens framtidsvision, Vision 2030,
där översiktsplanen kan sägas vara det fysiska avtrycket av
visionen. Lysekils kommun har inom framtagandet av planen
arbetat fram utvecklingsstrategier inom tre strategiområden:
Bebyggelse, Grönstruktur samt Infrastruktur. Utvecklingskoncept
har tagits fram för fem prioriterade geografiska områden för vilka
utvecklingen inom de tre strategiområdena beskrivs:
•

Lysekils stad.

•

Brastad – Bro – Brodalen.

•

Lysehalvön.

•

Hallinden.

•

Skaftö

Den huvudsakliga skillnaden mellan befintlig ÖP för Lysekils
kommun och planförslaget är att förslaget införlivar och
harmoniserar med de planer och program som tagits fram inför
översiktsplanens formulering, med mer tydlighet kring klimat- och
översvämningsfrågor, grön infrastruktur och fokuserad utbyggnad
av VA i utpekade områden. Strategierna har sin grund i en
ekosystemansats, dvs att utveckling av kommunens
markanvändning sker genom att ta tillvara naturens nyttor och
tjänster för att få ett motståndskraftigt och robust samhälle.
Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för en svag
befolkningsökning men också utveckling av nya verksamheter
samt utveckling av befintliga, med fler anställningstillfällen som
följd och därmed fler människor som kommer att bo och verka i
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Lysekil. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen
av befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna
utveckling.
En viktig skillnad mellan gällande ÖP och det nya planförslaget är
att planförslaget i högre utsträckning förordar förtätning och
nyttjande av befintliga bebyggelsemiljöer.
Det finns en tydlig ambition att utveckla gång- och cykelvägar och
öka tillgängligheten till grönområden, kust och hav samt
ställningstaganden kring infrastrukturens utveckling.
Betydande miljöaspekter för planförslaget har bedömts vara:
•

Hushållning med naturresurser.

•

Klimat och hållbara transporter.

•

Naturmiljö.

•

Vattenmiljö.

•

Risk.

•

Rekreation

Hushållning med naturresurser
Planförslaget och nollalternativet har liknande markanspråk, vilket
medför ungefär liknande förutsättningar avseende fysisk påverkan
på markbundna lokala naturresurser. Planförslagets
planeringsprinciper medför dock en ökad effektstyrning utifrån ett
grönstruktur- och ekosystemtjänstperspektiv, samt att
jordbruksmark och viktiga samband för naturmark värnas, vilket
kan ge positiva konsekvenser. Det finns en risk för att bygga in
behov av resursanvändning i utvecklingsområden där infrastruktur
och samhällsservice inte finns idag, om satsningar inte görs på
hållbara lösningar, exempelvis avseende transporter och
energiförsörjning. För att minska konsekvenserna till följd av
energiförbrukning, transporter, uppvärmning osv krävs omfattande
satsningar på dessa områden om helårsbefolkningen här
ökar. Sammantaget bedöms planförslaget medföra liten negativ
konsekvens för naturresurser som helhet, med hänsyn till den
påverkan som bedöms uppstå på havets och skogens
naturresurser.
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Klimat och hållbara transporter
Sammantaget bedöms planförslaget på kort sikt ge måttligt eller
t.o.m. stor ökad klimatpåverkan genom exploatering i byggskede
och uppförande av byggnationer och anläggningar, samt
exploatering av tidigare obebyggd mark. Jämfört med
nollalternativet bedöms den kortsiktiga påverkan på klimatet bli
ungefär likvärdig då utbyggnad och de stora projekten hos
Trafikverket genomförs även i nollalternativet.
På längre sikt är exploatering med ny bebyggelse och infrastruktur
en investering för en växande befolkning och om förutsättningarna
för en hållbar och klimatanpassad livsstil och verksamhetsutövning
tas till vara under exploateringen finns möjligheten att det på lång
sikt – med nytillkommen bebyggelse centrerad kring kollektivtrafik
och service samt lösningar för urban och industriell symbios – finns
förutsättningar för att konsekvenserna av planförslaget avseende
klimatpåverkan kan bli positiva jämfört med nollalternativet. Om
konventionell utbyggnad sker, där hänsyn inte tas till cirkulära
flöden och gemensamma lösningar, och satsningar på hållbara
transporter uteblir, finns risk för stora negativa konsekvenser för
klimatet. Utbyggnad av bro över Gullmarn samt järnvägens
utveckling har också mycket stor betydelse för slutlig
klimatpåverkan.
Naturmiljö
Flera av planförslagets utvecklingsstrategier bedöms ge goda
förutsättningar för att minska negativa konsekvenser för
naturmiljön. Planförslaget och nollalternativet bedöms ha ungefär
liknande markanspråk, varför planförslagets konsekvenser jämfört
med nollalternativet i det hänseendet bedöms bli små. Jämfört med
nollalternativet bedöms planförslaget som helhet medföra positiva
konsekvenser i och med de utvecklingsstrategier som föreslås, den
s.k. 4-stegsprincipen, samt de grön- och blåstrukturer som pekas
ut.
Jämfört med nuläget bedöms konsekvenserna av planförslaget för
naturmiljön bli måttligt negativ då det medger utbyggnad av idag
orörda områden och förtätning i flertalet områden. Eftersom det
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inte finns några naturvärdesinventeringar eller någon kartläggning
av ekosystemtjänster för berörda områden är det svårt att i det här
skedet bedöma effekterna av den planerade utvecklingen i
respektive område, samt om samtliga föreslagna områden
ianspråktas. Vid detaljerad planering där naturmark tas i anspråk
bör inventeringar göras, som underlag för anpassningar och
möjlighet att skydda värdefull natur.
Vattenmiljö
Planförslaget medför en påverkan på yt- och dagvatten. Med
skyddsåtgärder för dagvattenhantering, VA-utbyggnad och
bevarande av vattenmiljöer som en tillgång vid exploatering
bedöms planförslaget medföra låga effekter och små negativa
konsekvenser för vattenmiljön jämfört med nuläget.
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms vara likvärdiga med
konsekvenserna av planförslaget. Försiktighetsmått måste också
vidtas vid byggskeden för att undvika större negativa
konsekvenser.
Risk
De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs
i första hand av risker förknippade till förutsättningar inom
kommunen. De delaspekter som bedöms ge betydande
miljöpåverkan är framförallt klimatrisker/klimatanpassning (stigande
havsnivåer, översvämning/skyfall, värmeböljor, skred) samt farligt
gods. Aspekterna miljöfarlig verksamhet och förorenad mark
beskrivs och bedöms endast översiktligt.
Planförslagets konsekvenser för riskläget är svårt att bedöma. I
stort kommer riskbilden styras av yttre omständigheter som inte
kan styras genom översiktsplaneringen, exempelvis investeringar i
väg 162, nyetableringar av verksamheter och eventuella ändringar
i verksamheten hos raffinaderiet. Planförslagets
utvecklingsstrategier ger dock förutsättningar för och föreskriver
åtgärder som skulle medföra positiva konsekvenser för riskläget
om de genomförs, framförallt avseende infrastruktursatsningar.
Utpekade verksamhetsområden nära bostäder kan dock innebära
negativa konsekvenser avseende riskläget.
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Vad gäller klimatanpassning och risker avseende översvämning,
skyfall och ras bedöms planförslaget innebära positiva
konsekvenser jämfört med nollalternativet då föreskrivna åtgärder
kan få genomslag i fortsatt detaljplanering.
Rekreation
Enligt planförslaget ska viktiga naturområden och vatten bevaras
och utvecklas genom att göras mer tillgängliga för friluftslivet,
t.ex. med vandringsleder och förbättrade kommunikationer till och
från områdena. För att grönområden ska hänga samman har stråk
och kopplingar pekats ut mellan dem. Att utveckla och stärka
kopplingarna syftar till att öka möjligheterna att röra sig mellan
områdena lättare för både människor, djur och växter, vilket
bedöms bidra positivt till värden för rekreation samt landskapsbild.
Genom planförslaget ska tillgängligheten till flera naturområden
stärkas, vilket främjar och ökar möjligheterna till rekreation jämfört
med nuläget och nollalternativet. Nya vägar, ny bebyggelse och
befolkningsökning kan bidra till mer buller i närliggande
friluftsområden vilket leder till minskade upplevelsevärden i berörda
områden och negativa miljöeffekter. Nya infrastrukturer kan också
skapa barriärer i rekreationsområden och utgöra störande inslag i
landskapsbilden i en i övrigt orörd miljö. Även barriäreffekter
minskar områdens upplevelsevärde. Barriäreffekter kan minskas
med noggrann planering, val av lokalisering och skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation bli positiva
jämfört med nollalternativet och nuläget till följd av de främjande
åtgärder som planeras.
Kumulativa effekter
Det föreligger många osäkerhetsfaktorer kring planförslagets och
nollalternativets kumulativa effekter varför konsekvenserna endast
bedöms översiktligt. Nedan listas ett antal områden där risk för
kumulativa effekter har identifierats för planförslaget.
•

Exploatering

•

Påverkan på vatten
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Exempel: Ökad tillförsel av näringsämnen inom området kan ihop
med andra flöden skapa en ökad belastning nedströms, t.ex. som
en följd av fler åretruntboende, fler verksamheter, fler hårdgjorda
ytor.
•

Påverkan på naturmiljö

Exempel: Klimatförändringar i kombination med planförslagets
störningar på naturmiljön kan ge ökad negativ påverkan på
naturvärden och arter inom området. Skogsavverkning inom
området ger förlust av skogsområden vilket i sin
tur medför negativa kumulativa effekter och konsekvenser för de
arter som lever inom området. Exempelvis nya vägar och
infrastruktur skapar barriäreffekter, nya utvecklingsområden tar
naturmark i anspråk. I samverkan med nya
industrier/verksamheter, klimatförändringar kan kumulativa effekter
uppstå.
•

Påverkan på naturresurser.

Exempel: Nya etableringar av verksamheter inom marin miljö,
exempelvis livsmedel eller energiproduktion, i kombination med
ökat kollektivt resande med båt kan medföra negativa kumulativa
effekter på de marina naturvärdena och havets naturresurser.
•

Trafik.

•

Hållbart resande.

Exempel: Möjligheter att genom en god planering av kollektivtrafik
öka kollektivt regionalt resande, genom att samordna framtida
plan- och programarbete med kranskommunerna. Utveckling av
Hallinden som nod medför positiva kumulativa effekter även för
kringliggande kommuner.
Slutsatser
Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget i stort medföra
positiva eller små negativa/oförändrade miljökonsekvenser. De
största positiva effekterna medför de utvecklingsstrategier som
planförslaget pekar ut, som om de följs kan ge positiv
miljöpåverkan för flera aspekter. Markanvändningen skiljer sig
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något mellan planförslaget och nollalternativet, framförallt genom
att utpekade utvecklingsområden som i nollalternativet tar
jordbruksmark i anspråk har tagits bort i det nya planförslaget. Till
följd av detta har en viss utökning av områden i skogsmark pekats
ut istället. Flera utvecklingsområden har också minskats i storlek i
jämförelse med nollalternativet. En skillnad är också att fler
grönytor i Lysekils tätort lämnas orörda i det nya planförslaget.
De största negativa miljökonsekvenserna av planförslaget jämfört
med nollalternativet bedöms vara konsekvenser för hushållning
med naturresurser (hav och skog), som bedömts medföra liten –
måttliga negativa konsekvenser. Detta framförallt till följd av de
markanspråk som pekas ut. Effekterna bedöms främst bli lokala,
varför konsekvenserna bedöms som små - måttliga. Ur
resursanvändningsperspektiv bedöms dock planförslaget medföra
positiva konsekvenser med hänsyn till planens
utvecklingsstrategier.
För klimat och hållbara transporter bedöms måttligt negativa
konsekvenser uppstå under anläggnings- och byggskede, medan
det på lång sikt ges goda förutsättningar för minskad
klimatpåverkan och hållbara transporter genom planförslagets
utvecklingsstrategier, under förutsättning att potentialen för hållbart
resande samt urban- och industriell symbios tas tillvara i
kommande planering och utveckling. Nollalternativet bedöms ge
liknande konsekvenser i byggskede, men medför inte samma
styrning och möjligheter för hållbart resande och andra åtgärder för
minskad klimatpåverkan.
Avseende naturmiljö och ekologisk hållbarhet bedöms
planförslaget medföra positiva konsekvenser jämfört med
nollalternativet. Detta härrör till de utvecklingsstrategier som
föreslås, där 4-stegsprincipen ska gälla för ianspråktagande av
orörd mark, att utpekade områden för markanvändning minskats
jämfört med nollalternativet samt de grön- och blåstrukturer som
pekas ut. Detaljerad utredning och anpassning krävs dock i
kommande detaljplanering vid eventuell utveckling av
nybyggnadsområden för att främja ekologisk hållbarhet och att
konsekvenser inte uppstår för lokala naturvärden. Planförslaget
bidrar även positivt till ekologisk hållbarhet jämfört med
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nollalternativet genom strategier för hållbar mobilitet och minskad
klimatpåverkan.
Generellt bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser
jämfört med nollalternativet framförallt genom de utpekade
utvecklingsstrategierna och specifika ställningstaganden inom olika
utvecklingsområden, som omhändertar ett brett spektrum av
hållbarhetsaspekter med fokus att värna ekologiska värden,
rekreation och hållbart resande samtidigt som utveckling för
verksamheter, landsbygd och bostäder främjas. Markanvändning
har fokus på förtätning i utvecklingsområden och utpekande av
viktiga ekologiska samband för naturvärden och rekreation.
Planförslaget bedöms generellt innebära bättre förutsättningar
för uppfyllnad av nationella, regionala och lokala miljömål jämfört
med nollalternativet.

Sociala konsekvenser

De sociala konsekvenserna som ett genomförande av
planförslaget bedöms få kan sammanfattas under
utvecklingsstrategins riktlinjer.

De vackra landskapet- att äta kakan och ha den kvar
Livskvalitet är ett viktigt begrepp för kommunens dragningskraft för
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boende och besökare. Planförslaget syftar till att säkerställa
tillräckligt stora naturområden i tillräcklig omfattning, med varierat
innehåll och i strategiska lägen för att långsiktigt säkerställa de
grundläggande förutsättningarna som landskapet har för
livskvaliteten. Ur ett socialt perspektiv innebär det säkerställande
av miljöer för närrekreation, friluftsliv och återhämtning. I Lysekils
kommun innebär det inte minst att säkerställa en god åtkomst till
en variation av platser i och vid havet - mötesplatser, badplatser,
vandringsleder och kajer där identiteten i att vara invånare i en
kustkommun blir tydlig.
I planförslaget redovisas stora markområden som utifrån olika
värden ska prioriteras som obebyggd mark. För att den obebyggda
marken ska nyttjas och utvecklas på ett så effektivt sätt som möjligt
föreslår planen att en kommunomfattande ekosystemtjänstanalys
ska genomföras. Analysen är ett viktigt underlag i den fortsatta
planeringen och i övriga beslut som rör användningen av mark och
vatten, dels för att säkerställa områden och viktiga samband för
befintliga ekosystemtjänster, och dels för att öka förståelsen för var
nya ekosystemtjänster bäst kan utvecklas och hur flera
ekosystemtjänster kan samordnas.

En kommun för alla - under hela året
Planen lyfter vikten av att Lysekils kommun ska vara en god plats
att bo och leva på under hela året. Både genom att befintliga
fritidshusområden ges förutsättningar att fungera som goda
boendemiljöer under hela året och genom att lyfta vikten av att
mötesplatser i alla delar av kommunen utvecklas utifrån de
helårsboendes perspektiv och behov för en attraktiv och väl
fungerande vardag. En utveckling som gynnar helårsboende är
med få undantag positiv även för delårsboende och besökare,
vilket därmed gynnar besöksnäringen.
En omvandling av fritidshusområden till ett ökat nyttjande under
hela året kan bidra till nya ”levande” boendemiljöer med ökad
trygghet utifrån en ökad närvaro av människor. Planförslaget pekar
ut de mest tätortsnära fritidshusområden för omvandling, vilket ger
förutsättningar för en integrering av områdena som en del i
tätortens utveckling. Kompletteringar i form av servicefunktioner
och en utbyggnad av gång- och cykelvägar kan dock vara
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nödvändiga för att säkerställa hållbara boendemiljöer där god
tillgång till skola, arbetsplatser, kollektivtrafik och service finns och
ett bilberoende därmed kan begränsas.
Planen ger förutsättningar för bostäder i en variation av miljöer
inom alla delar av kommunen. Därmed finns goda möjligheter att
tillgodose kvalitativa bostäder för människor i alla åldrar och utifrån
ett brett spektra av livsmiljöer.
Inom begreppet en kommun för alla ligger viljan att säkerställa
goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. I den tidiga dialogen
inför att programmet till översiktsplanen togs fram deltog
högstadie- och gymnasieelever, vilket har gett viktiga inspel i
planarbetet. Under samrådet kommer särskilda insatser göras för
att även involvera barn i åldrarna 10-12 i dialogen kring
kommunens utveckling av den fysiska miljön. Dialog och inkomna
yttranden under samrådet ska nyttjas för att ta fram en
barnkonsekvensanalys av planen, som ska utgöra en del av
utställningshandlingens konsekvensavsnitt.

Att bygga kvalitativt och bohuslänskt- i ny tappning
Planen lyfter fram värdet av de kulturhistoriska miljöerna av god
kvalitet. Värnandet av dessa miljöer, såväl byggda som
obebyggda, är en viktig del av kommunens identitet och i
förankringen till vår plats historia. Ett samhälle är samtidigt i
ständig förändring och förutsättningarna för varje generation att
göra avtryck i sin tid är viktig.

Gör närheten tillgänglig - och hållbar
Att ”allt är nära” är en viktig kvalitet i Lysekils kommun. Planen
lyfter behovet av utbyggnad av gång- och cykelvägar som ger
långsiktigt hållbar och trygg åtkomst till målpunkter i olika delar av
kommunen. För ökad livskvalitet är, utöver högprioriterade
målpunkter som skola och arbetsplatser, även tillgången till
badplatser, friluftsområden och fritidsaktiviteter viktiga att bygga ut i
det sammanhängande g/c-vägnätet. Utbyggnaden av gång- och
cykelinfrastrukturen är en långsiktig process där prioriteringar
behöver göras. Dessa prioriteringar görs i den cykelplan som är
under framtagande. I denna översiktsplan görs inspel med förslag
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till sträckningar och principer för utbyggnaden som bidrar till
samhällsutvecklingen i stort. Planen lyfter viljan av en utveckling av
persontransporter med båt för att nyttja kommunens läge vid vatten
och korta transportvägarna. Befintliga hamnar värnas i förslaget,
liksom säkerställande av utrymme för knutpunkter där land- och
sjötransporter kan samordnas. Den önskvärda utvecklingen
påverkas dock i stor utsträckning av frågeställningar och beslut
som inte ryms inom översiktsplanens mandat. En samordning
mellan processer och även mellan kommuner och andra instanser
är därmed avgörande för att förverkliga viljan.

Ekonomiska konsekvenser

Nyttja befintliga strukturer och värden
Planen utgår huvudsakligen från avvägningen om vilken mark som
är lämplig att bebygga och vilken mark som är som mest värdefull
obebyggd. Dessa avvägningar lägger även grunden för de
samhällsekonomiska konsekvenser som ett genomförande av
planen får. Att bevara och utveckla obebyggd mark som innefattar
befintliga ekosystemtjänster eller har stor potential att tillföra nya
ekosystemtjänster är grunden för en långsiktig samhällsekonomisk
hållbarhet. Det gäller bevarandet av områden med höga
naturvärden och områden av värde för folkhälsa. Det gäller även
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ställningstaganden om att undvika byggnation inom områden som
riskerar att översvämmas till följd av ett förändrat klimat.
Att nyttja befintliga strukturer för bebyggelse, mobilitet och teknisk
försörjning för förändring, förtätning och utbyggnad innebär
begränsade kostnader i förhållande till en spridd
bebyggelseutveckling där utvecklingen av ny bebyggelse till stor
del tar oexploaterad mark i anspråk och kräver omfattande
utbyggnad av vägar och ledningar.
Planen lyfter en 4-stegsprincip för bebyggelseutvecklingen som
främjar hushållningen av mark för bebyggelseutveckling och
bedöms ha positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Principen
innebär på kort sikt kostnader för analyser kring var tillgängliga
byggrätter och byggbar mark finns att tillgå samt utredningar kring
förutsättningar för förtätning och omvandling av exempelvis
fritidshusområden.

Behovet av fortsatta utredningar
Planen redovisar tre utredningsområden - strategiskt viktiga
geografiska områden där någon form av fördjupad studie krävs
som med utgångspunkt i översiktsplanens viljeinriktning kan
klargöra konkreta förslag kring den långsiktiga mark- och
vattenanvändningen. De tre områdena är:
•

Södra hamnområdet, Lysekil.

•

Brastads centrum.

•

Brofjordens verksamhetsområde.

Sådana fördjupade studier innebär kostnader, men förväntas på
sikt ge samhällsekonomiska fördelar genom att områdenas
strategiska resurser nyttjas på bästa sätt.

Klimatanpassningsåtgärder
Planen föreslår som huvudprincip strategin att undvika
exploatering inom markområden där påverkan av ett förändrat
klimat med stigande havsnivåer och översvämningar till följd av
skyfall riskerar att ge konsekvenser (bland annat
samhällsekonomiska konsekvenser). Planen redovisar dock två
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områden i centrala Lysekil, Norra och Södra hamnområdena, där
en mer offensiv inriktning föreslås då dessa omvandlingsområden
är av strategiskt värd för stadens och stadskärnans utveckling.
Inom och i anslutning till dessa områden krävs fysiska
klimatanpassningsåtgärder för att säkra nya och befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Sådana åtgärder innebär stora
kostnader och därmed stora ekonomiska konsekvenser.
Ett antal befintliga bebyggda miljöer och vägsträckningar behöver
skyddas från konsekvenserna av ett förändrat klimat. För dessa
områden krävs utredningar och på sikt åtgärder med stora
kostnader som följd.

Nya vägar
För att minska sårbarheten i vägnätet och öka effektiviteten och
trafiksäkerheten redovisas i planen flera förslag till
förändringar/kompletteringar i vägstrukturen som kortsiktigt innebär
stora kostnader, men som är viktiga investeringar på lång sikt. Det
gäller följande vägförändringar:
•

Ny infart i norra delen av Lysekils stad. Genomförbarhet
(kostnad och framkomlighet) kommer att utredas inför
framtagande av utställningshandlingen av denna översiktsplan.

•

Förbindelsen över Gullmarn. Första steget innebär förbättringar
på befintlig väg och på färjeförbindelsen. Ett andra steg innebär
en fast förbindelse över Gullmarn.

•

Väg 162. Förbättringsåtgärder krävs bland annat för att öka
trafiksäkerheten genom Brastads centrum och förbi
Häggvallsbacken väster om Brastad.
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10. Vad tycker du?
Här kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan!

Under samrådet kan alla lämna
synpunkter på förslaget och bidra med kunskap till det framtida
arbetet. Det innebär att boende, föreningar, markägare, företagare,
myndigheter och andra intresserade är välkomna att tycka till.
Du kan lämna synpunkter på förslaget i formuläret nedan, du kan
markera i kartan vilket område i kommunen det gäller. Om du
önskar går det bra att fylla i flera formulär.
Vill du inte använda det digitala verktyget nedan eller vill skicka filer
går det bra att delge oss dina tankar och förslag via e-post till
registrator@lysekil.se . Ange ”Översiktsplan” i ämnesraden.
Du kan även skicka ett brev till:
Översiktsplan, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil
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Samrådshandlingen kommer även att finnas tillgänglig som en
utställning på kontaktcenter i kommunhuset, på Brastad Folkets
Hus och Skaftö Folkets Hus.
Lämna dina synpunkter senast den 31 december 2021.

Vad händer sedan?
När samrådet är slut kommer kommunen att sammanfatta alla
synpunkter som kommit in. De sammanställs i ett dokument som
heter samrådsredogörelse och som du kan ta del av på
kommunens hemsida. Alla synpunkter granskas men det innebär
inte att alla kan uppfyllas.
Under våren 2022 kommer förslaget till ny översiktsplan att
bearbetas. Under våren/sommaren 2022 planeras för att förslaget
ställs ut för granskning. Då finns det återigen möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget. Under hösten/vintern 2022 kommer
förhoppningsvis den nya översiktsplanen antas i
kommunfullmäktige.
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Jag yrkar på att det blir ett tillägg i svaret till Lysekils kommun. Jag vill att det till texten i meningen,
samt kommunikationer och blå näringar läggs till ”och gröna näringar”. Idag har allt fler börjat förstå
vikten av samverkan mellan Hav och land. Det pågår därför sedan många år samverkan mellan dom
blå och gröna näringarna. Det finns därför stora chanser till nya företagsutvecklingar dem emellan.
Idag bedrivs det forskning där just samverkan kring dessa näringar sammankopplas. Fiskodling på
land är bara ett område som kan nämnas där det näringsfulla vattnet som fisken drivs upp i inte
släpps ut i havet utan används som näring inom jordbruket. Det handlar även om hur vi ska kunna
bevara våra fjordar och hela västerhavets värdefulla marina ekosystem och hur gröna näringar kan
bidra till detta. Det kan även röra sig om att lyfta överskottsnäringsämnen från havet till land, alltså
samverkan.
Åtgärder som Orust kommun medverkat till är att näringsämnen nu bättre kan fångas upp och
spridas på mer lämplig tidpunkt. Kommunen har även sett till att det blivit ett ökat antal våtmarker
som medför ett långsammare vattenflöde i åar och bäckar så att ett flertal fiskarter kan klara sig i
dessa vattendrag vilket sedan gynnar artrikedomen i våra fjordar.
Lars Larsson (C)
Oppositionsråd
Orust Kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KS/2021:1310
Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Lämna samrådsyttrande över Översiktsplan för Lysekils kommun 2022, enligt tjänsteskrivelse
daterad 2022-01-04.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Larsson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget förslag (se sida 26).
Sammanfattning
Orust kommun har fått möjlighet att lämna ett samrådsyttrande över Översiktsplan för Lysekils
kommun 2022. Samrådsyttrandet fokuserar på mellankommunala frågor såsom strukturbild
Fyrbodal, havsnära verksamheter, besöksnäring och utveckling av blå näringar, kommunikation
och infrastruktur, kopplingar Skaftö – Flatön/Malö – Ellös samt ledningsstråk för kraftledning.
Förslag till yttrande
Både Lysekils kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund. I dagsläget
pågår arbetet med att ta fram en aktuell strukturbild för Fyrbodal, ett arbete som är viktigt för en
fortsatt hållbar utveckling i regionen.
Lysekil har tillsammans med Strömstad, Tanum och Sotenäs tagit fram en blå översiktsplan.
Orust kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan för havet tillsammans
med Tjörn. Havsfrågorna behandlas inte i den aktuella översiktsplanen men Orust kommun vill
skicka med att det fortsatt är viktigt med ett mellankommunalt samarbete i havsfrågorna. Frågor
som Orust gärna samarbetar kring är prövning av havsbaserad vindkraft och andra
energilösningar till havs, befintliga och nya hamnar, stigande havsnivåer, kommunikationer samt
blå näringar.
Orust kommun är positiv till en fortsatt samverkan för att utveckla besöksnäringen via
samverkansplattformen ”Ett enat Bohuslän”. Besöksnäringen tillsammans med det växande
intresset för utveckling av Blå näringar är båda viktiga delar i Orust och Lysekils
näringslivsarbete. Den utveckling som sker på Kristinebergs forskningsstation är intressant för en
långsiktigt hållbar utveckling av bl a de blå näringarna och Orust kommun önskar ett samarbete i
dessa frågor med Lysekils kommun.
Skaftö är utpekat som ett av fem utvecklingsområden inom Lysekils kommun. Enligt föreslaget
till ny översiktsplan ska både omvandling av fritidshusområden samt ny bostadsutveckling utgå
från goda livsmiljöer för boende under hela året. Grundsund ska fortsatt vara Skaftös centralort.
Särskilt fokus läggs på boende för unga och gamla. Kulturhistoriskt viktiga områden ska värnas
om. Flatön-Malön är ett viktigt turistmål och Orust kommun ser en stor potential att utveckla
området för både turistisk verksamhet och nya permanentbostäder. Det är för turismens skull
viktigt att de kulturhistoriskt viktiga miljöerna bevaras och utvecklas på ett varsamt sätt.
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Utvecklingen som beskrivs i föreslagen översiktsplan ligger i mångt och mycket i linje med hur
Orust kommun ämnar att utveckla Flatön-Malön.
Skaftö ligger geografiskt nära Ellös och Flatön-Malön i Orust kommun. Kommunerna är
sammankopplade via Uddevalla kommun i och med bilfärjan Ängöleden. På sikt skulle det kunna
vara intressant att utreda möjligheten för utvecklade av kollektivtrafikfärjor i området – där bland
annat Skaftö och Flatön-Malön samt Ellös skulle kunna sammankopplas. Frågan behöver
studeras närmare både ur ett besöksnäringsperspektiv och för arbetspendling.
Lysekils kommun föreslår att en åtgärdsvalstudie för sträckan mellan Skår (Lysekil) och Finnsbo
(Uddevalla) för väg 161 tas fram. Orust kommun ser positivt på detta och ser att det tillsammans
med den åtgärdsvalstudie för ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet kan förbättra
kommunikationerna i delregionen.
Orust kommun noterar att inget ledningsstråk har pekats ut för en framtida 132 kV kraftledning
från Lysekil (Preemraff) till Bokenäset i Uddevalla kommun. I den pågående klimatomställningen
har elektrifieringen tagit ordentlig fart. För att inte kraftförsörjningen skall bli en flaskhals måste
den delregionala strömförsörjningen säkras. Olika varianter på sträckningen av kraftledningen
mellan Orust och Lysekil har tidigare diskuterats med Vattenfall och Uddevalla kommun och är
viktig ur ett delregionalt perspektiv. Ett nära samarbete mellan kommunerna för att hitta den
mest optimala geografiska placeringen är nödvändig.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar på ett tillägg i texten i det andra stycket, sista meningen. Tillägget består i
att lägga till ”och gröna” näringar, vilket då bildar meningen: Frågor som Orust gärna samarbetar
kring är prövning av havsbaserad vindkraft och andra energilösningar till havs, befintliga och nya
hamnar, stigande havsnivåer, kommunikationer samt blå och gröna näringar.
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) yrkar på liggande förslag från förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla liggande förslag från förvaltningen och finner
att arbetsutskottet bifaller detta förslag.
Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet kan bifalla ordförandens tilläggsförslag, men
finner att tilläggsförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Samrådshandling Lysekil ÖP
Beslutet skickas till
Lysekils kommun

2

Datum

Diarienummer

2022-01-07
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ann-Britt Svedberg
telefon 0304-33 41 79
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Remissvar – Miljömålsrådets årsrapport 2021, inklusive förslag till regeringen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Yttra sig till Miljömålsrådet över årsrapport 2021, enligt förslag till yttrande i
tjänsteskrivelse daterad 2022-01-07.
Sammanfattning av ärendet
Miljömålsrådet, med uppdrag att stärka myndigheters roll i genomförande av
miljöpolitiken, har upprättat en årsrapport för 2021. Rapporten redovisar en uppföljning
av de nationella miljömålen, pågående och avslutade åtgärder samt förslag på åtgärder
till regeringen, i syfte att öka takten för att nå miljömålet. Arbetet görs inom ramen för
sju sk programområden, dessa är:
1. Ramverk för nationell planering
2. Staten går före
3. Styrmedel för hållbar konsumtion
4. Hållbar elektrifiering
5. Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen
6. Syntesarbete, hållbart livsmedelssystem
7. Insatser för grön infrastruktur
Ytterligare ett övergripande ”ramverk” finns också som handlar om
Miljökompensationsåtgärder.
I årsrapport 2021 konstateras att flera av miljömålen tyvärr inte går åt rätt håll.
Miljömålsrådet föreslår därför förslag på åtgärder inom två programområden ”Staten går
före” och ”Insatser för grön infrastruktur” samt inom området ”Miljökompensation”.
Att Orust kommun prioriterar att yttra sig över Miljömålsrådets miljörapport har tre
syften. Öka kunskapen om de nationella miljömålen och resultatet av uppföljningen.
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Omvärldsbevakning utifrån att i ett tidigt skede få reda på utredningsuppdrag och andra
åtgärder som föreslås till regeringen, vilket i sin förlängning kan innebära förändringar
för Orust kommun att förhålla sig till. Att i ett tidigt skede kunna påverka förslag på
förändringar utifrån ett lokalt perspektiv.
Inom programområdet ”Staten går före” lämnas, två förslag. Ett förslag på etappmål för
statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med minst
50 procent till 2030, samt ett regeringsuppdrag om beställarnätverk för tjänsteresor.
Orust kommun anser det angeläget att kommunerna får ta del av ökad kunskap om
beställarnätverk som styrmedel i offentlig verksamhet.
Inom programområdet, ”Insatser för grön infrastruktur”, lämnas fem förslag.
Förslag på (1) hyggesfritt skogsbruk, (2) ekologisk funktionalitet i slättbygd, (3)
restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse, natura 2000områden, värdetrakter, (4) hur grön infrastruktur ska beaktas i beslut och planer som rör
mark- och vattenanvändning samt (5) ett regeringsuppdrag till Trafikverket om
ekonomiskt stöd till enskilda väghållare för att stärka viktiga värden för grön
infrastruktur.
Orust kommun anser att de ekonomiska konsekvenserna avseende hyggesfritt
skogsbruk för och i jämförelse med berörda intressenter bör belysas. I de förslag som
syftar till att bevara, förvalta och utveckla grön infrastruktur i slättbygd och andra
utpekade områden föreslår Orust kommun en rad förbättringar på statlig nivå som hade
underlättat genomförandet utifrån kommunens erfarenhet inom arbete med naturvård
och vattendirektivet. Att bättre beakta grön infrastruktur vid granskning av beslut och
planer som rör mark- och vattenanvändning anser Orust kommun är välkommet, men
kräver god vägledning. Avseende förslaget med bidrag till enskilda väghållare, tycker
Orust kommun att förslaget har stor potential och vill särskilt peka på att ett konkret
arbete med att åtgärda felaktiga vägtrummor i syfte att ta bort vandringshinder troligen
hade fått stor effekt.
Inom samverkansåtgärder, ”Miljökompensation”, lämnas två förslag:
Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal samt att regeringen ger
möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom staten, från Trafikverket till
Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Orust kommun tycker förslagen är bra och har inga ytterligare synpunkter.
Förslag till yttrande
Orust kommun anser generellt att förslagen är bra, men har följande synpunkter på
programområdena:
Inom programområdet ”Staten går före” lämnas, två förslag:
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1. Etappmål för statliga myndigheter att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor
med minst 50 procent till 2030.
Förslaget gäller alla statliga myndigheter (187 st) och innebär en beräknad minskning av
koldioxidutsläppen med ca 70 000 ton fram till 2030.
Orust kommun tycker förslaget är bra och har inga ytterligare synpunkter.
2. Ett regeringsuppdrag om beställarnätverk för tjänsteresor, så offentliga beställare
driver utveckling och efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen från resor.
Orust kommun tycker att förslaget är bra och vill betona vikten av att kommunerna
genom SKR får ta del av den kompetens, utveckling och möjligheter som ett
beställarnätverk ger för att öka omställningen i hela den offentliga verksamheten.
Inom programområdet, ”Insatser för grön infrastruktur”, lämnas fem förslag:
1. Etappmål om hyggesfritt skogsbruk.
2. Etappmål om ekologisk funktionalitet i slättbygd.
3. Etappmål om restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning till
bebyggelse, natura 2000-områden och värdetrakter.
4. Etappmål om hur grön infrastruktur ska beaktas i beslut och planer som rör markoch vattenanvändning.
5. Regeringsuppdrag till Trafikverket om ekonomiskt stöd till enskilda väghållare, för att
stärka viktiga värden för grön infrastruktur.
Orust kommun anser att klimatförändringar tillsammans med förlust av biologisk
mångfald är två av våra största utmaningar. Framförallt är kunskapen generellt låg om
förlust av biologisk mångfald, minskad produktion av ekosystemtjänster, samt dess
samband och konsekvenser. För att den biologiska mångfalden ska kunna producera
ekosystemtjänster måste det finnas funktionell grön infrastruktur. Grön infrastruktur är
ekologiskt funktionella nätverk av naturområden, livsmiljöer eller strukturer, både
naturliga och anlagda, som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så arter bevaras
och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas.

Precis som anges i det första förslaget om hyggesfritt skogsbruk är det flera mål och
intressekonflikter som berörs och förslaget har möjlighet att gynna t ex friluftsliv,
rekreation, biologisk mångfald, renskötsel och kulturmiljövärden. Orust kommun ställer
sig positiv till förslaget men vill poängtera vikten av att belysa de ekonomiska
konsekvenserna. I förslaget anges att hyggesfria metoder i de flesta fall innebär lägre
produktion och lönsamhet. Att andelen sågtimmer bedöms öka medan massaveden
minskar. Det är därför extra viktigt att de ekonomiska konsekvenserna i förslaget
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belyses direkt och indirekt, utifrån olika intressenters perspektiv samt en jämförelse av
de olika intressenternas ekonomiska konsekvenser.
Det andra och tredje förslaget om ekologisk funktionalitet i slättbygd och att förbättra
förutsättningar för biologisk mångfald i anslutning till bebyggelse, Natura-2000 områden
och värdetrakter handlar båda om att på olika sätt bevara, sköta och restaurera,
återskapa och nyanlägga viktiga livsmiljöer.
Jordbrukets rationalisering, liksom exploateringar har lett till att många viktiga
livsmiljöer försvunnit.
Orust kommun har nyligen yttrat sig till Vattenmyndigheten över förslag till ny
förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Arbete med vattendirektivet har även
betydelse för programområdet ”Grön infrastruktur”, arbetssättet är applicerbart i ett
bredare perspektiv. Åtgärder för att minska övergödning i ett område bidrar även till att
stärka den biologiska mångfalden samt att många av övergödningsåtgärderna i sig, som
anläggande av dammar, våtmarker och andra vattenmiljöåtgärder bidrar till ökad
biologisk mångfald och nätverk av grön infrastruktur. Många åtgärder är
multifunktionella och adresserar flera miljömål.
Flera statliga myndigheter berörs, men det tunga ansvaret för administration och fysiska
åtgärder faller på kommunen. Orust kommun har lång erfarenhet inom området och ser
en rad åtgärder på statlig nivå med betydelse för att öka måluppfyllelsen inom
programområdet ”Grön infrastruktur”. Mindre kommuner som Orust har svårt att klara
arbetet på ett långsiktigt och robust sätt om inte de statliga myndigheterna blir bättre på
att stötta, vägleda och förenkla administrationen. Ökad samordning inom och mellan
myndigheter, att stödsystem för naturvård och vattenmiljöarbete förenklas samt
minskade krav på medfinansiering och uppföljning är några av de åtgärder vi ser behov
av.
Byråkratin kring de statliga stöden måste bli mindre, det behövs inte fler ekonomiska
stödformer, men ett mer samlat stöd med ökad flexibilitet. Naturvårdsverket har
mycket resurser kopplat till LONA och uppmanar till fler ansökningar. Del av dessa
resurser bör satsas på att ta fram ett digitalt system för ansökningar, som även andra
stödformer kan dra nytta av. En gemensam ansökningsportal och att ansökningar kan
hanteras löpande under året, vore en stor förenkling. Idag är det mycket trögt att ta sig
igenom all administration kring att söka medel, hitta medfinansiering, hantera
vattenverksamhet, markavvattnings-företag, upphandling, biotopskydd, strandskydd och
annat som uppstår när man väl hittat en lämplig plats och positiva markägare för åtgärd.
Det är en allt för stor byråkratisk insats för varje åtgärd och riskerar att markägaren
tröttnar på att det tar så lång tid att får åtgärden utförd och kanske väljer att avbryta
samarbetet.
Ett tydligt uppdrag/funktion att facilitera den frivillighet och det engagemang som finns
från allmänheten, jord- och skogsbruksföretag samt andra privata aktörer och också
viktigt. Vi ser därför gärna att koncept med åtgärdssamordnare (motsvarande LEVA)
blir nationellt och förlängs med resurser, befogenheter och samordning. Det är också
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önskvärt att utreda möjligheten att ge enskilda markägare ekonomisk kompensation för
förlorad odlingsmark.
Det fjärde förslaget, etappmål om hur grön infrastruktur ska beaktas i beslut om planer
som rör mark- och vattenanvändning. Orust kommun är positiv till förslaget och delar
uppfattning att helhetssynen ofta brister och att ökad hänsyn till grön infrastruktur i
samhällsplaneringen även kan bidra positivt till stärkt klimatanpassning, men att det
krävs en god och tydlig vägledning för att underlätta arbetet för kommunerna.
Det femte förslaget, Regeringsuppdrag till Trafikverket om ekonomiskt stöd till enskilda
väghållare för att stärka viktiga värden för grön infrastruktur. Orust kommun är positiv
till förslaget och delar uppfattningen att det kan bli en åtgärd med stor potential att
stärka grön infrastruktur. Ett exempel är felaktigt utformade vägtrummor. En riktad
insats att hitta och åtgärda vägtrummor som skapar vandringshinder borde genomföras i
hela landet. Gärna kopplat till ett nationellt rapportsystem där allmänheten kan
rapportera in om man upptäcker en vägtrumma som orsakar vandringshinder.
Inom samverkansåtgärder, miljökompensation, lämnas två förslag:
1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal
2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom staten, från
Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Orust kommun tycker förslagen är bra och har inga ytterligare synpunkter.
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Miljömålsrådet
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Ordförande har ordet
Miljömålsrådet presenterar idag för sjätte året vår lista över gemensamma åtaganden om insatser och förslag till regeringen, för att öka takten i arbetet med att nå
miljömålen. Rådet har i år påbörjat arbetet i sex av sju programområden, och har
bra framdrift i alla dessa. Under 2021 påbörjas arbetet i det sjunde programområdet. Arbetet i programområden ska fortsätta under hela rådets uppdrag fram till
maj 2022.
Situationen för miljön är fortsatt allvarlig och vi ser att mer behöver göras för att nå
Sveriges miljömål. Detta kräver att rådet håller fast vid ambitiösa och innovativa
prioriteringar och insatser. I framtagandet av de sju programområdena har rådets
ledamöter utgått ifrån en analys av de stora miljöproblemen, bl.a. Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2019 och andra analyser från myndigheter inom rådet
och från forskningsvärlden. Genom att rådet gemensamt valt ut områden där vi ser
att samverkan är nödvändig och möjlig har vi stärkt våra möjligheter att leverera
resultat där det ger störst effekt.
Jag ser ett stort engagemang från Miljömålsrådets ledamöter och detta återspeglas i
alla leveranser vi redan nu ser från programarbetet. Från två av programområdena
har vi arbetat fram sammanlagt sju förslag till regeringen som vi nu presenterar,
varav fem är förslag till nya etappmål. Vi presenterar därutöver även två förslag
från samverkansåtgärden Miljökompensation. Rådet kommer fortsatt ta en aktiv
roll och följa och styra arbetet inom programmen.
Genom arbetet med program har Miljömålsrådet hittat en form för arbetet som gör
det tydligt vilka gemensamma prioriteringar som gäller. I nästa årsrapport kommer
rådet att lämna ytterligare förslag till regeringen från andra programområden. Min
ambition är att Miljömålsrådet ska använda sitt fulla mandat för att på det mest effektiva sättet bidra till den fortsatta utvecklingen av miljömålsarbetet i Sverige.

Uppsala 1 mars 2021

Göran Enander
Miljömålsrådets ordförande
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Miljömålsrådet – vårt sjätte år
Regeringen har inrättat Miljömålsrådet1 för att stärka berörda myndigheters roll i
genomförandet av miljöpolitiken. De 17 nationella myndigheter och länsstyrelserna, som representeras i Miljömålsrådet, har en central roll i genomförandet av
åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling. I många fall arbetar myndigheterna
vägledande för medborgare, kommuner och näringsliv i miljöarbetet.
Det finns fler myndigheter som har viktiga ansvarsområden och betydelse för att nå
miljömålen. Miljömålsrådet bjuder in berörda aktörer där samverkan i åtgärdsarbetet behöver breddas.
Vi ökar takten i arbetet för att nå miljömålen
Miljömålsrådet är en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är
strategiskt viktiga för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Rådet ska
stärka de ingående myndigheternas roll i genomförandet av miljöpolitiken och
verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet för att nå miljömålen. Det skapar
också en möjlighet till ömsesidigt lärande i komplexa samhällsfrågor genom en
fördjupad samverkan mellan myndigheterna.
Rådet sammanträder fyra gånger per år. I rådets arbete ingår inte uppföljning och
utvärdering av miljömålen.
Ledamöterna har gemensamt formulerat att samverkan i Miljömålsrådet ska inspirera och stödja de ingående myndigheterna, samt utgå från myndigheternas verksamheter. Målsättningarna är att Miljömålsrådets arbete ska:
▪ bidra till att de nationella miljömålen nås,
▪ lyfta och om möjligt bidra till att lösa konflikter mellan olika samhällsmål,
▪ få fram uppföljningsbara, myndighetsövergripande miljöåtgärder,
▪ utifrån ett helhetsbehov leda till gemensamma åtgärder inom prioriterade
områden, samt
▪ bidra till väl genomarbetade förslag till regeringen

1

Regeringsbeslut I:16, M2015/213/Mm.
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Under perioden 2020–2022 arbetar Miljömålsrådet i sju programområden där rådet
har bedömt att en fördjupad samverkan är en framgångsfaktor för att öka takten i
arbetet för att nå miljömålen. Syftet med att arbeta i programområden är att anlägga
ett mer strategiskt perspektiv och kraftsamla i de prioriterade frågor där rådet bedömer att samverkan kan ge störst effekt. Efter första året med detta arbetssätt presenterar nu rådet flera förslag till regeringen, däribland fem förslag på nya etappmål i
miljömålssystemet.

Vi är Miljömålsrådet
Göran Enander, Miljömålsrådets ordförande
Anders Sjelvgren, Boverket
Robert Andrén, Energimyndigheten
Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten
Christina Nordin, Jordbruksverket
Per Ängquist, Kemikalieinspektionen
Cecilia Tisell, Konsumentverket
Annica Sohlström, Livsmedelsverket
Veronica Lauritzsen, företräder länsstyrelserna
Björn Risinger, Naturvårdsverket
Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
Nina Cromnier, Strålsäkerhetsmyndigheten
Anneli Wirtén, SGU
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Lena Erixon, Trafikverket
Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen
Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten

Ett nätverk med experter från respektive myndighet stödjer rådet
med underlag och konsekvensbedömningar. Miljömålsrådets kansli
finns hos Naturvårdsverket men är självständigt i förhållande till
myndigheten.
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Vi fokuserar på myndigheternas miljöarbete
Miljömålsrådet presenterar denna lista över gemensamma åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan, för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Åtgärderna tas fram av myndigheterna själva utifrån problem som dessa
identifierat i miljömålsarbetet.
Listorna publiceras via sverigesmiljömål.se den 1 mars varje år. Vi lägger kraften
på åtgärder som myndigheterna själva förfogar över. Men där så är angeläget och
lämpligt har rådet möjlighet att till regeringen lämna förslag, som vi menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat. I år lämnar vi nio sådana förslag, vilka presenteras i korthet i denna
rapport. Förslagen i sin helhet, med tillhörande konsekvensbedömningar, lämnas in
som separata dokument tillsammans med rapporten.
Vi arbetar i 7 programområden
Under året har vi kommit igång med arbetet i våra sju programområden, som ska
pågå fram till 2022. I de följande avsnitten beskriver vi läget i respektive programområde. För varje programområde finns en drivansvarig myndighet, som ansvarar
för att hålla ihop arbetet och leveranserna. Inom vissa områden kan andra myndigheter ha drivansvaret för olika projekt inom programmet. De är då ansvariga för
framdrift och leveranser inom det enskilda projektet. Nya åtgärder som rådet åtar
sig för 2021 ryms inom respektive program och beskrivs under rubriken ”Lägesbeskrivning”.
I år lämnar rådet nio förslag till regeringen, varav fem förslag till nya etappmål.
Två förslag kommer från programområdet Staten går före, fem förslag kommer
från programområdet Insatser för grön infrastruktur, och två förslag kommer från
samverkansåtgärden Miljökompensation. Dessa förslag presenteras i korthet i avsnittet efter programområdena.
De sista två avsnitten i denna rapport beskriver de samverkansåtgärder som påbörjats innan 2020, när rådet bytte arbetssätt till programområden. Totalt fortsätter arbetet med 6 samverkansåtgärder som redan påbörjats innan 2020. Under perioden 1
mars 2020 – 1 mars 2021 har totalt 11 samverkansåtgärder avslutats.
Samordning med Rådet för hållbara städer
Miljömålsrådets uppdrag och Rådet för hållbara städers uppdrag går delvis in i
varandra. Där de gör det är ambitionen att samordna och dra nytta av varandra.
Miljömålsrådets kansli och Rådet för hållbara städers kansli har regelbundna avstämningar i syfte att undvika dubbelarbete och hitta synergier genom att bland annat dra nytta av varandras nätverk och kompetenser.
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1. Ramverk för nationell planering
Drivansvarig myndighet: Boverket
Medverkande myndigheter: Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten (avslutade
sitt deltagande under hösten 2020), Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.
Adjungerande: Sveriges kommuner och regioner, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (anslöt till gruppen i juni 2020). En inbjudan har också gått till Sametinget.
Lägesbeskrivning
I februari 2020 beslutade Miljömålsrådet att starta programområdet ”Ramverk för
nationell planering” med slutleverans i mars 2022. En arbetsgrupp med ovan angivna myndigheter arbetar med programområdet. Arbetet handlar både om att
bygga gemensam kunskap och få en gemensam syn på hur planeringssystemet fungerar idag och dess svagheter samt att tillsammans definiera möjliga lösningar för
att bedriva en mer proaktiv nationell planering. Arbetsgruppen har haft 7 möten under 2020 där arbetet succesivt har utvecklats utifrån projektplanens mål. Mellan
mötena har respektive myndighet haft uppgifter att förbereda. En mindre arbetsgrupp har också arbetat med innehåll och upplägg mellan mötena. Inledningsvis
formulerades projektplanen och gemensamma mål utarbetades. Deltagande myndigheter har genomfört en gemensam behovs- och bristanalys som legat till grund
för inriktningen av arbetet.
Parallellt med arbetet med ramverket har Boverket arbetat med ett regeringsuppdrag ”Internationell förstudie av nationella anspråk i fysisk planering”. I detta uppdrag har det ingått att lämna en historisk beskrivning av hur nationella värden och
anspråk i den fysiska miljön beaktats i Sverige samt en beskrivning av de nordiska
ländernas system för beaktande av nationella värden och anspråk i fysisk planering.
Motsvarande beskrivningar har också gjorts för ett urval av EU:s medlemsstater.
Dessa underlag har varit värdefulla delar i arbetet med ramverket och i arbetsgruppens arbete med att skapa en gemensam förståelse och kunskap om den nationella
nivåns roll i befintligt planeringssystem. Förstudien har också gett flera perspektiv
på hur en nationell planering kan bedrivas. Arbetsgruppen arbetar under våren
2021 med att identifiera möjliga lösningar för att hantera olika utmaningar och ta
fram förslag till ett utvecklat nationellt planeringsramverk.
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2. Staten går före
Drivansvarig myndighet: Trafikverket
Medverkande myndigheter inom Miljömålsrådet: Trafikverket (leder programmet
och ett delprojekt), Naturvårdsverket (leder delprojekt), Upphandlingsmyndigheten
(leder delprojekt), Boverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Havsoch vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket, Trafikverket och Transportstyrelsen
Medverkande organisationer utanför Miljömålsrådet: Vinnova (leder delprojekt),
Exportkreditnämnden, Göteborgs stad, Stockholms stad, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet
Kontakt etablerad med följande statliga bolag: Akademiska Hus, LKAB, Specialfastigheter och Sveaskog
Lägesbeskrivning
Myndigheter och statliga bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet
stor möjlighet att påverka och driva på utveckling som bidrar till att nå miljömålen,
de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Programmet Staten går före nyttjar
potentialen i att staten är drivande och går före med att använda nya eller förbättrade arbetssätt och lösningar.
Programmet påbörjades våren 2020. För att hitta frågor där programmet har förutsättningar att driva aktiviteter, så har fokus varit på potentialstudier och att börja
sammanställa lärande exempel. Ett omfattande engagemang har också lagts på att
identifiera förslag till regeringen. Ett antal sådana förslag har hanterats inom programmet varav några kvalificerat sig för att lyftas till rådet. De två förslagen,
etappmål för tjänsteresor respektive beställarnätverk för tjänsteresor, som rådet beslutat att lämna till regeringen redovisas separat. Ytterligare förslag till regeringen
kan bli aktuella under år 2021 och lämnas i så fall till regeringen i 1:a marsrapporten 2022.
Utifrån det inledande arbetet har programmet identifierats att följande områden kan
bli aktuella att fördjupa sig inom under år 2021:
• Delprojekt 1: Bättre och mer hållbar möteskultur, Bättre teknik för digitala
möten – där alla kan delta, Fossilfritt resande samt Miljökrav vid flytt och
ombyggnationer.
• Delprojekt 2: Kunskapsuppbyggnad om utsläpp från arbetsmaskiner, Staten går före som skogsägare och Befintliga verktyg och best practice för
bedömning av miljö och andra hållbarhetsaspekter i samband med utdelning av bidrag/statlig medfinansiering.
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•
•

Delprojekt 3: Miljöhänsyn i alla steg i inköpsprocessen, Hinder och framgångsfaktorer för beställarnätverk och Hållbara event
Delprojekt 4: Läroprojekt kring systemtänk/systeminnovation för en hållbar framtid och Evidensbaserade mål (Science Based Targets).

Inom delprojekt 2 har en samverkansåtgärd om arbetsmaskiner startats med
syfte att främja en omställning till fossilfria arbetsmaskiner i Sverige, inom
sektorer såsom jordbruk, skogsbruk, bygg och anläggning. Arbetet ska leverera en nulägesbeskrivning, sammanställning av målsättningar hos tillverkare,
leverantörer och användare samt förslag på möjliga upphandlingskrav för att
stötta omställningen till fossilfria arbetsmaskiner. Åtgärden förväntas leda till
en snabbare omställning av sektorn arbetsmaskiner genom en kombination av
att, på kortare sikt, underlätta upphandling och, på längre sikt, ge ökad kunskap om t.ex. tekniska förutsättningar. Det långsiktiga målet är att arbetsmaskiner ska bidra till målet om netto-noll utsläpp samt delmålet för transportsektorn, men kan även bidra till bättre luftkvalitet och ökad produktivitet/lönsamhet.
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3. Styrmedel för hållbar
konsumtion
Drivansvarig myndighet: Konsumentverket
Medverkande myndigheter: Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen,
Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och Upphandlingsmyndigheten.
Lägesbeskrivning
I den senaste fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen (FU 2019) konstateras det att ”Sveriges konsumtion av bland annat flygresor, livsmedel, palmolja,
elektronik och textilier har stor miljö- och hälsopåverkan. En mycket stor del av
denna negativa påverkan sker i andra länder. Sverige har ett ansvar för de miljöproblem vår konsumtion skapar, oavsett var i världen de uppstår. Att utveckla effektiva styrmedel för att minska konsumtionens miljöpåverkan är en mycket viktig del
i arbetet för att nå miljömålen”. Vårt fokus är hur staten, regionerna och kommunerna kan använda styrmedel för att minska konsumtionens miljöpåverkan, så att
den på sikt blir miljömässigt hållbar.
Programområdets syfte är att föreslå nya och skärpta befintliga styrmedel för en
miljömässigt mer hållbar konsumtion, och att agera för att de styrmedlen implementeras av olika aktörer i samhället.
Delområden inom programområdet:
• Generell sammanställning av styrmedel
• Konsumtionsområdesvisa kartläggningar
• Analys av nya eller förbättrade befintliga styrmedel/styrmedelspaket
• Genomförande/pådrivande
Under 2020 har de två första delområdena inom programområdet genomförts. Inledningsvis gjordes en generell sammanställning av olika typer av relevanta styrmedel, såväl sådana som finns implementerade som sådana som bara finns som
förslag. Syftet med sammanställningen var att skapa en gemensam kunskap och referensram, samt att få en inspirationskälla för det fortsatta arbetet.
I det andra delområdet listades en mängd olika relevanta konsumtionsområden, det
vill säga grupperingar av varor/tjänster. Några exempel på sådana konsumtionsområden var hemelektronik, persontransporter och finansiella tjänster. Från den bruttolistan prioriterades tre områden att arbeta vidare inom: livsmedel, textilier samt
boendeprodukter (möbler, inredning och byggvaror). I separata arbetsgrupper för
respektive konsumtionsområde gick sedan arbetet vidare med att analysera behovet
av och förutsättningarna för skärpning av befintliga styrmedel och införande av nya
styrmedel för att minska miljöpåverkan från konsumtionen.
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En av de tidigare beslutade samverkansåtgärderna som införlivats i programområdet har också avslutats. Det var åtgärden Identifiera genomförbara åtgärder och
styrmedel för att minska svensk klimatpåverkan i andra länder. Det arbetet fick en
inriktning mot elektronik och vitvaror, och genererade en avslutande rapportering
där resultaten får omhändertas inom ramen för arbetet i programområdet. Även den
tidigare samverkansåtgärden Hållbar konsumtion och produktion för en cirkulär
ekonomi har införlivats i programområdet på så sätt att styrmedelsarbetet inkluderar sådana styrmedel som har bäring på cirkulär ekonomi. Det gäller framförallt
konsumtionsområdena textilier och boendeprodukter.
Arbetet fortsätter under 2021–2022 med de två återstående delområdena. Det innebär att detaljstudera utvalda styrmedel, med målsättningen att till mars 2022 kunna
leverera förslag till regeringen. Det innebär också att kunna implementera styrmedel som myndigheterna själva har rådighet över.
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4. Hållbar elektrifiering
Drivansvarig myndighet: Energimyndigheten
Medverkande myndigheter: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Tillväxtverket och Länsstyrelserna. Utanför Miljömålsrådet bidrar Energimarknadsinspektionen med expertstöd.
Lägesbeskrivning
Syfte för programområdet Hållbar elektrifiering är att analysera hur elektrifieringen
kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan.
Under föregående år genomfördes en förstudie för att höja kunskapsnivån rörande
elektrifiering. Förstudien resulterade i ett PM och under hösten påbörjades ett
scenarioarbete för att utforska möjliga vägar framåt för elektrifieringen och dess
påverkan på elsystemet. Med scenarierna som grund utför vi både kvantitativa och
kvalitativa analyser. Generellt är vår inriktning att för de olika användarsektorerna
(bostäder och service, transport och industri) beskriva viktiga drivkrafter, förutsättningar och osäkerheter för de olika scenarier vi undersöker i den här utredningen.
Dessa analyser kommer att pågå till i början på mars. Därefter görs en övergripande analys av de energipolitiska målen samt miljömålen följt av en hindersanalys. Rapporten planeras att beslutas i mitten av maj. I rapporten kommer inte hinderanalysen att finnas med utan den genomförs som en övergång till det strategiska
arbetet som ska genomföras inom programområdet.
Scenarioarbetet genomförs av Energimyndigheten, med övriga myndigheter som
referensgrupp, medan det strategiska arbetet genomförs gemensamt med medverkande myndigheter. Syfte med det strategiska arbetet är att kunna lägga förslag på
åtgärder. Åtgärderna kan vara sådana som riktas direkt till regeringen, spelas in till
regeringens nationella elektrifieringsstrategi och sådana som ingående myndigheter
åtar sig att genomföra, enskilt eller som samverkansåtgärder. Fokus för åtgärderna
är att främja en hållbar elektrifiering.
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5. Klimathänsyn i bygg- och
anläggningsbranschen
Drivansvarig myndighet: Upphandlingsmyndigheten
Medverkande myndigheter: Boverket (under 2020), Kemikalieinspektionen, Länsstyrelserna, Trafikverket.
Lägesbeskrivning
Programområdet drivs inom ramen för det regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten och Boverket har fått om att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader. Samverkan har också skett med Upphandlingsmyndighetens regeringsuppdrag för cirkulär
ekonomi och ett särskilt uppdrag kring hållbar plastanvändning som finansierats av
Naturvårdsverket. Under 2020 har följande genomförts:
• Arbete med förslag till klimatkrav för beläggning publicerades på Trafikverkets webbplats i juni.
• Arbete med vägledning för LCA för transportinfrastruktur. Vägledningen
är färdig och kommer att publiceras på Trafikverkets webbplats i februari.
• Arbete med krav för avfallsbegränsning vid ny- och ombyggnad. Krav planeras att publiceras i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst under våren
2021.
• Arbete med krav för plastförpackningar och emballage inom byggsektorn.
Färdiga krav beräknas publiceras i kriterietjänsten under februari/mars.
• Klimatkrav på byggnader. Kraven planeras att publiceras i kriterietjänsten
till sommaren.
• Krav på byggnaders energianvändning planeras att publiceras i kriterietjänsten under hösten 2021
• Arbete med klimatkrav på stål- och betong pågår. Kraven publiceras i kriterietjänsten under 2021.
Arbetet med kriterier för stål- och betong ligger efter plan där publicering var planerad till slutet av 2020. Orsakerna till detta är flera. Dels att pandemin påverkat
intressenternas, särskilt företagens, möjlighet att delta i kriteriearbetet. Dels de tre
regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten fick under 2020 på byggområdet, cirkulär ekonomi och förslag till klimatåtgärder som krävde synkronisering av
aktiviteter inom miljömålsprogrammet och de olika regeringsuppdragen för att använda myndighetens resurser på ett effektivt sätt. Detsamma gäller det andra delområdet i miljömålsprogrammet, om att stimulera innovativa lösningar för minskad
klimatpåverkan genom upphandling där arbetet kommer att genomföras under
2021.
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6. Syntesarbete om ett hållbart
livsmedelssystem
Drivansvarig myndighet: Livsmedelsverket
Medverkande myndigheter: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten samt Konsumentverket.
Fler myndigheter kan bli berörda och aktuella för deltagande i olika delområden,
till exempel Vinnova. Utöver myndigheter kan samverkan med universitet, forskningsinstitut och näringsliv sökas.
Lägesbeskrivning
Livsmedel påverkar alla delar av en hållbar utveckling och en omställning av livsmedelssystemet är nödvändig för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, de nationella
miljömålen och folkhälsomålen. Programområdet syftar till ökad samsyn bland deltagande myndigheter om vad som kännetecknar en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige och de viktigaste förändringarna för att nå dit.
Programområdet har varit vilande under 2020 eftersom Jordbruksverket under året
haft ett regeringsuppdrag om hållbara livsmedelssystem som omfattar att definiera
begreppet, sammanfatta pågående arbete och beskriva behov. Uppdraget rapporteras februari 2021. Livsmedelsverket har under 2020 tagit fram underlag och förslag
till mål och indikatorer för en hållbar livsmedelskonsumtion där miljö, hälsa, social
och ekonomisk hållbarhet ingår. Slutrapport planeras till maj 2021. Arbetet har
skett i dialog med berörda myndigheter i Miljömålsrådet och andra aktörer. Programområdet tar sin utgångspunkt i dessa båda projekt och startar 2021.
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7. Insatser för Grön infrastruktur
Drivansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Medverkande myndigheter: Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten,
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Jordbruksverket, Boverket,
Medverkande myndigheter utanför Miljömålsrådet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens
fastighetsverk, Umeå universitet, Lunds universitet och Mittuniversitetet.
Lägesbeskrivning
Etappmålsprojektets myndigheter har fokuserat på att ta fram förslag till etappmål i
samverkan. Förutom egna workshops genomfördes en med GI-samordnarna på
länsstyrelserna för att få fram förslag. Projektet har sedan samverkat vidare om förslagen för att förbättra dem parallellt med att de förankrats på våra myndigheter
och med Miljömålsrådet samt med berörda aktörer. Förslagen har slutligen konsekvensbedömts enligt Miljömålsrådets önskemål.
Projektet om skötsel och restaurering av våtmarker och sötvattensmiljöer har haft
en god samverkan med en aktiv myndighetsgrupp. Projektet har genomfört en aktörsanalys och kartlagt aktuella projekt och processer. En workshop har genomförts
med myndigheter och externa aktörer för att utveckla en gemensam bild av behoven kring samverkan inom våtmarker och sötvattensmiljöer. Utifrån samverkan och
workshop har förslag till delprojekt tagits fram, som kommer att presenteras för
MMR under våren.
Projektet om utveckling av juridiska styrmedel gällande viss vattenverksamhet påbörjas först 2021 och projektet om stärkta livsmiljöer och spridningsvägar i odlingslandskapet avslutades då Jordbruksverket istället behövde prioritera arbetet
med Sveriges införande av EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik, CAP.
Projektet om ett mer variationsrikt skogsbruks inledande webbinarium resulterade i
totalt 49 deltagare som representerar 35 av skogssektorns viktigaste aktörer inklusive forskningen och de stora intresseorganisationerna. Dialogmöten med deltagande företag/organisationer har genomförts i grupp eller enskilt. En serie kunskapsseminarier i relevanta ämnen har också inletts. Under våren 2021 kommer en
gemensam projektplan för det fortsatta arbetet att tas fram med övriga aktörer. De
åtgärder som föreslås kommer huvudsakligen att ge resultat på lite längre sikt. Intresset hos deltagarna för att förlänga arbetet efter projekttiden är stort.
Projektet om en nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar
som förvaltas med naturvårdsmål genomförs i två steg, där det första handlar om
att skapa en plattform för samverkan, och det andra om att genomföra projektet.
Under 2020 låg fokus på den första fasen av projektet. Totalt har 18 möten med
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olika aktörer genomförts för att skapa en bild av vilka frågor de anser är viktigast
för projektet, samt att lägga en grund för samverkan i nästa steg.
Projektet om ekosystemtjänster i fysisk planering har arbetat i samverkan och gjort
följande leveranser: Uppdatering av ”Ekosystemtjänster och planprocessen – guide
till länsstyrelsernas arbete med ekosystemtjänster”, förslag till etappmål för ekosystemtjänster, workshop med inledande diskussioner om ansvarsfördelningen för
arbetet med ekosystemtjänster mellan myndigheterna, en etablerad samverkansyta
kopplad till samverkansytan för grön infrastruktur, en digital konferens samt upprättat en kontaktpersonslista för länsstyrelserna i ekosystemtjänstfrågor.

20

Förslag till regeringen
Programområde Staten går före (2 förslag)
Miljömålsrådet lämnar följande förslag till regeringen:
1. Etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid
från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030 från år 2019.
2. Regeringsuppdrag om beställarnätverk för tjänsteresor så offentliga beställare kan driva utveckling och skapa efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen från resor.
Etappmålet är i linje med den omställning som måste ske om klimatmålen ska nås.
Ett beställarnätverk stödjer myndigheterna i att nå målet. En tydlig målbild är
också en framgångsfaktor för beställarnätverket. Förslaget med etappmål och beställarnätverk innebär att staten agerar föregångare och förändrar förutsättningarna
för andra aktörer genom att förändra marknaden i positiv riktning. Synergin är
stark mellan de två förslagen.
1. Etappmål för statliga myndigheters tjänsteresor
Förslaget är att etappmålet ska gälla alla statliga myndigheter, i dagsläget 187
stycken, som lyder under förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Myndigheternas sammanlagda utsläpp av koldioxid från tjänsteresor år 2030
får vara högst 50 procent av utsläppen redovisade för år 2019, vilket var ca 140 000
ton koldioxid. Det betyder att utsläppen år 2030 bör vara ca 70 000 ton enligt nuvarande sätt att redovisa dem.
Alla myndigheter behöver med hänsyn till sin verksamhets förutsättningar analysera användandet av tjänsteresor och minska sina utsläpp. Detta kan betyda att
några myndighet behöver minska sina utsläpp mer än 50 procent och några myndigheter kan minska sina utsläpp mindre än 50 procent. Som helhet behöver myndigheterna öka takten och gå före i utsläppsminskningen för att bidra till att nå klimatmålen.
Den extraordinära situation som råder under nuvarande pandemi har fått till följd
att myndigheterna utvecklat nya arbetssätt och hittat nya lösningar där samverkan
och kontakt med andra aktörer är nödvändig. Dessa erfarenheter är en god grund
för myndigheterna att kunna nå målet.
2. Beställarnätverk för tjänsteresor
Regeringen bör ge statliga myndigheter i uppdrag att initiera ett beställarnätverk
för tjänsteresor för att skynda på utvecklingen och ge myndigheterna möjligheten
att uppnå föreslaget om etappmål för tjänsteresor. Myndighetens anslag bör innefatta möjligheten till att transferera medel och villkoren bör vara utformade så bidragsgivning till nätverksstrukturer inkluderas. Detta förslag innebär också att öka
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kunskapen hos flera aktörer om beställarnätverk som styrmedel. Idag är beställarnätverk ett relativt okänt styrmedel och mer kunskap om styrmedlet behövs. För att
snabba på utvecklingen och underlätta för myndigheter att initiera och finansiera
beställarnätverk föreslås regeringen agera.
I ett beställarnätverk för offentliga tjänsteresor samlas köpkraft, kompetens och resurser för att möjliggöra förnyelse och innovation inom reseområdet, som kan bidra
till måluppfyllelse av miljömålen. Med sin köpkraft skapar beställarnätverket incitament för utveckling och i dialog hanteras hinder, risker och framtida möjligheter.
Ett gediget förarbete inför upphandling genomförs, såväl behovskartläggning som
riskfördelning och utvecklingssteg hanteras. Det gemensamma arbetet i nätverket
underlättar sedan upphandlingsarbetet som genomförs i ordinarie kanaler. Genom
beställarnätverket utvecklas den strategiska styrningen för de offentliga inköpen av
tjänsteresor som i sin tur kan påverka hela resebranschen.
Programområde Insatser för grön infrastruktur (5 förslag)
Miljömålsrådet lämnar följande förslag till regeringen:
1. Etappmål om hyggesfritt skogsbruk.
2. Etappmål om ekologisk funktionalitet i slättbygd.
3. Etappmål om restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning
till bebyggelse, natura 2000-områden och värdetrakter.
4. Etappmål om hur grön infrastruktur ska beaktas i beslut och planer som rör
mark- och vattenanvändning.
5. Regeringsuppdrag till Trafikverket om ekonomiskt stöd till enskilda väghållare för att stärka viktiga värden för grön infrastruktur.
En av de viktigaste förutsättningarna för att den biologiska mångfalden ska kunna
producera ekosystemtjänster är att det finns en funktionell grön infrastruktur. Grön
infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i
hela landskapet. Den är en viktig del i att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Förslagen till etappmål syftar till att vara steg på vägen för att uppnå dessa
mål.
De i projektet ingående myndigheterna har tagit fram förslagen i en samverkansprocess med ett gemensamt ansvar för arbetet. Det innebär att myndigheterna som
ingått i arbetsgruppen i etappmålsprojektet ”äger” förslagen tillsammans. Samverkansprocessen har säkerställt att alla myndigheterna står bakom de etappmålsförslag som läggs fram.
1. ”Skogens kvalitativa livsmiljöer för hotade arter ska öka och en större bredd av
ekosystemtjänster gynnas i virkesproducerande bestånd, genom att till år 2023 öka
andelen hyggesfritt skogsbruk och på så vis stärka den gröna infrastrukturen.”
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Målet uttrycks som en önskvärd riktning och inte som en fast areal eller procentuell
ökning. År 2023 bör ett nytt etappmål beslutas där ökningen kvantifieras. Hyggesfritt skogsbruk har potential att lösa flera mål- eller intressekonflikter som kan uppstå mellan virkesproduktion och andra samhällsmål/intressen och är en åtgärd som
är positivt för biologisk mångfald, bredden av ekosystemtjänster och för grön infrastruktur i landskapet. Hyggesfria metoder har möjlighet att gynna friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald, renskötsel och kulturmiljövärden. Många arter ges en
större möjlighet att finnas kvar jämfört med vid trakthyggesbruk. Exempel på organismgrupper som gynnas kan vara marksvampar, hänglavar, mossor och fåglar.
De viktigaste konsekvenserna: Hyggesfria metoder innebär i de flesta fall lägre
produktion och lönsamhet, maskiner och metoder kan behöva anpassas. Andelen
sågtimmer bedöms öka medan massaveden minskar. Förslaget i sin nuvarande
form beräknas endast få marginella negativa effekter.
2. ”Den ekologiska funktionaliteten i slättbygd ska väsentligen ha förbättrats till
2027. Detta ska uppnås genom att betesmarker, våtmarker och småbiotoper dels
bevaras och sköts så att de bidrar till att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur, dels restaureras, återskapas och nyanläggs i en tillräcklig omfattning på
platser där de bidrar till att stärka grön infrastruktur.”
Jordbrukets rationalisering har lett till att många småbiotoper och våtmarker har tagits bort, och därigenom har den variation av livsmiljöer och landskapselement
som tidigare funnits i stor utsträckning försvunnit. Att öka mängden småbiotoper är
därför en angelägen insats för att bevara insekter, fåglar och annan biologisk mångfald i åkerdominerade bygder. Stärkt ekologisk funktionalitet genom fler och bättre
skötta betesmarker, våtmarker och småbiotoper ökar också ekosystemens resiliens/motståndskraft i ett förändrat klimat.
De viktigaste konsekvenserna: Om permanenta småbiotoper anläggs på åkermark,
kan det påverka jordbrukarnas produktion negativt. Förslaget omfattar även andra
intilliggande marker.
3. ”Senast 2026 har förutsättningarna för biologisk mångfald förbättrats genom restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse och Natura
2000-områden samt i och omkring värdetrakter, i den omfattning som anges i länsstyrelsernas handlingsplaner och andra beslutade planer och strategiska dokument
om grön infrastruktur.”
Natura 2000-områden och utpekade värdetrakterna i länsstyrelsernas regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur har särskilt stora värden för den biologiska
mångfalden. Åtgärder bör därför prioriteras runt dessa områden så att naturvärdena
finns kvar och kan utvecklas. Sådana områden med förstärkt konnektivitet utgör
dessutom viktiga delar i de åtaganden alla EU:s medlemsstater ska göra enligt biologisk mångfaldsstrategin. Ett sätt att uppnå etappmålet är att uppmuntra och stödja
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enskilda, myndigheter och organisationer att genomföra restaureringar och återskapa förlorade värden kopplade till grön infrastruktur. Förslaget utgår från nyttjande av befintliga medel, både nationella och de som kan fås från EU:s fonder.
De viktigaste konsekvenserna: Förslaget kan ge negativa konsekvenser för vissa
markägare om åtgärden att förbättra konnektiviteten försvårar rationellt brukande.
Vi bedömer att det endast blir aktuellt i enskilda fall och att de kan få ekonomisk
ersättning för detta från nationella befintliga stöd, men även nya och befintliga stöd
från EU:s fonder.
4. ”Senast år 2025 ska påverkan på den gröna infrastrukturens funktionalitet beaktas i beslut och planer gällande mark- och vattenanvändning, så att biologisk mångfald stärks och förvaltas långsiktigt hållbart.”
I enskilda beslut och planer om mark- och vattenanvändning tas i dagsläget sällan
eller aldrig hänsyn till hur olika åtgärder påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett landskapsperspektiv. Bristen på helhetsperspektiv och bedömningen hur det tillsynes lilla beslutet eller planen påverkar de stora sammanhangen
är en viktig del till varför vi idag inte uppnår många av de landskapsanknutna miljömålen. Detta är också ett av skälen till att arbetet med grön infrastruktur initierades av regeringen. Ökad hänsyn till grön infrastruktur i beslut och samhällsplanering kan även bidra till stärkt klimatanpassning genom stabilare lokalklimat och naturliga system för hantering av till exempel ytvatten för att minska risken för översvämningar. Etappmålet syftar i första hand till att omfatta översiktsplaner, ändringar av översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, lokaliseringsprövningar samt
tillstånd och andra beslut som rör förändrad mark- och vattenanvändning enligt
miljöbalken.
De viktigaste konsekvenserna: Omständigheter kan medföra påverkan och konsekvenser för näringslivet och hushållen i vissa fall. Dessa kommer emellertid inte att
vara av ekonomisk karaktär men kan beröra till exempel lämplig lokalisering av
verksamhet.
5. Förslag nytt regeringsuppdrag till Trafikverket
”Utreda förutsättningar och föreslå åtgärder för att utveckla befintligt system för
ekonomiskt stöd till enskilda väghållare så att stöd även kan ges för åtgärder som
stärker viktiga natur- och kulturvärden för grön infrastruktur. Utredning bör ske i
samverkan med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).”
Enskilda vägar med statligt bidrag omfattar ca 20 procent av vägnätet och berör ca
24 000 väghållare organiserade i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Därmed
finns en stor potential att stärka grön infrastruktur. Befintligt ekonomiskt stödsystem hanteras av Trafikverket men är i regeringens direktiv begränsat till stöd för
vägtekniska åtgärder. Genom att anpassa regelverket så att det även tillåter stöd till
åtgärder som stärker grön infrastruktur och stärker biologisk mångfald får staten ett
instrument som kan ge effekter både snabbt och vittomfattande ute i landskapet.
Det förslag som Trafikverket tidigare utrett innebär att en vägförening kan föreslå
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åtgärder som Trafikverket bedömer och ger bidrag till. Det ger en möjlighet att
samla betydelsefull information om värden och möjligheter för att stärka grön infrastruktur vilket saknas idag. Det kan därför även ge betydelsefull information till
de länsvisa planerna för grön infrastruktur och därmed förbättra och effektivisera
arbetet med att stärka grön infrastruktur i hela landskapet.
De viktigaste konsekvenserna: Konsekvenser kan inte bedömas innan utredning
skett.
Samverkansåtgärden Miljökompensation (2 förslag)
Miljömålsrådet lämnar följande förslag till regeringen:
1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal
2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom
staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal
Förslag: Infrastruktursatsningar får avsättas till att finansiera åtgärder för miljökompensation. Det blir en del av Trafikverkets hållbarhetsarbete i investeringsprojekt. Möjligheten bör förtydligas genom en justering av Trafikverkets regleringsbrev.
Idag ställs det krav på Trafikverket att ersätta olika typer av miljöskador som verksamheten skapar. Kraven kommer utifrån miljöbalken men också via de transportpolitiska målen genom Riktlinje Landskap och kulturmiljöstrategin. Förslaget visar
att det idag saknas lämpligt lagrum att ta mark i anspråk för Trafikverket med konsekvensen att det regelbundet skapas adhoc-lösningar. Dessa lösningar saknar ofta
både kvalitet och effektivitet. Med förslaget ökar möjligheterna för samhället att nå
flera miljömål, samtidigt som Trafikverket kan nå en samhällsekonomisk effektivitet i frågan.
Trafikverket saknar idag lagligt stöd att innefatta områden för kompensation inom
en väg- eller järnvägsplan. Trafikverket gör även tolkningen att de inte på frivillig
väg kan förvärva och förvalta mark för miljökompensation utanför planområdet
med stöd i nuvarande lagstiftning. Vidare anges i direktiven till utredningen om
ekologisk kompensation (SOU 2017:34) att utgångspunkten ska vara markåtkomst
genom frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare. Arbetsgruppen
inom miljömålsrådsåtgärden har funnit att naturvårdsavtal enligt jordabalken därför
är en skyddsform som ligger inom räckhåll för Trafikverket. Naturvårdsavtal är en
avtalsform som endast får tecknas till förmån för staten eller en kommun. Avtalet
reglerar en markägarens möjlighet att nyttja marken och följer fastigheten. Avtalet
kan löpa över max 50 år. Tanken är att Trafikverket ska få samma möjlighet som
Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket att nyttja denna avtalsform.
Trafikverket får då tillgång till en rättssäker avtalshantering där man säkrar kompensationsåtgärden långsiktigt. Med förslaget ökar möjligheterna för samhället att
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nå flera miljömål genom en landskapsanpassad infrastruktur. Samtidigt som Trafikverket kan nå en samhällsekonomisk effektivitet i frågan då man kan effektivisera
delar av sin verksamhet. Inte minst genom att de verktyg som ges kommer underlätta genomförandet och minska tidsåtgången för projektering, planprocess och tilllåtlighet. Detta gäller särskilt för de nya stambanorna med höghastighetståg.
2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom staten,
från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Förslag: Naturvårdsverket och länsstyrelserna får genom regleringsbrev möjlighet
att ta över förvaltning av naturvårdsavtal från Trafikverket. Detta sker genom att
myndigheterna i samverkan tecknar avtal och skapar alla förutsättningar för att
länsstyrelserna sedan ska kunna svara för avtalet och vidare förvaltning av området.
Från tillsynsmyndighets sida finns en generell strävan att söka ökat genomslag för
miljökompensation vid olika typer av exploateringar. Både i form av att stimulera
och uppmuntra frivilliga initiativ hos exploatörer men också genom att myndigheten föreskriver detta som villkor i samband med att den lämnar tillstånd till en
exploatering. Aktörerna förhåller sig till detta och försöker genomföra både frivilliga åtaganden om kompensation och att utföra sådana som följer av villkor i domar, tillstånd och dispenser. Det finns alltid en viss osäkerhet i vilken grad en aktör
har förutsättningar/verktyg att kunna leva upp till villkoren till en skälig kostnad,
eftersom detta ytterst bygger dels på frivillighet från berörd markägare och dels en
avtalslösning med densamma. Förslaget bäddar för att delar av denna osäkerhet
kommer kunna undanröjas. Sammanfattningsvis bör förslaget i förlängningen leda
till att miljökompensation ökar som företeelse vid tillståndsgivning genom att de
villkor som föreskrivs går att leva upp till i praktiken. Detta helt utan att samhällskostnader och tidsåtgång vid prövningen behöver öka.
Även om möjligheten ges för Trafikverket att nyttja naturvårdsavtal är det tydligt
att Trafikverket inte har instruktioner, samma befintliga system och kunskap att
förvalta avtal och ev. skötsel som länsstyrelserna. Därför är förslaget att man genom samverkan kan skapa en process där Trafikverket och Länsstyrelsen i samverkan tecknar avtal och skapar alla förutsättningar för att länsstyrelserna sedan ska
kunna svara för avtalet och vidare förvaltning av området. Denna samverkan sker
under förutsättning att flera principer följs bl.a. förorenaren betalar, additionalitetsprincipen och den tvådelade prövningen enligt miljöbalken. Konkret innebär förslaget att Länsstyrelsen övertar förvaltningen efter det att Trafikverket ersatt markägaren och iståndsatt området/kompensationen. Med detta förenklas möjligheten att
bygga landskapsanpassad infrastruktur så att miljökvalitetsmålen och Agenda
2030-målen för ekosystem och biologisk mångfald kan nås. Alternativet är en risk
för fortsatt byggnation av infrastruktur med bestående intrång i landskapet.
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Miljömålsrådets pågående åtgärder 2021
PÅGÅENDE ÅTGÄRDER (UTANFÖR PROGRAMOMRÅDENA)

▪

Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment
Deltagande myndigheter: Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Statens geotekniska institut
(SGI).
Åtgärden, som påbörjades 2019, är baserad på de färdplaner som togs fram av
föregående miljömålsåtgärd om förorenade sediment (avslut 2018). Stora delar
av färdplanerna är inkluderade i ett regeringsuppdrag där Naturvårdsverket,
Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna tillsammans har fått ett ansvar för att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar
och kustområden. Regeringsuppdraget innebär utveckling av vägledningar, metodiker, prioriteringsunderlag och erfarenhetsåterföring samt framtagande av
en kunskapsplattform. Under 2020 har två seminarier hållits, en expertstödsfunktion lanserats och ett branschnätverk är under utveckling. Just nu pågår
även arbete med vägledningar, kunskapssammanställningar, erfarenhetsåterföring, prioriteringar och att ta fram en gemensam kunskapsplattform som ska bidra till att både sprida resultaten av det gemensamma arbetet. Regeringsuppdraget (planerat slutdatum 2022) tillsammans med miljömålsrådsåtgärden ska
resultera i en mer effektiv och ändamålsenlig hantering av förorenade sediment.

▪

Samverkan om genomförandet av förslag inom den nationella handlingsplanen för radon.
Deltagande myndigheter: Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Gävleborg
samt några kommuner.
Handlingsplanen, som SSM har tagit fram i samverkan med berörda myndigheter, beslutades av myndigheten i februari 2018. Samverkansåtgärden är en
del av handlingsplanen för radon och initierades i slutet av 2018. Det har hittills genomförts möten i Gävle och Göteborg med länsstyrelser och kommuner
för att analysera nuläget för kommunernas hantering av radonfrågan och diskutera möjliga förbättringar. Åtgärdens övergripande målsättning är att förbättra
stödet till kommunerna när det gäller hantering av frågor om radon samt att
förbättra möjligheten att följa kommunernas verksamhet inom radonområdet.
Planen är att slutföra åtgärden under 2021.

▪

Brukningsvärd jordbruksmark – för vem, till vad och när? Ny modell för
värdering av jordbruksmark
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Deltagande myndigheter: Jordbruksverket tillsammans med Boverket (som
dock valt att gå ur projektet 2020 på grund av tidsbrist), Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna
Myndigheterna samarbetar för att ta fram en metod som kan användas för att
säkerställa att alla relevanta värden finns med i ett beslut om markexploatering
och att olika perspektiv hanteras. Åtgärden syftar till att underlätta kommunernas värdering och syn på jordbruksmarken och skapar samtidigt en större likformighet mellan kommuner hur jordbruksmarken hanteras i den kommunala
planprocessen. Arbetet påbörjades 2019 och var tänkt att avslutas under 2020.
Delar av projektet kunde inte genomföras under 2020 på grund av Corona-pandemin och färdigställandet kommer att ske under 2021.
▪

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga lantbruksföretag
Deltagande myndigheter: Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna,
SLU.
Syftet är att motverka nedläggning av lantbruk med djurhållning och bidra till
att naturbetesmarker kan hållas i hävd genom betande djur, vilket gynnar biologisk mångfald och grön infrastruktur. Länsstyrelserna ges ett kunskapsunderlag
- digitala kartskikt - till stöd för dialog med lantbrukare, kompletterat med en
powerpoint-presentation som beskriver lantbruksekonomiska förutsättningar
med exempelgårdar. Kunskapsunderlaget är färdigt för publicering. Häradsekonomiska kartan är georefererad och publicerad. Websida med information färdigställs. Arbetet 2021 fokuseras på att kommunicera kunskapsunderlaget. Åtgärden avslutas 2021.

▪

Nationella åtgärder för att nå en acceptabel dioxinsituation
Deltagande myndigheter: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) liksom vattenmyndigheterna.
Åtgärden kommer att slutredovisas våren 2021. Det som återstår är att i en rapport i Naturvårdsverkets rapportserie dokumentera dioxinsituationen i Sverige
2021 och göra en bedömning av det arbete som behövs framöver för att uppnå
en mer acceptabel dioxinsituation.
Några exempel på åtgärdens resultat och leveranser:
Ökad samverkan mellan berörda myndigheter.
Ökad kunskap om t.ex. dioxinsituationen i Sverige och behovet av förbättring
för hälsa och miljö.
Ett forskningsprogram om förorenade sediment inklusive spridning av miljögifter från dessa.
Möten med industriföreträdare och andra aktörer, t.ex. forskare.

▪

Scenarioanalys för klimatneutral bygg- och anläggningssektor
Deltagande myndigheter: Trafikverket, Boverket och Naturvårdsverket.
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Arbetet ska resultera i samsyn runt metod för scenarioanalys för bygg- och anläggningssektorn med syfte att kunna visa nyttan av åtgärder och styrmedel för
att nå målet om klimatneutralitet i färdplanen för klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Under 2020 har en förstudie genomförts. Under 2021 kommer
arbetet att fortsätta genom att samverkan runt framtagande av delmoduler inom
respektive myndighet. Åtgärden avslutas 2022.
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Miljömålsrådets avslutade åtgärder 2020
AVSLUTADE ÅTGÄRDER 2020

▪

Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid
Deltagande myndigheter: SGU, Naturvårdsverket, länsstyrelserna
Åtgärden handlade om samverkan för att identifiera vägar framåt för hantering
av målkonflikter avseende utvinning och återvinning av omställningsmineraler
för en grön framtid. Under början av 2020 var aktiviteten låg p g a pandemin. I
augusti 2020 fick Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU gemensamt
ett regeringsuppdrag ”Uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges
delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier”. Inom ramen för detta
uppdrag arbetar berörda myndigheter med frågeställningen kontinuerligt och i
betydligt större utsträckning än 2019 och tidigt 2020. Åtgärden har därför avslutats.

▪

Miljökompensation
Deltagande myndigheter: Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna.
Åtgärden handlar om att skapa samsyn till planprocessen med gemensamma
principer och tydliga överenskomna begrepp som ger stöd för hanteringen av
miljökompensationsåtgärder i praktiken, inte minst utifrån nytta och kostnadseffektivitet. Arbetet berör utöver ekologisk kompensation främst även kompensation av kulturmiljöer och jordbruksmark. Miljömålsrådet lämnar i denna rapport två förslag till regeringen om statlig samverkan kring naturvårdsavtal i
syfte att underlätta markåtkomst och säkerställandet av kvalitén för kompensationsåtgärder. En slutrapport har också publicerats.

▪

Vägledning LCA för transportinfrastruktur
Deltagande myndigheter: Trafikverket och Boverket.
Myndigheterna har tagit fram en vägledning för tillämpning av livscykelanalys
(LCA) i beslutsunderlag för planering och projektering av transportinfrastruktur, motsvarande den vägledning som finns för byggsektorn. Vägledningen är
färdig och har i februari 2021 publicerats på Trafikverkets websida. Trafikverket är ansvarig för dess uppdatering. Vägledningen ger stöd för aktörer i planering och projektering av transportinfrastruktur, men kan även användas som
underlag när det gäller andra typer av anläggningar och som underlag för kommande aktiviteter i programområde Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen.

▪

Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad
Deltagande myndigheter: Naturvårdsverket och Energimyndigheten i samverkan med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet,
Folkhälsomyndigheten och Boverket.
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Den framtagna strategin syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar vindkraftsutbyggnad och bidra till energiomställningen. Strategin bygger på ett förslag till en utvecklad planeringsprocess för vindkraft på land med bl.a. en regional fördelning av ett nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft motsvarande
80 TWh samt ett nationellt planeringsunderlag. Strategin innehåller också en
plan för ett fortsatt arbete som bygger på att länsstyrelserna genomför regionala
analyser och arbetar fram ett regionalt planeringsunderlag som stöd för kommunernas planering av vindkraft. I strategin ingår också ett förslag till förändring av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan avseende vindkraft. Arbetet
har skett i samverkan eller dialog med myndigheter och aktörer som är centrala
i arbetet för att nå en hållbar vindkraftsutbyggnad, t.ex. Försvarsmakten, Sametinget, Svenska kraftnät och SKR. Rundabordssamtal har genomförts med företrädare för vindkraftsbranschen. Strategin har förankrats genom bland annat
regionala möten med samtliga länsstyrelser och genom en hearing och en
webbkonsultation. Vindkraftsstrategin har överlämnats till regeringen i särskild
ordning, och finns på Energimyndighetens webbplats.
▪

Identifiera genomförbara åtgärder och styrmedel för att minska svensk
klimatpåverkan i andra länder.
Deltagande myndigheter: Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten,
Konsumentverket, Livsmedelsverket, Transportstyrelsen.
Åtgärden syftade till att öka takten i klimatarbetet för att minska svensk klimatpåverkan i andra länder och för att nå det svenska generationsmålet. Åtgärden
avser att ge ökad kunskap, samsyn, och visa på både hinder och möjligheter.
Resultat och förslag presenteras i promemorian ”Klimatstyrning av konsumtionen – elektronik och vitvaror”2. Arbetet kommer att kugga in i, och tas tillvara dels i övrigt arbete i Miljömålsrådets programområde Styrmedel för hållbar konsumtion, dels i annat arbete som pågår eller är på väg att startas upp,
såsom MISTRA Sustainable Consumption fas 2 eller Miljömålsberedningens
uppdrag att utarbeta en strategi för att minska klimatpåverkan av konsumtionen
i Sverige.

▪

Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester (Skrovmålet)
Deltagande myndigheter: Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten,
Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Åtgärden syftar till att ta fram riktlinjer/rekommendationer eller eventuellt föreskrifter om användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar, samt utreda hur
man kommer tillrätta med problemet med miljöfarliga färgrester som finns på
båtskrov och båtuppläggningsplatser.
Under 2020 har forskningsinstitutet RISE slutfört en undersökning av vilka utsläpp de vanligaste saneringsmetoderna av båtskrov med TBT och andra bioci-

2

Naturvårdsverket, ”Klimatstyrning av konsumtionen – elektronik och vitvaror”, promemoria 2020-1217, Ärendenr NV-09567-20.
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der på båtbotten ger. Undersökningen ligger till grund för framtagning av rekommendationer rörande vilka metoder och tillvägagångssätt som bör iakttas
vid borttagning av båtbottenfärg som innehåller biocider för att minska risken
för att dessa ämnen sprids vid borttagande av färg samt att avfallet hanteras på
ett miljömässigt riktigt sätt.
Vidare har en konsekvensutredning av förutsättningarna för ett förbud mot användande av biocidfärger på båtskrov, med kartläggning av giftfria alternativ
så som borsttvätt, båtliftar, trailerbåtar, skrovdukar etc. genomförts.
▪

Samverkan i samhällsplaneringen
Deltagande myndigheter: Länsstyrelserna, Boverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Riksantikvarieämbetet
och Energimyndigheten.
Samverkanåtgärden byggde vidare på två tidigare samverkansåtgärder på tema
samhällsplanering. Huvudfrågan har varit hur statliga myndigheter utformar
och tillhandahåller planeringsunderlag och vägledningar och bättre kan samordna sig och samverka i detta, i syfte att bidra till miljömålen. Åtgärden har
också syftat att bidra i pågående uppdrag, bland andra länsstyrelsernas planeringskatalog för tillhandahållande av underlag. Arbetet i samverkansåtgärden
pågick huvudsakligen under 2019 då två heldagsworkshopar anordnades där
ingående myndigheter redovisade sina uppdrag och hur de arbetar med planeringsunderlag, miljömål och Agenda 2030. Utifrån detta arbetades en gemensam bild fram av utmaningen att nå samordning mellan myndigheter och nationella och regionala underlag för kommunernas fysiska planering. Ett behov
som identifierades är en framtidsbild Agenda 2030 för samhällsplaneringen. En
slutrapport finns framtagen. Programområdet ramverk för nationell planering
har tagit vidare flera av de frågeställningar som ingick i samverksåtgärden.

▪

Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
Deltagande myndigheter: Upphandlingsmyndigheten tillsammans med alla
andra myndigheter i Miljömålsrådet.
Åtgärden var en samverkan om hur förutsättningarna för en mer miljömässigt
ansvarsfull upphandling kan stärkas. Inom åtgärden inleddes en rutin där Miljömålsrådets myndigheter bjöds in som referenter i Upphandlingsmyndighetens
framtagande av upphandlingskriterier. Samverkan var lyckad och kommer fortsätta inom ramen för ordinarie löpande arbete.
Därutöver har åtgärder för ökad förståelse för samverkan runt offentlig upphandling genomförts. Det har handlat om seminarier och workshops för att
ökad kännedom om den Nationella upphandlingsstrategin och Kammarkollegiets ramavtal bland Miljömålsrådets myndigheter men även samtal runt samverkan gällande dessa delar framöver. Stor del av denna samverkan kommer fortsätta inom ramen för ordinarie verksamhet framöver men även fångas upp i
Miljömålsrådets fortsatta arbete kommande år inom ramen för Programområde
Staten går före.
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▪

Ekosystemtjänster i fysisk planering
Deltagande myndigheter: Länsstyrelserna, Naturvårdsverket.
Det arbete som ska utföras inom samverkansåtgärden har helt införlivats i och
fortsatt i programområdet Insatser för grön infrastruktur, projekt 7. För utförda
leveranser i projekt 7, se avsnittet om programområdet i denna rapport.

▪

Hållbar konsumtion och produktion för en cirkulär ekonomi
Deltagande myndigheter: Tillväxtverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
De deltagande myndigheterna har under 2019 kartlagt uppdrag, projekt och policys på de egna myndigheterna som kopplar till cirkulär ekonomi. Detta har
sammanställts. Syftet har varit att få en överblick och identifiera samverkansmöjligheter bland existerande uppdrag samt att gemensamt ta fram ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för vidare diskussioner om utvecklingsbehov och förslag på åtgärder. Från och med 2020 har samverkansåtgärden införlivats i arbetet inom programområdet Styrmedel för hållbar konsumtion där
Konsumentverket har drivansvar och övriga myndigheter som deltog i samverkansåtgärden också deltar. Styrmedelsarbetet inkluderar sådana styrmedel som
har bäring på cirkulär ekonomi. Det gäller framförallt konsumtionsområdena
textilier och boendeprodukter.

▪

Utreda möjligheten att tillämpa befintliga metoder, modeller och verktyg
för att ekonomiskt kvantifiera hälsorelaterade effekter av miljörelaterade
åtgärder
Deltagande myndigheter: Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen i samverkan med Boverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Trafikverket
och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Åtgärden syftar till att tydliggöra de samhällsvinster som kan göras i samhällsbyggandet om större hänsyn tas till olika miljöåtgärders hälsopåverkan, i synnerhet på längre sikt och i ett större perspektiv än vad som görs idag. Om hälsovinster kan redovisas i monetära termer ökar möjligheten att de väger tyngre
än idag i beslut som rör samhällets utveckling mot goda och hälsofrämjande
vistelsemiljöer. Inom detta arbete gavs Ramboll i uppdrag att utreda möjligheterna att integrera miljörelaterade hälsovinster i samhällsekonomiska analyser
som kan användas i de processer som utgör samhällsbyggandet. För de ingående myndigheterna gäller det kunskapsstöd för en mer hälsofrämjande planering av t.ex. bostadsområden, trafik, infrastruktur och kollektivtrafik, och för
det förebyggande arbetet att minimera hälsorisker kopplade till t.ex. kemikalier, strålning, buller och klimatförändring.
Uppdraget redovisades i maj 2020 med ett slutseminarium samt en rapport med
förslag till handlingsplan för fortsatt samarbete.
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Ärendenr:
TRV 2018/68674

Förslag till regeringen från programområdet Staten går före
Sverige har i den klimatpolitiska handlingsplanen3 presenterat en offensiv klimatpolitik som ska bidra till att vi når de globalt och nationellt uppsatta klimatmålen. I
Sverige har utsläppen minskat över tid, men det går för långsamt och kraftfulla åtgärder kommer behövas för att leva upp till Parisavtalet, konstateras i handlingsplanen. Statliga myndigheter bör enligt handlingsplanen vara en föregångare i att
minska växthusgasutsläppen från transporter. Det sättet staten nyttjar transportsystemet ska vara långsiktigt hållbart och stimulera en hållbar utveckling av transportsektorn.
Enligt regeringsformen 1 kap 2 § ska det allmänna främja en hållbar utveckling
som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Statlig
verksamhet ska präglas av höga ambitioner i miljöarbetet och bidra till både de
svenska miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Det offentliga
Sveriges ansvar för att gå före i miljöarbetet har bland annat lyfts fram i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 20194. Myndigheter och statliga bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet stor möjlighet att påverka och driva på
en utveckling som bidrar till att nå miljömålen.

3

https://www.regeringen.se/4a9c81/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samladpolitik-for-klimatet--klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065

4

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6865-3.pdf?pid=24098
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Miljömålsrådets programområde Staten går före ska leda till implementerbara förslag och åtgärder för att ytterligare nyttja potentialen i att staten är drivande och går
före med att använda nya eller förbättrade arbetssätt och tekniska lösningar.
Arbetet drivs i delprojekt där medverkande myndigheter arbetar i en samverkansprocess. Trafikverket har ett drivansvar för programmet som helhet. Arbetet har löpande stämts av med Miljömålsrådet, som beslutat att lämna förslagen till regeringen.
Staten kan gå före och bidra till att nå miljömålen genom att:

1. Minska påverkan på miljön där det offentliga är en stor aktör,
2. Föregå med gott exempel som uppmuntrar andra aktörer att ta efter,
3. Förändra förutsättningarna för andra aktörer att minska sin påverkan
på miljön, genom att förändra marknaden i positiv riktning.
Staten kan med fördel välja ett specifikt område med stor miljöpåverkan för att
uppnå effekt. Ett avgränsat och direkt påverkbart område för statliga aktörer inom
transportsektorn är de egna tjänsteresorna. Genom att påverka marknaden för tjänsteresor har man också möjlighet att påverka marknaden för såväl offentlig som privat konsumtion av resor. Om staten ska gå före och öka takten på omställningen
behövs det åtgärder som skapar synergier. Förslagen är en kombination av två styrmedel - etappmål och beställarnätverk, båda inom området tjänsteresor. Miljömålsrådet ger följande förslag till regeringen:
1. Fastställa etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av
koldioxid från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030 från år 2019.
2. Initiera ett beställarnätverk för tjänsteresor så offentliga beställare kan
driva utveckling och skapa efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen
från resor
Synergier mellan de två förslagen
Etappmålet är i linje med den omställning som måste ske om klimatmålen ska nås.
Ett beställarnätverk stödjer myndigheterna i att nå målet. En tydlig målbild är
också en framgångsfaktor för beställarnätverk. Detta är viktigt för att motivera såväl nätverkets deltagare som privata samverkanspartners inom resebranschen att
medverka i långsiktiga utvecklingsprocesser. Målbilden i kombination med avsiktsförklaringar från potentiella beställare inger förtroende och en vilja till ett
långsiktigt samarbete. Det i sin tur skapar förutsättningar för marknaden att våga
utveckla nya innovativa produkter och tjänster för fler fossilfria resor.
För att nå etappmålet måste myndigheter utveckla användandet av digitala möten
men också avstå från en del resor som kräver fossila bränslen. Myndigheterna behöver givetvis fortsatt genomföra resor för att utföra sina uppdrag. Därför finns be-
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hov av ett beställarnätverk för att stimulera marknaden till fler fossilfria resealternativ, så myndigheterna kan uppfylla etappmålet om 50 procent koldioxidminsking
från tjänsteresor till 2030 i jämförelse med 2019.
Etappmålet är i linje med den omställning som måste ske om klimatmålen ska nås.
Förslagen med etappmål och beställarnätverk innebär att staten agerar föregångare
och förändrar förutsättningarna för andra aktörer genom att förändra marknaden i
positiv riktning.
Vad är en tjänsteresa?
I förslagen om etappmål för statliga myndigheters tjänsteresor och beställarnätverk
för tjänsteresor utgörs begreppet tjänsteresor av kategorierna: flygresor, bilresor,
tågresor, bussresor (inklusive resa med färja). Det innebär att maskiner och övriga
fordon inte föreslås ingå i förslaget. En utförligare beskrivning av tjänsteresor finns
sist i detta dokument.
Förslag 1: Etappmål för statliga myndigheters tjänsteresor
Programområdet Staten går före föreslår ett nytt etappmål med följande formulering:
De sammanlagda utsläppen av koldioxid från statliga myndigheters tjänsteresor
ska minska med minst 50 procent till 2030 jämfört med år 2019.
Förslaget till etappmål innebär att myndigheternas sammanlagda utsläpp från tjänsteresor år 2030 får vara högst 50 procent av utsläppen redovisade för år 2019, vilket var ca 140 000 ton koldioxid. Det betyder att utsläppen år 2030 bör vara ca
70 000 ton enligt nuvarande sätt att redovisa dem.
Programområdet Staten går före föreslår att etappmålet beslutas av regeringen och
ska gälla alla statliga myndigheter, i dagsläget 187 stycken, som lyder under förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter5. Dessa myndigheter
har enligt förordningen ett ansvar att arbeta för minskade utsläpp. Målet gäller totalt för alla statliga myndigheter, vilket innebär att några myndigheter kan genomföra en liten minskning givet att andra myndigheter genomför en större minskning.
Etappmålet kan kompletteras med ytterligare etappmål inom området där regeringen identifierar att staten kan föra skillnad i arbetet för att nå miljömålen.
Myndigheterna har i nuläget krav på sig att, enligt miljöledningsförordningen6, utreda den miljöpåverkan som dess interna och externa verksamhet kan ge upphov
5

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907

6

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907
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till och upprätta mål för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön. Förordningen i sig har ingen uttalad målstyrning, utan har som syfte att styra det kontinuerliga arbetet och de ständiga förbättringar som behövs i myndigheternas miljöarbete.
Myndigheter ska bidra till miljömålen. Med det nya förslaget till etappmål skulle
ett skärpt incitament skapas för de 187 myndigheter som lyder under miljöledningsförordningen att gå före i arbetet att minska sina utsläpp och bidra till den förändring som behövs för att nå de uppsatta klimatmålen. Den extraordinära situation
som råder under nuvarande pandemi har fått till följd att myndigheterna utvecklat
nya arbetssätt och hittat nya lösningar när samverkan och kontakt med andra aktörer är nödvändig. Dessa erfarenheter är en god grund för myndigheterna att kunna
nå målet.
Statliga myndigheter har mycket olika uppdrag och behov av att skapa och upprätthålla internationella kontakter och genomföra tjänsteresor. Det finns också skillnader mellan myndigheter beträffande vilka förutsättningar de har att själva påverka
om en tjänsteresa ska genomföras eller inte. Myndigheterna har därmed olika möjligheter att minska utsläppen från tjänsteresor. Myndigheterna har också fram till
nu prioriterat frågan olika, vilket resulterat i att några myndigheter redan har minskat sina utsläpp mycket medan andra inte har gjort det. Alla myndigheter behöver,
med hänsyn till sin verksamhet och sina påverkbara förutsättningar, analysera användandet av tjänsteresor och hitta sätt att minska sina utsläpp. Detta kan betyda att
några myndigheter behöver minska sina utsläpp mer än 50 procent och några myndigheter kan minska sina utsläpp mindre än 50 procent. Som helhet behöver emellertid myndigheterna öka takten och gå före i utsläppsminskningen för att bidra till
att klimatmålen nås.
Förslaget kan innebära, särskilt inledningsvis, högre kostnader för ökad fossilfri inblandning i flygbränsle. Ökad digital samverkan kan innebära minskade kostnader
för myndigheterna genom effektivisering av arbetet samt minskat antal tjänsteresor.
I regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete står det att ”etappmålen fastställs av regeringen eller, om det finns särskilda
skäl, av riksdagen”. Programområdet Staten går före bedömer inte att särskilda skäl
finns för detta förslag till etappmål ska fastställas av riksdagen, utan etappmålet bör
kunna beslutas av regeringen.
Exempel på styrmedel och åtgärder som kan bidra till etappmålet
För att respektive myndighet ska bidra till etappmålet bör lämpliga åtgärder genomföras. Varje myndighet bör själv analysera hur utsläppen kan minska från medarbetarnas tjänsteresor och detta bör ligga till grund för vilka åtgärder som är lämpliga för den enskilda myndigheten.
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I ett beställarnätverk kan myndigheterna presentera en gemensam behovsframställan och identifiera den samlade köpkraften, för att efterfråga fossilfria tjänsteresor
och påverka marknadens utveckling. Detta bedöms vara ett effektivt styrmedel. Det
gemensamma förarbetet och samverkan med marknads-aktörer genomförs av nätverket och kommer ligga till grund för upphandling av de upphandlande myndigheterna eller inköpscentralerna. Staten kan, genom en åtgärd som förändrar marknaden i positiv riktning, förändra förutsättningarna för andra aktörer att minska sin
påverkan på miljön.
Andra möjliga åtgärder för att minska utsläppen från tjänsteresor kan vara att:

-

minska antalet tjänsteresor genom att till exempel nyttja modern
teknik och utveckla nya arbetssätt och metoder,
byta till färdsätt med lägre klimatutsläpp genom att till exempel stimulera användning av tåg och kollektivtrafik,
minska miljöpåverkan inom respektive färdsätt och trafikslag genom
att till exempel välja biodrivmedel, undvika höghöjdseffekter och resursoptimera resandet.

Myndigheten bör även ha styrande dokument i syfte att minska miljöpåverkan från
tjänsteresor, exempelvis rese- och mötespolicy eller inköpspolicy.
Förslag till uppföljning av etappmålet
Programområdet Staten gör före föreslår att Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet för uppföljning av etappmålet i miljömålssystemet. Hur vi närmar oss etappmålet ska bedömas samlat för alla myndigheter och genomföras årligen. Man bör
överväga om myndigheternas uppföljning och redovisning av utsläpp från tjänsteresor och transporter bör inbegripa även utsläpp av andra växthusgaser samt höghöjdseffekten omräknat till koldioxidekvivalenter, för en mer komplett bild av
tjänsteresornas totala klimatavtryck.
Förslag 2: Beställarnätverk för tjänsteresor
I ett beställarnätverk för offentliga tjänsteresor samlas köpkraft, kompetens och resurser för att möjliggöra förnyelse och innovation inom reseområde som kan bidra
till måluppfyllelse av miljömålen. Därutöver utför nätverket ett gediget förarbete
inför upphandling, exempelvis behovskartläggning, leverantörsdialoger om riskfördelning, affärsmodell och avtalskonstruktioner. Det gemensamma arbetet i nätverket underlättar sedan upphandlingsarbetet som genomförs på vanligt sätt, utanför
beställarnätverket. Beställarnätverk för tjänsteresor ska främja miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning på lång sikt och
på kort sikt etappmålet för tjänsteresor som föreslås ovan.
Genom beställarnätverket utvecklas den strategiska styrningen för de offentliga inköpen av tjänsteresor som i sin tur kan påverka hela resebranschen. Det ger rege-
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ringen möjlighet att styra de offentliga inköpen inom behovsområdet. Nedanstående exempel påvisar hur det offentliga kan driva utveckling med stor efterfrågan
inom ett annat behovsområde.
År 2018 stod kommuner, regioner och staten för 14 % (3,8 mdkr av totalt 27,3
mdkr) av den svenska möbelkonsumtionen. Leverantörsmarknaden bestod av
cirka 430 bolag, av dessa stod 10 bolag för 72 % av den totala möbel-försäljningen till kommunerna, regionerna och staten. Bland de 10 största leverantörerna utgjorde försäljningen till kommuner, region och stat mellan 20 – 80 %
av omsättning, 50 % i genomsnitt.
I och med att det offentliga står för en stor andel av inköpen från de största leverantörer kan den offentliga sektorns efterfrågan på möbler som tillhandahålls med cirkulära affärsmodeller få effekt på utbudet. Utvecklas utbudet kan
det även säljas på den privata marknaden och därmed påverka den privata
konsumtionen på 23,5 mdkr.
Regeringen föreslås ge statliga myndigheter i uppdrag att initiera ett beställarnätverk för tjänsteresor för att skynda på utvecklingen och ge myndigheterna möjligheten att uppnå föreslaget om etappmål för tjänsteresor. Initierande myndighet bör
ha ett uppdrag som kan skapa synergier med beställarnätverkets arbete och kompetens att stödja nätverket i innovationsarbetet kring tjänsteresor och dess miljöpåverkan. Myndighetens anslag bör innefatta möjligheten till att transferera medel och
villkoren bör vara utformade så bidrags-givning till nätverksstrukturer inkluderas.

Detta förslag innebär också att öka kunskapen hos flera aktörer om beställarnätverk
som styrmedel. Idag är beställarnätverk är ett relativt okänt styrmedel och mer kunskap om styrmedlet behövs. För att snabba på utvecklingen och underlätta för myndigheter att initiera och finansiera beställarnätverk föreslås regeringen agera.
Inom Miljömålsrådet är det sex myndigheter, Energimyndigheten, Naturvårds-verket, Trafikverket, Transportstyrelsen, länsstyrelserna och Upphandlings-myndigheten, vars uppdrag och verksamhet kan ha en reell påverkan på beställarnätverket
för tjänsteresor. Samtidigt berör ett beställarnätverk för tjänsteresor samtliga myndigheter. Under arbetet med förslaget till regeringen om att etablera ett beställarnätverk för tjänsteresor har, utifrån nuvarande uppdrag, inte någon självklar myndighet för att initiera och finansiera nätverket kunnat identifieras.
Regeringen föreslås mot denna bakgrund ge en myndighet i uppdrag att initiera ett
beställarnätverk och ange hur verksamheten ska finansieras. Kostnaden för beställarnätverket för tjänsteresor skattas för första året till mellan 2500 och 3000 tkr, beroende på ambitionsnivå.
Beställarnätverk som styrmedel
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Beställarnätverk är en samverkansform där regioner, kommuner och/eller myndigheter möts för driva på marknaden att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar på de offentligas utmaningar och problem. Huvudsyftet med beställar-nätverket är att identifiera och beskriva gemensamma behov och problem, så marknaden ges möjlighet att utveckla nya lösningar. När flera aktörer samordnar sina
behov ökar efterfrågan och som följd av det den potentiella inköpsvolymen. I
strukturerade dialoger mellan berörda branscher och beställarnätverket diskuteras
potentiella lösningar, affärsmodeller och riskfördelning. Beställarnätverk fokuserar
på förberedelser inför potentiella upphandlingar som sedan kan genomföras av deltagande upphandlande myndigheter.
Beställarnätverk kan startas på initiativ av statliga myndigheter där det finns en
myndighet som har ett sektorsansvar för områden med angelägna samhällsmål. I
annat fall behövs ett regeringsuppdrag för att myndigheten ska kunna agera. De
statliga myndigheter som initierar beställarnätverk ser inköp som en möjlighet att
driva utveckling och innovation för att uppnå nationella mål och myndighetens
uppdrag. Genom beställarnätverk kan myndigheten påverka offentliga organisationers inköp och vara delaktiga i dialoger med marknadsaktörer och akademin.
Myndighetens roll i nätverket är att stödja, vägleda samt finansiera nätverket och
eventuellt utvalda projekt. För att myndigheterna ska kunna ta en sådan aktiv roll
behöver det vara tydligt att stöd till beställarnätverk är en del av deras uppdrag.
Beställarnätverket har förmågan att arbeta både med specifika behov och behov av
karaktären samhällsutmaningen. I sina val av metoder är marknadens förmåga och
mognad att möta behov avgörande. Dialog är den mest grundläggande metoden för
samverkan med utvecklare och potentiella leverantörer. Innovationstävling eller
förkommersiell upphandling kan användas om marknaden är omogen och behoven
är av en utmanade karaktär. Tävlande/anbudsgivarna i dessa metoder tar fram koncept och prototyper som eventuellt kan kommersialiseras och i nästa steg upphandlas av upphandlande myndigheter. Dessa två metoder används för att stimulera
marknaden att utveckla nya lösningar som svarar på en specifik utmaning. Avsiktsförklaringar används för att skapa drivkraft och ge incitament till företag att utveckla. Formulering av funktionskrav och gemensamma vägledningar för kunskapsspridning är också aktiviteter för ett beställarnätverk.
Beställarnätverk är i behov av både lång- och kortsiktig finansiering, för att möta
nätverkets målbild. Den långsiktiga finansieringen behövs för nätverkets grundläggande verksamhet såsom samordning, kommunikation, administration, samt utveckling, förvaltning och spridning av kunskap och erfarenheter. Därutöver behövs
kortsiktig finansiering av nätverkets olika aktiviteter och projekt. Exempel-vis omvärldsbevakning, branschdialoger och gemensamma behovsanalyser.
Statliga myndigheter har normalt en större kapacitet att arbeta långsiktigt med innovation än exempelvis kommunerna. Samtidigt uppkommer ofta hinder för myn-
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digheter att finansiera beställarnätverk. Om myndigheten ska kunna finansiera nätverk behöver myndighetens anslag innefatta möjligheten till att transferera medel.
Dessutom bör villkoren vara utformade så bidragsgivning till nätverks-strukturer
inkluderas. Idag är det ofta otydligt om anslagen tillåter finansiering av beställarnätverk och en bedömning görs utifrån var enskilt anslag och nätverk.
Definition av tjänsteresor
Enligt miljöledningsförordningen ska myndigheten rapportera koldioxidutsläppen
uppdelat på följande kategorier: flygresor, bilresor, tågresor, bussresor och maskiner och övriga fordon som används i verksamheten. Naturvårdsverket har även i
vägledningen föreslagit att resa med färja (såsom Gotlandsfärjan) ska rapporteras
inom kategorin bussresor (inklusive resa med färja).
Enligt vägledningen för miljöledningssystemet7 ska myndigheternas miljöledningssystem omfatta aktiviteter såsom:

•
•
•

de anställdas och konsulters tjänsteresor,
användning av maskiner och övriga fordon som används inom ramen
för kärnverksamheten,
transporter av varor som transporteras antingen till eller ifrån myndigheten till exempel kontorsmöbler.

Miljöledningssystemet omfattar även utsläpp från maskiner och övriga fordon. Till
maskiner och övriga fordon räknas motorredskap, terrängfordon, lastbilar, färjor
och andra luftfartyg (flygplan, helikoptrar etc.). Här ingår också svävare för att utföra arbete eller transportera personer som inte tillhör myndigheten och transporter
av varor mellan en eller flera punkter.8
I förslagen om etappmål för statliga myndigheters tjänsteresor och beställarnätverk
för tjänsteresor utgörs begreppet tjänsteresor av kategorierna: flygresor, bilresor,
tågresor, bussresor (inklusive resa med färja). Det innebär att maskiner och övriga
fordon inte föreslås ingå i förslaget.

7

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6768-7.pdf

8

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6768-7.pdf
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Bilaga 1:2 Konsekvensbedömning etappmål
tjänsteresor
Förslag till regeringen från programområdet Staten går före,
Konsekvensbedömning: Etappmål med syfte att minska utsläppen av koldioxid från statliga myndigheter
Programområde: Staten går före
Delprojekt: Resor, möten och kontorsverksamhet
Delprojektledare: Annemay Ek annemay.ek@naturvardsverket.se

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag:
Förslag om ett nytt etappmål för statliga myndigheter med syfte att minska sina
utsläpp i samband med tjänsteresor samt att skapa förutsättningar för andra aktörer att följa efter. Etappmålet kan kompletteras med ytterligare etappmål om
hur staten kan vara en föregångare i arbetet för miljömålen. Programområdet
Staten går före föreslår att etappmålet beslutas av regeringen och gälla alla statliga myndigheter (187 stycken i dagsläget) som lyder under förordning
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter9 och som har ett ansvar att
arbeta för minskade utsläpp enligt denna förordning. Målet gäller totalt för alla
statliga myndigheter, vilket innebär att några myndigheter kan genomföra en liten minskning givet att andra myndigheter genomför en större minskning.
Kortfattad beskrivning av förslaget:
Programområdet Staten går före föreslår ett nytt etappmål med följande formulering:
De sammanlagda utsläppen av koldioxid från statliga myndigheters tjänsteresor
ska minska med minst 50 procent till 2030 jämfört med år 2019.
Förslaget till etappmål innebär att myndigheternas sammanlagda utsläpp av koldioxid från tjänsteresor år 2030 får vara högst 50 procent av utsläppen redovisade för år 2019, vilket var ca 140 000 ton koldioxid. Det betyder att utsläppen
år 2030 bör vara ca 70 000 ton enligt dagens sätt att redovisa dem.10 Om man

9

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907

10

Se avsnitt Förslag till uppföljning av etappmålet om nuvarande sätt att redovisa utsläpp från tjänsteresor.
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ska se till en jämn utsläppsminskning så behöver utsläppen minska drygt sex
procent årligen från 2019 till 2030.
Varje myndighet ska bidra till miljömålen så länge det inte medför alltför stor
påverkan på möjligheten att utföra myndighetens uppgifter. Med det nya förslaget till etappmål skulle man skapa ett skärpt incitament för de för närvarande
187 myndigheter som lyder under miljöledningsförordningen att gå före i arbetet
att minska utsläpp från tjänsteresor och bidra till den förändring som behövs för
att nå de uppsatta klimatmålen.
Statliga myndigheter har mycket olika uppdrag och behov av att skapa och upprätthålla internationella kontakter och genomföra tjänsteresor. Det finns också
skillnader mellan myndigheter beträffande vilka förutsättningar de har att själva
påverka om en tjänsteresa ska genomföras eller inte. Myndigheterna har därmed
olika möjligheter att minska utsläppen från dessa tjänsteresor. Myndigheterna
har också fram till nu prioriterat frågan olika, vilket resulterat i att några myndigheter redan har minskat sina utsläpp mycket medan andra inte har gjort det.
Alla myndigheter bör dock, utifrån sina förutsättningar, analysera användandet
av tjänsteresor och minska sina utsläpp från dessa så mycket som möjligt utan att
långsiktigt negativt påverka verksamheten i för stor grad. Detta kan betyda att
några myndighet behöver minska sina utsläpp mer än 50 procent och några myndigheter kan minska sina utsläpp mindre än 50 procent.

Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
Aktörer och beteenden
Naturvårdsverket gör varje år en sammanställning av de statliga myndigheternas
utsläpp av koldioxid från tjänsteresor och transporter enligt Förordning
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Sammanställningen bygger
på myndigheternas respektive redovisade uppgifter. De myndigheter som lyder
under förordningen redovisade utsläpp från tjänsteresor och transporter (utan arbetsmaskiner) under 2019 på drygt 140 000 ton koldioxid. Detta är en minskning
med cirka nio procent jämfört med utsläppen 2011.11 De samlade utsläppen från
myndigheterna måste minska ytterligare för att kunna bidra till att klimatmålen
och övriga miljömål nås.
Påverkan på miljön
Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten vilket
gör att klimatet förändras och att jordens medeltemperatur stiger. Förbränning av
fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige
och i övriga världen. Sveriges territoriella klimatpåverkande utsläpp var cirka 51
11

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/978-91-620-6918-6.pdf?pid=26489
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miljoner ton år 201912. Drygt 30 procent av dessa utsläpp kommer från transporter av olika slag.
Flygets klimatpåverkan är stor och ökande, fram till pandemin. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Beräkningar bekräftar att svenskars nationella och internationella flygande
ger lika stor klimatpåverkan som all bilkörning i Sverige.13
Påverkan på samhället
Klimatförändringarna har stor påverkan på samhället med stor ekonomisk kostnad för att förebygga skador som ett påverkat klimat kommer att medföra.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera
Myndigheternas åtgärdsarbete har lett till många förbättringar inom delar av den
direkta miljöpåverkan på miljöområdet. Flera myndigheter arbetar till exempel
aktivt med energieffektivisering i samarbete med fastighetsägare.14 Men det
finns fortfarande områden där myndigheter kan göra mer och visa vägen för övriga aktörer. Ett av de områdena är att minska miljö- och klimatpåverkan från
tjänsteresor.15

De statliga myndigheternas utsläpp av koldioxid från tjänsteresor och transporter, exklusive arbetsmaskiner, uppgår till ca 140 000 ton koldioxid vilket är
drygt en procent av de samlade utsläppen från transporter av olika slag. Men de
av myndigheten rapporterade uppgifterna innehåller endast de faktiska koldioxidutsläppen, inte uppgifter om utsläpp från andra växthusgaser eller höghöjdseffekten för flyget. Den totala klimatpåverkan är därmed grovt underskattad.16
Trots att själva utsläppen av koldioxid från myndigheterna i jämförelse med de
totala utsläppen inte är betydande så är utsläppen från tjänsteresor ett område där
12

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-ochupptag/

13

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/

14

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/978-91-620-6918-6.pdf?pid=26489

15

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6877-6.pdf?pid=24380

16

Utsläppen av andra växthusgaser inom flyget är avsevärt mindre än koldioxiden men höghöjdseffekter ger ofta lika stor eller större klimatpåverkan än koldioxiden. Hittills har man utgått från att höghöjdseffekterna i genomsnitt ger ungefär en fördubblad klimatpåverkan, medan ny forskning pekar
mot att höghöjdseffekten i genomsnitt kan ge en tredubbling av den totala klimatpåverkan jämfört med
om man enbart beaktar koldioxiden. Höghöjdseffekterna är än så länge normalt inte inkluderade i statistik eller de flesta sifferuppgifter avseende flygplans utsläpp och flygets klimatpåverkan.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231020305689
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statliga myndigheter har ett ansvar att föregå med gott exempel och har en möjlighet att minska sin miljöpåverkan och att genom olika åtgärder underlätta omställningen för övriga aktörer. Det är stor variation mellan utsläppen från olika
myndigheter, men alla myndigheter har ett ansvar att minska sina utsläpp rimligt
mycket och samtidigt behålla god kvalitet i sin verksamhetsutövning.

Analys av lösningsförslag:
Programområdet Staten går före har analyserat olika förslag för att få myndigheterna att arbeta mer aktivt för att minska utsläppen från tjänsteresorna. Ett alternativ är att genom stärkt vägledning stötta myndigheter att genomföra åtgärder. Ett annat alternativ till etappmål som diskuterats är att myndigheterna i Miljömålsrådet gör en myndighetsgemensam överenskommelse att minska sina utsläpp. Miljömålsrådet ser inte dessa alternativ som lika effektiva och genomslagskraftiga som ett etappmål.
Programområdet Staten går före har också tagit ställning till ett alternativt etappmål uppdelat i en högre procentsats för inrikes tjänsteresor och en lägre procentsats för utrikes tjänsteresor. Argumenten för ett uppdelat etappmål är att det för
myndigheterna kan vara lättare att koppla aktiviteter till målet samt att en lägre
ambitionsnivå för utrikesresor får mindre negativa konsekvenser på vissa verksamheter med större internationella uppdrag. Delar av vissa myndigheters verksamhet innehåller uppdrag som innebär att myndigheten själv inte kan besluta
om en tjänsteresa ska genomföras eller inte. Man ser också att inrikes resor är
lättare att ersätta med alternativa färdsätt eller digitala möten. Programområdet
Staten går före anser att ett gemensamt mål för tjänsteresorna är mindre detaljstyrande och låter myndigheterna själva avgöra var de kan göra mest skillnad.
Etappmålet har även som syfte att ge drivkraft för att kunna påverka andra aktörer till exempel genom ett beställarnätverk med uppgift att påverka marknad i
rätt riktning. Det är också de utrikes flygresorna som genererar stora utsläpp och
är ökande.17
Programområdet Staten går före konstaterar att mycket har hänt även internationellt för att skynda på den digitala utvecklingen som förhoppningsvis kommer
innebära att tekniken, kunskapen och acceptansen för digitala möten i ersättning
för fysiska möten är större än före pandemin. Programområdet Staten går före
anser att de målkonflikter mellan ett effektivt miljöarbete och höga krav på resultat för den internationella verksamheten bör lyftas fram och diskuteras, både
inom myndigheten, mellan myndigheter och mellan myndighet och regeringskansliet. Även om långväga flygresor inkluderas i ett gemensamt etappmål följs

17

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-den-svenskabefolkningens-flygresor/
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de upp separat och utvecklingen av utsläppen från dessa resor kommer att utgöra
ett viktigt diskussionsunderlag.
Programområdet Staten går före anser att, genom att ställa ett gemensamt mål
för alla statliga myndigheter, har alla ingående myndigheter ett ansvar att var
och en för sig och i samverkan bidra till klimat- och miljömålen. Genom en gemensam vilja bidrar vi även till att skapa den förändringskraft som behövs för att
ta transformativa kliv i miljöarbetet, med möjlighet att påverka marknader, invanda arbetssätt och andra aktörer.

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Förslaget om etappmål för myndigheternas utsläpp har som syfte att påverka
myndigheterna att sätta in lämpliga åtgärder för att minska sina respektive utsläpp från tjänsteresor. De tänkbara åtgärderna med syfte att minska utsläppen
förväntas bidra till miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning. De direkta effekterna förväntas vara minskade utsläpp av
koldioxid från tjänsteresor och transporter samt vid minskad biltrafik även bidra
till minskade luftföroreningar som idag orsakar cirka 7500 förtidiga dödsfall per
år.18
En minskning av utsläppen bidrar även till generationsmålets strecksatser:
- En god hushållning sker med naturresurserna.
- Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.

Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
De tänkbara åtgärdernas möjliga effekter på andra hållbarhetsmål såsom flera
delmål inom de globala målen för hållbarhet19:
• Jämställdhet då det blir lättare för individer att delta i digitala möten
som annars väljer bort fysiska möten p.g.a. långa resor (5.4 Värdesätt
obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet, 5.5 Säkerställ
fullt deltagande för kvinnor o ledarskap och beslutsfattande. 5.B Stärk
kvinnors roll med hjälp av teknik).
• Minskad ojämlikhet genom att intresseföreningar, mindre kommuner
med små resurser kan delta i möten då de arrangeras digitalt (10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering).
18

https://www.umu.se/nyheter/7-600-beraknas-do-i-fortid-varje-ar-pa-grund-av-luftfororeningar_5811093/

19

https://www.globalamalen.se/
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•

Förslaget kan även ha en positiv påverkan på Fredliga och inkluderande
samhällen (16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande) samt -Genomförande och globalt partnerskap (17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation, 17.16
Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling) då en utvecklad
digital mötesform kan erbjuda deltagare från nationer med små resurser
till resor att delta i digitala möten i stället.

Om fler ges möjlighet att delta vid möten genom digital teknik kan frågor diskuteras utifrån ett bredare perspektiv vilket kan påverka kvaliteten i arbetet positivt. En ökad digital samverkan kan bidra till att minska sårbarheten vid nationell
eller internationell beredskap, såsom vid pandemi eller annan katastrofriskreducering. Ökad digital samverkan kan bidra till regional utveckling då arbetsplatsens geografiska läge har mindre betydelse. Minskade tjänsteresor med minskad
trafik som följd kan även få effekt på trafiksäkerheten. Minskade tjänsteresor
kan även ha positiv effekt på folkhälsan då det kan innebära minskad stress i arbetslivet. Arbetsgivare kan få lättare att hitta rätt kompetens eftersom medarbetarens geografiska hemvist är av underordnad betydelse. Ökad digital samverkan
kan även innebära minskade kostnader för organisationerna genom effektivisering av arbetet samt minskat antal tjänsteresor.

Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
Förslaget om ett etappmål för myndigheternas utsläpp från tjänsteresor belyser
det offentligas roll som normskapande och visar att myndigheterna kan gå före i
delar av miljöarbetet. Vilka effekter etappmålet kan få är svårt att beräkna, eftersom myndigheternas val av ändamålsenliga åtgärder kan skilja.
Ett gemensamt beställarnätverk, som visar på den samlade köpkraften för fossilfria resor, kan få viss effekt på marknaden som kan gagna även andra aktörer.
Det kan handla om att marknaden vågar satsa på ny teknik, nya färdsätt och bidra till utveckling av ny infrastruktur.

Bedömning av osäkerhet i utfall:
Då vi befinner oss mitt i påverkan av de reserestriktioner som råder på grund av
pandemin så är det svårt att se när och hur det nya normaltillståndet när det gäller myndigheternas tjänsteresor kommer att inträda och se ut.

Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna:
Förslaget om etappmål får i sig inte några konsekvenser för de offentliga finanserna. Tänkbara åtgärder kan kräva ytterligare medel till myndigheterna för att
kunna genomföras. Ett beställarnätverk kräver finansiering för att kunna vara en
långsiktig åtgärd. Högre kostnader för ökad fossilfri inblandning i flygbränsle
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kan kräva finansiering. Kostnader för att vid etablering av samverkan med aktörer i andra länder med lägre digital standard, även stötta deras möjligheter till digitala möten för framöver att minska nödvändigheten av resor.

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara styrmedel eller åtgärder:
Det transportpolitiska målet om att växthusgasutsläppen från inrikes transporter
ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 gäller alla aktörer, inklusive myndigheterna. Den allmänna omställningen mot fossilfrihet i
samhället och generella styrmedel såsom reduktionsplikt och bonus malus-system som styr alla aktörer får till följd att även myndigheterna kommer att sänka
sina koldioxidutsläpp utan det föreslagna etappmålet, men inte i tillräckligt hög
takt. För flygresor finns ännu inte kraftfulla styrmedel som kan påverka utsläppen. Regeringens budgetproposition har beslutats av riksdagen och innefattar beslut om att införa reduktionsplikt för flyg och även skärpa reduktionsplikten för
inblandningen i bensin och diesel. Förändringarna förväntas träda i kraft under
2021.20
Myndigheterna har i nuläget krav på sig att, enligt miljöledningsförordningen21,
utreda den miljöpåverkan som dess interna och externa verksamhet kan ge upphov till och upprätta mål för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön. Förordningen i sig har ingen uttalad målstyrning, utan har som syfte att styra
det kontinuerliga arbetet och de ständiga förbättringar som behövs i myndigheternas miljöarbete.
Redan idag har flera av de statliga myndigheterna i sin miljöutredning definierat
utsläppen från tjänsteresor och transporter som betydande miljöpåverkan från
verksamheten. Flera av de statliga myndigheterna har ambitiösa mål och har satt
in åtgärder för att nå målen men ambitionen varierar bland myndigheterna. Även
förutsättningarna att själv påverka behovet av tjänsteresor varierar bland myndigheterna. Sammantaget bedöms att ambitionsnivån måste höjas om staten ska
gå före och sänka sina koldioxidutsläpp.
Det föreslagna etappmålet för statliga myndigheters tjänsteresor riktar sig mot
både inrikes och utrikes tjänsteresor och har ett senare basår. Därmed är det en
20

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/reduktionsplikt-ska-minska-flygets-klimatpaverkan/

21

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907
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ambitionshöjning jämfört med transportmålet och visar hur staten kan gå före i
arbetet med att nå klimatmålet.
Etappmålet ger en naturlig utgångspunkt för gemensamma åtgärder för att tillsammans nå målet och att skapa förutsättningar för andra aktörer att bidra till att
nå målet.

Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:
Vilka kostnader som åtgärder för att nå etappmålet kan få är svårt att beräkna,
den pågående pandemin har haft effekten att myndigheterna under senaste året
har minskat sina resor till nästan noll. Det är viktigt att myndigheterna nu tar
vara på de lärdomar som de har skaffat sig, både när det gäller kostnader för de
åtgärder de har vidtagit för att ersätta resor samt vilka ekonomiska besparingar
både när det gäller minskning av improduktiv arbetstid vid resor samt uteblivna
kostnader för resor, hotell, transfer, traktamenten och andra kostnadsersättningar
man har gjort genom att inte resa som förr.
Det har också stor betydelse vilka åtgärder som myndigheterna sätter in för att
komma åt sina utsläpp från tjänsteresor. Ökad digitalisering kan medföra större
kostnader i ett inledande skede. Erfarenheten hittills av påverkan av pandemin
verkar vara att de flesta myndigheterna har de tekniska möjligheterna på plats,
men att det saknas kompatibilitet mellan olika system eller att tekniska eller infrastrukturella förutsättningar saknas hos samverkande aktörer i andra länder.
Ett gemensamt beställarnätverk, som visar på den samlade köpkraften för fossilfria resor, kan i längden få kostnadseffektivitet genom att man stöttar de aktörer
som erbjuder fossilfria tjänsteresor och på det sättet driver på utvecklingen mot
en större fossilfri marknad. Det kan handla om att marknaden vågar satsa på ny
teknik, nya färdsätt och att utveckla ny infrastruktur. Kostnader för beställarnätverket finns uppskattat i förslaget om Beställarnätverk.

Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:
Osäkerheten om kostnadseffektiviteten är stor eftersom själva förslaget om
etappmål inte styr vilka åtgärder som kommer att sättas in.

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
Bedömning av regeringens rådighet:
Myndigheterna har stor rådighet att själva genomföra åtgärder för att minska utsläppen från sina tjänsteresor, men ett etappmål kan stärka myndigheterna i deras möjlighet att föregå med gott exempel och att stötta de åtgärder som kräver
gemensamma ansträngningar för att komma på plats och få effekt.
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I regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare
miljöarbete står det att ”etappmålen fastställs av regeringen eller, om det finns
särskilda skäl, av riksdagen”. Programområdet Staten går före bedömer inte att
särskilda skäl finns för detta förslag till etappmål ska fastställas av riksdagen
utan etappmålet bör kunna beslutas av regeringen.

Förutsättningar för etappmål i miljömålssystemet:
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet med ett
generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Generationsmålet anger inriktningen av den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen
ska nås och syftar till att vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till.
För att underlätta möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
kan etappmål fastställas av regeringen inom prioriterade områden. Regeringen
skriver även att etappmålen ska styra och ange tydliga steg på vägen mot de
samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås. Etappmålen bör vidare vara ambitiösa men möjliga att nå, de
ska även vara tidsatta och uppföljningsbara så att det går att mäta hur miljöarbetet fortskrider.22
Gällande etappmål att ta hänsyn till:
Inom miljömålssystemet finns det fem beslutade etappmål kopplade till Begränsad klimatpåverkan. Två av dessa behöver formuleringen av det föreslagna
etappmålet ta hänsyn till.
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter
Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent
senast år 2030 jämfört med år 2010.23

Utsläpp av växthusgaser till 2045
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får
kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom
svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.24

22

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2011/03/sou-201134/

23

http://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/utslapp-av-vaxthusgaser-fran-inrikes-transporter/

24

http://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2045/
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Möjlighet till komplettering av ytterligare etappmål för staten går före
Det nya etappmålet kan kompletteras med ytterligare etappmål inom områden
där regeringen identifierar att staten kan göra skillnad.
Förslag till uppföljning av etappmålet
Enligt miljöledningsförordningen ska myndigheter som omfattas av förordningen följa upp och redovisa miljöledningsarbetets effekter gällande utsläpp av
koldioxid från bilresor, tågresor, bussresor samt flygresor under 50 mil och flygresor över 50 mil. Enligt samma förordning ska Naturvårdsverket till regeringen
lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar. Detta innebär
att en process för insamling av lämplig miljöinformation finns på plats.
Programområdet Staten gör före föreslår att Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet för uppföljning av etappmålet i miljömålssystemet. Hur vi närmar oss
etappmålet ska bedömas samlat för alla myndigheter och genomföras årligen.
Man bör överväga om myndigheternas uppföljning och redovisning av utsläpp
från tjänsteresor och transporter bör inbegripa även utsläpp av andra gaser samt
höghöjdseffekten omräknat till koldioxidekvivalenter för en mer komplett bild
av tjänsteresornas totala klimatavtryck. Fortsatt bör de biogena koldioxidutsläppen redovisas som noll men om möjligt skulle de andra växthusgaserna från
biobränslen ingå i uppföljningen.
Exempel på styrmedel och åtgärder som kan bidra till etappmålet
För att respektive myndighet ska bidra till etappmålet bör lämpliga åtgärder genomföras. Varje myndighet bör själv analysera hur utsläppen kan minska från
medarbetarnas tjänsteresor och detta bör ligga till grund för vilka åtgärder som
är lämpliga för den enskilda myndigheten, då skillander i förutsättningar bedöms
som stora mellan myndigheterna.
I det samlade förslaget från programområdet Staten går före ingår också att ett
antal myndigheter får i uppdrag av regeringen att inrätta ett beställarnätverk för
att tillsammans kunna skapa nya kunskaper, dela erfarenheter och identifiera den
samlade köpkraften för att kunna efterfråga fossilfria tjänsteresor. Staten kan,
genom en sådan åtgärd, bidra till att det blir lättare för alla statliga myndigheter
att minska sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor men också förändra förutsättningarna för andra aktörer att minska sina resors påverkan på miljön, genom att
förändra marknaden i positiv riktning.
Möjliga åtgärder för de statliga myndigheterna kan vara:
Minska antalet tjänsteresor
- Möten och andra evenemang ska i första hand genomföras digitalt. Fysiskt deltagande vilket innebär resande ska endast väljas då syftet med
mötet inte kan uppnås med hjälp av digitala alternativ.
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-

-

I högre grad beakta klimatpåverkan i avvägning om deltaganden vid möten som kräver resor.
Ersätta resor med digitala möten. REMM-nätverket25 stöttar myndigheterna i arbetssätt och stödmaterial.
Nyttja modern teknik och utveckla nya arbetssätt och metoder för att
minska behovet av resor också för annat än möten, exempelvis vid tillsynskontroller, provtagningar, inventeringar med mera.
Vid etablering av samverkan med aktörer i andra länder vara en pådrivande kraft i etablering av digitala nätverk och samverkan och även
stötta andra samarbetspartners möjligheter till digitala möten för att
framöver minska nödvändigheten av resor.

Byte till färdsätt med lägre klimatutsläpp
- Stimulera att tåg används i stället för flyg genom till exempel tågpremie,
intern klimatväxling eller andra incitamentskapande åtgärder för att
flytta resande från flyg till tåg.
- Som användare av resebyråtjänster ställa krav på att de även föreslår tåg
vid medellånga resor (t.ex. Bryssel) eller vid anslutning till långresa med
flyg samt att de erbjuder likvärdig service när det gäller tågresor som till
flygresor. Medarbetare kan bli bättre på att efterfråga tågresor.
- Stimulera att cykel eller regional och lokal kollektivtrafik används i stället för tjänstebil.
- Nyttja och utveckla användningen av mobilitetstjänster såsom bilpooler,
lånecyklar och elsparkscyklar.
Minska miljöpåverkan inom respektive färdsätt
- Efterfråga icke fossildrivna bilar i stället för fossildrivna26 i samband
med inköp, leasing eller vid taxiavtal.
- Använd biodrivmedel i bilar som är bränsleflexibla.
- Premiera möjligheter att i framtiden flyga smartare eller med flyg som
använder biodrivmedel, och så småningom med elflygplan.
- Välj om möjligt flygresor med propellerplan som till skillnad från jetplan inte kan ha höghöjdseffekter.
- Resursoptimera resandet, till exempel genom bränslesnålt körsätt, ruttoptimering samt samåkning.
Myndigheten bör även ha styrande dokument i syfte att minska miljöpåverkan
från tjänsteresor, exempelvis rese- och mötespolicy eller inköpspolicy.

Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:
Ett inriktningsmål för de statliga myndigheterna att minska utsläppen från sina
tjänsteresor innebär ökade satsningar på digitala mötesformer och alternativa
färdsätt. Dessa åtgärder anses inte sammanlagt vara kostsamma ekonomiskt utan
kan tvärtom resultera i besparingar för resekostnader.

25

REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter, projekt som drivs av Trafikverket.

26

Nya miljöbilsförordningen = bindande krav säger att vi (myndigheter) ska välja miljöbilar vid inköp.
Det finns möjlighet till undantag med goda argument. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-06/SFS2020-486.pdf
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Investering av digital mötesteknik kommer vara nödvändig och en inledande
kostnad för att kunna flyga med biobränsle i stället för fossila bränslen är sannolik. Exakta kostnader för myndigheterna är svåra att uppskatta då ambitionen
och möjligheten att införa åtgärder varierar mycket eftersom myndigheters verksamheter varierar. De sammanlagda kostnaderna för myndigheternas framtida
investering i digital mötesteknik kan nog anses vara låga.
Uppföljningen av etappmålet kräver inte ytterligare kostnader eller resurser utöver den som redan nu behövs för rapportering och redovisning enligt miljöledningsförordningen. Det behövs ingen ytterligare insamling av miljöinformation
för att kunna följa upp etappmålet.
Förslaget kan innebära åtgärder som innehåller ökade administrativa kostnader
för myndigheter som väljer att ingå i en beställargrupp för att visa på den samlade efterfrågan av flygresor med lägre utsläpp. Förslaget kan också innebära att
Kammarkollegiet i förlängningen behöver kunna ställa och följa upp mer ambitiösa miljökrav i sina ramavtal gällande resor.
Den sammanlagda bedömningen är att kostnaderna inte är omfattande och att
nyttan av etappmålet är stor.

Behov av särskilda bemyndiganden:
Det behövs inga särskilda bemyndiganden för detta förslag.

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) I
MILJÖN OCH FÖR OLIKA AKTÖRER
Förslagets oavsiktliga effekter i miljön:
Åtgärder som följer av etappmålet innebär utöver minskad klimatpåverkan en
rad andra positiva effekter på miljön men kan även innebära att åtgärder införs
som kan ha oavsiktligt negativa effekter på miljön. En sådan effekt kan vara att
myndigheterna driver på en produktion av fossilfritt bränsle så att biodrivmedel
blir en bristvara och den biologiska mångfalden utarmas på grund av ökad produktion av biodrivmedel. Då myndigheterna har ett gemensamt ansvar att en åtgärd för att bidra till ett miljömål inte ska medföra risk för större negativ påverkan på ett annat miljömål är denna effekt inte så sannolik. Den ökande digitaliseringen kan även påverka miljön negativt genom produktionen av tekniken,
drift och lagring av data, tillämpningseffekter av tekniken och generella effekter
ny teknik har på samhället.
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Förslagets konsekvenser för näringslivet:
Förslaget kan innebära att myndigheternas bokningar av hotellnätter och konferensanläggningar minskar. Uthyrning av bilar och köp av flygresor borde också
minska. Antal tågresor antas öka liksom efterfrågan på miljöbilar och biodrivmedel. De företag och branscher som kan erbjuda resor med lägre utsläpp, såsom
biodrivmedel gynnas. Marknaden för mobilitet som en tjänst kan stimuleras.
När flera myndigheter ställer miljökrav på tjänsteresor och transporter ökar
också förutsägbarheten för företag och branscher som erbjuder detta och möjligheten att investera i nya produkter och tjänster. Detta gynnar även andra aktörer
som önskar efterfråga resetjänster med lägre utsläpp.

Förslagets konsekvenser för hushållen:
Förslaget kan ha positiv effekt på jämställdheten mellan könen i familjer då det
blir lättare för individer att delta i möten som annars väljer bort dem p.g.a. långa
resor. Traditionellt är det kvinnor, som tar större ansvar för hem och familj, som
av olika anledningar avstår från uppgifter som kräver tjänsteresor.27 Minskade
tjänsteresor kan även ha positiv effekt på folkhälsan då det kan innebära minskad stress i arbetslivet. Det är viktigt att skilja på tjänsteresor och på resor till
och från kontoret. Ökade möjligheter att arbeta hemma påverkar i sig inte utsläppen från tjänsteresor. Den pågående pandemin påverkar dock både möjligheten
till tjänsteresor och möjligheten att ta sig till och från kontoret.
Det är viktigt att särskilja utsläpp från de tjänsteresor och transporter man gör i
tjänsten mot utsläppen från de resor man gör till och från arbetet. De senare styrs
inte av det föreslagna etappmålet och ingår inte i uppföljningen av det. Ökat distansarbete som helhet kan ha både positiv och negativ påverkan på medarbetare
både psykiskt och fysiskt.

Förslagets konsekvenser för statliga myndigheter:
Myndigheterna har verksamhetsmål ställda av regeringen som gör att de måste
ha kontakt och relation till organisationer och aktörer på geografiska platser vilket kräver kommunikation. Det är viktigt att myndigheterna nu under reserestriktionerna analyserar huruvida kvaliteten på verksamheten har påverkats av att
möjligheten att resa och mötas har varit starkt begränsad. Denna analys kan sedan ligga till grund för ett aktivt arbete för att begränsa återgången till tjänsteresor så som de var före pandemin, utan hitta ett nytt normalläge där utsläppen

27

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:160046/FULLTEXT02.pdf
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från tjänsteresor är de som är nödvändiga för att utföra den verksamhet som
krävs.

Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:
Konsekvenserna är bara uppskattade, så osäkerhet kring de faktiska konsekvenserna finns.

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget?
Myndigheterna Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning har ingått i projektgruppen inom programområdet Staten går före och står bakom förslaget.
Folkhälsomyndigheten är positivt inställd till förslaget om etappmål, och ställer
sig preliminärt bakom detta utkast levererat till Trafikverket 22/1. En slutgiltig
förankring och ställningstagande om samsyn har dock inte kunnat genomföras
till detta datum på grund av rådande omständigheter.
Länsstyrelserna är positivt inställda till förslaget om etappmål och har inte inkommit med motstående synpunkter inför leverans till Trafikverket 22/1.

Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
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Bilaga 1:3 Konsekvensbedömning beställarnätverk
Förslag till regeringen från programområdet Staten går före,
Bilaga 2
Konsekvensbedömning: Förslag till regeringen om att samordna den offentliga köpkraften för att driva utveckling och
innovationer i samarbete med näringslivet för att bidra till
miljömålen
Programområde: Staten går före
Delprojekt: Upphandling som driver utveckling
Delprojektledare: Charlotta Palmgren, charlotta.palmgren@upphandlingsmyndigheten.se

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag: Initiera ett beställarnätverk för tjänsteresor så offentliga beställare kan
driva utveckling och skapa efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen från resor.

Kortfattad beskrivning av förslaget:
Om den offentliga köpkraften samordnas kan den uppgå till sådana inköpsvolymer att den kan motivera näringslivet att finansiera och driva utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster.
Förslaget innebär att regeringen:
• Initierar ett beställarnätverk för tjänsteresor så offentliga beställare kan driva utveckling och
skapa efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser vid resor.
Inom beställarnätverket samordnas inköpsbehov av tjänsteresor och marknadsdialoger genomförs. I
samverkan med marknaden påverkas utbudet av lösningar som innebär utsläppsminskningar av
växthusgaser vid resor. Det gemensamma arbetet i nätverket underlättar sedan upphandlingsarbetet
som genomförs utanför beställarnätverket. Förslaget ger myndigheterna möjligheten att uppnå föreslaget om etappmål för tjänsteresor och bidrar till att miljömålen nås.
Förslaget innebär också ökad kunskap hos aktörer om beställarnätverk som styrmedel.
Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
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Sveriges territoriella klimatpåverkande utsläpp var cirka 51 miljoner ton år 201928 och drygt 30 procent av dessa utsläpp kommer från transporter av olika slag.
Myndigheternas samlade redovisade koldioxidutsläpp år 2019 från tjänsteresor uppgick till 140 000
ton koldioxid. Men de av myndigheten rapporterade uppgifterna innehåller endast de faktiska koldioxidutsläppen, inte uppgifter om utsläpp från andra växthusgaser eller höghöjdseffekten för flyget.
Den totala klimatpåverkan är därmed grovt underskattad. 1 Utsläppen av andra växthusgaser inom
flyget är avsevärt mindre än koldioxiden, men höghöjdseffekter ger ofta lika stor eller större klimatpåverkan än koldioxiden. Hittills har man utgått från att höghöjdseffekterna i genomsnitt ger ungefär en fördubblad klimatpåverkan, medan ny forskning pekar mot att höghöjdseffekten i genomsnitt
kan ge en tredubbling av den totala klimatpåverkan jämfört med om man enbart beaktar koldioxiden. Höghöjdseffekterna är än så länge normalt inte inkluderade i statistik.
Av myndigheternas koldioxidutsläpp stod flygresorna för ca 2/3 och bilresorna för 1/3. Buss- och
tågresor utgjorde mindre än 1 procent av koldioxidutsläppen.
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Figur 1. Utsläpp från myndigheternas tjänsteresor fördelat på trafikslag
Flygets klimatpåverkan är stor och ökande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer
än fördubblats sedan början av 1990-talet. Beräkningar bekräftar att vårt internationella flygande
ger lika stor klimatpåverkan som all bilkörning i Sverige.29 Tyvärr är prisgapet mellan fossilt och
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https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-ochupptag/

29

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
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fossilfritt bränsle stort och en storskalig produktion krävs för ett konkurrenskraftigt pris. En fungerande affärsmodell för hela värdekedjan behöver utformas och stabila kunder är därmed en förutsättning att lyckas30.
Inrikestransporterna står för ca en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och personbilarna är trafikslaget som utgör den största andelen. Utsläppen från personbilar har minskat med 21
procent från 1990 till 2019. Den största minskningen av utsläpp har skett efter 2013 trots att trafiken
ökade. Utsläppsminskningen har uppkommit på grund av energieffektivisering och inblandning av
biobränsle. Om transportsektorn ska nå uppsatta mål behöver fossilfria bränslen användas i högre
grad och Sverige behöver fortsätta satsa på elfordon och dess infrastruktur.

Analys av lösningsförslag:
Offentliga organisationers möjlighet driva utveckling genom beställarnätverk
Offentlig upphandling kan spela en viktig roll för omställningen genom att stimulera och etablera en
fungerande marknad för nya lösningar. De offentliga inköpen uppgår nämligen till ett ansenligt
värde, 782 miljarder kronor årligen31. Offentliga organisationer kan gemensamt agera långsiktig
stabil ”första kund” för att möjliggöra utveckling och etablera en konkurrenskraftig marknad. För
att nå miljökvalitetsmålen måste morgondagens behov och krav på hållbara affärsmodeller samordnas och kommuniceras till marknaden så att det blir tydligt hur stor den offentlig efterfrågan är.
Att driva och utveckla nya innovativa lösningar på samhällets utmaningar kräver alltid någon form
av investering och risktagande för såväl de upphandlande organisationerna som för leverantörerna.
För den enskilda upphandlande organisationen kan dessa kostnader vara svåra att bära och om leverantören inte är säker på att det finns en stor efterfrågan blir risktagandet för högt. Upphandlande
organisationer kan vara med och driva utvecklingen på de privata marknaderna genom att samordna
sin köpkraft i beställarnätverk.
Om det saknas lösningar eller en fungerande marknad krävs ett gediget och föredömligt förarbete
inför upphandling. Det innebär att förutsättningarna på marknaden behöver kartläggas och juridiska
frågeställningar utredas. Exempelvis kan miljökrav i upphandling endast användas om det finns ett
antal marknadsintroducerade lösningar med en affärsmodell som anses rimlig för bägge parter. En
upphandling kan då leda till ökad efterfrågan, som skalar upp marknaden och dessutom skapar incitament till fler miljömässigt hållbara lösningar. Det krävs andra metoder för att skapa och etablera
en fungerande marknad. Förkommersiell upphandling och innovationstävling är metoder som offentliga organisationer kan användas, men dialogen är ett av det mest betydelsefulla verktygen. I
detta sammanhang är det också viktigt att nämna att det finns upphandlingsmetoder, s.k. upphandlingsförfaranden, som ger möjlighet till såväl dialog, förhandling och gemensam utveckling under
30

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Flygbranschen
https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2020/10/ffs_flygbranschen.pdf
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Statistik om offentlig upphandling 2020, Upphandlingsmyndigheten rapport 2020:4, Konkurrensverket
rapport 2020:5
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upphandling. För den intresserade finns ytterligare information på Upphandlingsmyndighetens
webbplats.
Behov av beställarnätverk utifrån två branscher
Flera myndigheter har försökt att efterfråga fossilfria tjänsteresor med flyg men stött på hinder. Exempelvis var ett förslag i den offentliga utredningen Biojet för flyget32 att Kammarkollegiet skulle
se över möjligheten att kravställa biojetbränsle vid upphandling av flygtjänster. Det skulle möjliggöra för de statliga myndigheterna att från statliga ramavtal avropa flygresor med en viss andel biojetbränsle. I Kammarkollegiets Förstudierapport inom Flygresor utrikes33 och Förstudierapport
inom Flygresor inrikes34 är slutsatsen att obligatoriska krav på biojetbränsle skulle innebära en
överhängande risk att inte få in tillräckligt med anbud för att säkerställa en sund konkurrens och en
tillräcklig kapacitet. Det innebär att marknaden är för omogen för en traditionell upphandling.
Dessutom har flera myndigheter undersökt möjligheterna att samverkan med Swedavia som upphandlar biobränsle. Av juridiska skäl gör flera myndigheter bedömningen att det inte möjligt, då det
innebär att myndigheterna köper in samma tjänst två gånger (dvs. flygresa genom avrop från Kammarkollegiets avtal och därefter flygbränslet). Samtidigt meddelar flygbranschen i sin färdplan35 behovet av att offentliga verksamheter upphandlar fossilfritt flygbränsle för att bidra till att skapa en
grundläggande efterfrågan. Det finns därmed skäl att etablera ett beställarnätverk som kan arbeta
med hindersröjning och skapa efterfrågan inför upphandling av flygtjänster.
I syfte att minska utsläppen från tjänsteresor borde fler välja tåget. Tåget behöver utvecklas och bli
ett första alternativ för fler, men vad krävs för att det ska bli verklighet. Avsaknad av ett gemensamt
biljettsystem har identifierats som en orsak, ett annat är behovet av nattåg till Europa. Regeringen
har som ett inledande initiativ gett Trafikverket i uppdrag att upphandla nattåg på utvalda sträckor,
Stockholm - Hamburg och Malmö - Bryssel36. Samtidigt redovisar Trafikverket i sin förstudie37
kostnadsberäkningar som ger förluster på dessa sträckor. Trafikverket anser att nya tåg med fler
platser per vagn eller kombinerade dag- och nattåg skulle ge större lönsamhet, men att det kräver
utveckling som tar tid. Ett beställarnätverk fokuserar på utvecklingsmöjligheter och potential till innovation inför upphandling.
Erfarenheter från myndigheter med befintliga beställarnätverk
I arbete med denna konsekvensanalys efterfrågades erfarenheter från de två myndigheter som har
initierat och idag finansierar etablerade beställarnätverk. Energimyndigheten och Naturvårdsverket
är positiva till sina beställarnätverks resultat och ser ett fortsatt behov av respektive nätverk. Beställarnätverken har bidragit till att beställare, marknadsaktörer och intressenter diskuterar, ifrågasätter
och höjer kunskapen inom området. Arbetet resulterar i material, värdefulla projekt och på sikt upp-
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23.2-1583-19 Förstudierapport inom Flygresor utrikes, Kammarkollegiet
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handling av hållbara lösningar. Resultaten har fått spridning både i och även utanför Sverige. Dessutom är det troligt att respektive branschen kunnat få sänkta kostnader genom att beställarnätverkets
deltagare blivit mer effektiva beställare. Myndigheterna uppger att nätverken inte har haft några negativa effekter.
För mer information om resultat och effekter från respektive beställarnätverk hänvisar vi till myndigheternas och beställarnätverkens webbplatser. Där återfinns också årliga redovisningar, utvärderingar, projektrapporter och framtaget stödmaterial till nätverkets intressenter.

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Innovation behövs i klimatomställningen och är en av flera förutsättningar för att uppnå uppsatta
klimatmål. Nya innovativa lösningar möjliggör för tekniksprång och förändrade beteenden som kan
leda till utsläppsminskningar. I den klimatpolitiska handlingsplanen38 presenteras en ambitiös klimatpolitik som bidrar till ett grönare näringsliv och hållbara innovationer. Planen föreslår att staten
kan vara delaktig i att främja innovationer som kan leda till kraftigt minskade utsläpp och samtidigt
minska förekomsten av innovationsrelaterade marknadsmisslyckanden. Dessutom föreslås att lämpliga myndigheter får i uppdrag att initiera beställarnätverk på transportinfrastrukturområdet för att
bidra till klimatet.
Utgångspunkten för detta förslag är att innovationsarbetet inom beställarnätverkets arbete har en effekt på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning på
lång sikt och på kort sikt även på det föreslagna etappmålet för tjänsteresor. Dessutom förväntas
förslaget ha positiv påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion i Agenda 2030. Ett beställarnätverk för tjänsteresor ska verka för hållbar utveckling och minskad påverkan på klimat och
miljö vid konsumtion och produktion av resor.
Beställarnätverkets möjlighet till påverkan inom olika branscher i syfte att minska utsläpp
Utsläpp av växthusgaser från såväl de statliga myndigheternas tjänsteresor som resor generellt kommer i huvudsak från två trafikslag, flyg och personbil. För att bidra till att uppnå etappmålet för
tjänsteresor kan beställarnätverket antingen arbeta för en utsläppsminskning från respektive trafikslag eller verka för att andra resealternativ är lika attraktiva och tillgängliga för beställaren. En förutsättning för beställarnätverkets möjligheter att påverka marknaden är att de är en ”tillräckligt” stor
kund och att marknadsaktörerna ser beställaren som en kompetent beställare och samarbetspartner.
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Sveriges statliga myndigheter står för ca 2-3 procent av utsläppen av växthusgaser från svenska befolkningens flygresor och de statliga myndigheterna gjorde ca 329 000 flygresor 2019. Det är en betydande andel och därmed kan staten som kund få stor påverkan på marknaden. Beställarnätverket
kan också bjuda in andra offentliga beställare, förslagsvis kommuner och regioner, för att öka köpkraften och därmed också möjligheten att påverka.
Övergång till ett fossilfritt flyg kräver att det etableras en fungerande marknad för fossilfritt bränsle
och en ökad användning av elflyg. Staten har en viktig roll och kan agera första kund tillsammans
med andra upphandlande myndigheter. En långsiktig och strukturerad dialog krävs för att undanröja
hinder och tillsammans utforma lösningar. Beställarnätverket för tjänsteresor kan därmed ha en avgörande roll i det arbetet.
Tekniken för personbilar med extremt låg klimatpåverkan är utvecklad och redan i bruk. Exempelvis finns bilar som drivs på biobränslen, vätgas och laddningsbara batterier på marknaden. Upphandlande myndigheter har lång erfarenhet av upphandling av miljöbilar och transporter med låga
koldioxidnivåer. Exempelvis är kollektivtrafiken fossilfri i många regioner. Det finns också upparbetat stöd till upphandlande myndigheter, exempelvis tillhandahåller Upphandlingsmyndigheten
formulerade hållbarhetskriterier för olika fordon på sin webbplats. Ett beställarnätverk behövs inte
för att driva utveckling av teknisk karaktär för personbilar. Istället kan frågeställningar som berör
delningstjänster och nya affärsmodeller för bilresor vara intressant innovationsområde för att påverka resor generellt.
Utöver att driva på förändring inom de trafikslag som står för de största utsläppen av växthusgaser
kan beställarnätverket främja utveckling och/eller premiering av alternativa färdsätt. Exempelvis
verkar för att researrangörerna utvecklar reseportaler som utgår ifrån resebehovet och nudgar det
miljöbästa alternativet. Ett annat förslag är samverkan med tågbranschen för att utveckla tågresan
till ett mer eftertraktat alternativ. I Kammarkollegiets Förstudie för tågresor dras slutsatsen att myndigheter ofta, i stor omfattning och till ansenliga värden, använder sig av tåg som transportmedel.
Det motiverar tågbranschen till dialog och samverkan med beställarnätverkets deltagare.
Beställarnätverk som medel för att uppnå effekt på miljömålen
I beställarnätverk kombineras flera insatser, i första hand:
1. inköp, där man använder köpkraften medvetet för att främja samhällsnyttor utöver de som
tjänsten/varan primärt ska skapa, exempelvis minskad klimatpåverkan,
2. bidrag till utveckling och innovation.
Ett beställarnätverk arbetar med potentiella framtida inköp, där marknaden inte är mogen. Utveckling och röjning av eventuella hinder genomförs av nätverket i projektform och finansieras av bidrag
för forskning, utveckling och innovation innan upphandling är aktuellt. Genom beställarnätverk utvecklas den strategiska styrningen för de offentliga inköpen inom behovsområdet. Beställarnätverk
innebär också en möjlighet att påverka marknaden utanför Sveriges gränser, dit andra styrmedel har
svårt att nå.
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Det ligger i beställarnätverks natur att förena utvecklings- och upphandlingsprocess i sitt angreppssätt. Nätverket hanterar beroenden och tar tillvara synergier mellan de båda processerna och det innebär stora tids- och ekonomiska vinster för bägge parter. Utan beställarnätverket uteblir synergierna och det är osäkert om samma effekt på miljön kan uppnås. Klimatmålen är tidsatta och det
finns ett stort behov att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Dessutom kan inte enskilda upphandlande myndigheter uppnå samma effekter som ett gemensamt beställarnätverk.
Det finns fler styrmedel som kan användas i syfte att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Vanligt förekommande är att använda skatter och annan typ lagstiftning. Regeringen
har exempelvis valt att införa såväl flygskatt som skattenedsättning för mer klimatsmarta biodrivmedel. Ett annat är subventioner med avsikten att sänka priset på en produkt/tjänst som har låg påverkan på klimatet. Subvention ges till redan utvecklade och kommersialiserade lösningar. Dessa är
effektiva styrmedel för att minska utsläppen, men är inte jämförbara med beställarnätverk vars primära syfte är att stimulera till utveckling och möjliggöra för nya marknader att etablera sig. De nya
lösningarna ska i sin tur bidra till miljömålen.
Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
Den samlade köpkraften ökar incitamenten att små och medelstora företag att investera i utveckling
eftersom de får en kommande möjlighet att göra affärer med flera offentliga kunder. Samtidigt kan
nätverket bidra till högre utväxling på FoU och en snabbare väg till kommersialisering. Fler innovationer och tekniksprång kan innebära ökade möjligheter till tillväxt och export. Det kan på sikt
stärka landets konkurrenskraft.
Ett beställarnätverk för tjänsteresor har en direkt påverkan på delmål 12.7 Främja hållbara metoder
för offentlig upphandling i Agenda 2030. Då det är nätverkets uppdrag att utveckla, testa och utvärdera nya metoder för innovationsarbete i samarbete med marknaden och förberedelser för upphandling. Det innebär att förslaget har en positiv inverkan även på mål 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur i agendan. Det förväntas att förslaget leder till effekter på dessa mål, då etablerade
nätverk gör det idag. Exempelvis har vissa resultat till och med fått internationell spridning.
Den nationella upphandlingsstrategin, som i första hand riktar sig mot statliga myndigheter, har sju
inriktningsmål. Ett beställarnätverk ska verka för att bidra till alla sju mål, men två är mer relevanta;
mål 5 En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar och mål 6 En
miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
Förslag kommer ge effekt på ovanstående mål, då nätverket kommer att:
• Främja hållbar utveckling och innovativa lösningar.
• Samordna behov och formulera en tydlig efterfrågan för tjänsteresor.
• Stimulera och driva på marknaden genom samverkan och dialog med marknadens aktörer.
• Utveckla metoder för såväl innovationsupphandling som för ökad miljöhänsyn och livscykelanalysperspektiv i upphandling.
• Stärka konkurrens genom öppenhet och lika behandling.
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Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
Konsekvensanalysen grundar sig på olika måldokument och underlag, exempelvis årliga rapporter
från Miljöledning i staten. Dessutom har alternativa styrmedel beaktats och utretts. Förväntade effekter om förslaget genomförs såväl som om det inte genomförs har beskrivits i analysen.
Det har gjorts en insamling av erfarenheter från myndigheter med etablerade beställarnätverk. Energimyndigheten och Naturvårdsverket finansierar etablerade beställarnätverk, även kallat beställargrupper. Naturvårdsverket har nätverk inom områdena konstgräs, avancerad vattenrening och efterbehandling av förorenad mark. Energimyndigheten har ett flertal nätverk, där två är de väletablerade
BeBo och BeLok. Som en del av metoden för denna konsekvensanalys skickads nio frågor till respektive myndighet och ansvariga för finansiering till respektive nätverk/initiativ svarade. Frågorna
redovisas sist i detta dokument som en bilaga.

Bedömning av osäkerhet i utfall:
Då beställarnätverket inte har identifierat sina arbetsområden är det svårt att vara specifik om utfall
och en djup analys är inte möjlig. Det kan finnas ett behov av en kompletterande analys efter ca ett
år för att utvärdera prioriterade initiativ och dess konsekvenser.

Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna:
Beställarnätverket har direkta kostnader för samordning, administration och kommunikation. Arbetet brukar bedrivas i form av ett sekretariat. Kostnaden för beställarnätverket för tjänsteresor skattas
den till ca 2500 – 3000 tkr och föreslås finansieras via ett extra bidrag. Efter etablering kan kostnaden minska och ersättas av finansiering av konkreta förstudier och projekt. Projektfinansiering kan
ges från myndigheternas anslag till specifika satsningar och från myndigheternas utlysningar till
forskning, utveckling och innovation inom området.
Beställarnätverkets resultat förväntas leda till fler upphandlingar av nya lösningar får såväl marknaden som den upphandlande organisationen. Ett utökat utbud och en högre konkurrens påverkar på
sikt de offentliga finanserna genom ökad tillväxt. Innovationer skapar möjligheter till export och
nya arbetstillfällen.
Framtida lösningar med lägre påverkan på klimatet förväntas inledningsvis kosta mer än likvärdiga
lösningar. Beställarnätverkets arbete bör på sikt sänka prisnivån på utvecklade lösningar till följd av
samordning, kunskapsutbyte, hantering av risker under utveckling och identifiering av riskpremier
inför upphandling.

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
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Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara styrmedel eller åtgärder:
Syftet med beställarnätverket är att främja innovation. I analysen av förslagets kostnadseffektivitet
är det relevant att göra en jämförelse med alternativa styrmedel. Subvention är ett styrmedel som
främjar framtagna innovationer som ger en minska klimatpåverkan. Förmodligen skulle styrmedlet
ge upphov till en bredare spridning av framtagna innovationer, då styrmedlet riktar sig mot såväl
upphandlande myndigheter som andra kunder. Effekten per krona kan då bli högre för subvention
och styrmedlet anses mer kostnadseffektiv. Men beställarnätverk kan inte jämföras subvention, eftersom man uppnår olika innovationseffekter med de två styrmedlen. Syftet med beställarnätverk är
att stimulera till innovation genom att använda incitament som köpkraft och det sistnämnda att skala
upp redan utvecklade lösningar.
Som tidigare nämnts är beställarnätverk en kombination av två styrmedel, inköp och finansiering av
FoU. Synergierna som skapas medför att beställarnätverk är mer kostnadseffektivt än de två styrmedlen var för sig. Beställarnätverkens resultat kan användas av alla upphandlande myndigheter
och även sprida sig till andra beställare. Samordningen som krävs i ett beställarnätverk är förenade
med vissa kostnader, men det är kostnadseffektivare än om respektive upphandlande myndighet genererar samma resultat enskilt (om möjligt). Samtidigt gynnar beställarnätverk näringslivet, dvs. relationen, utvecklare och beställare/behovsägare förväntas ge en högre träffsäkerhet i företagens
FoU-satsning. Det torde innebära lägre utvecklingskostnader och förmodligen ett lägre marknadspris på utvecklad lösning.
Erfarenheter från myndigheter med etablerade beställarnätverk
De fem tillfrågade etablerade beställarnätverken är överens om att initieringen och finansieringen av
respektive beställarnätverk är en kostnadseffektiv satsning för respektive myndigheten. I medverkande organisationer sker besparingar genom den spridning av teknik, metoder och lösningar som
sker på marknaden, enligt nätverken. Deras uppfattning är att det torde bidra till att tjäna igen kostnaderna för att driva nätverken.
Myndigheterna anser att om de inte initierat och finansierat nätverket skulle deras egen arbetsbörda
öka, exempelvis skulle de behöva öka sin vägledning och kommunikation inom det relevanta området. Myndigheten har inte samma möjlighet att uppnå likvärdigt resultat och på sikt skapa samma
effekt som nätverken, då myndigheterna saknar upparbetade kontaktvägar med branschaktörerna.
Dessutom finns det förmodligen tveksamheter och potentiella konflikter i att leda ett beställarnätverk med tanke på myndighetens roll, som reglerande och föreskrivande myndighet.

Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:
Analysen av förslagets kostnadseffektivitet grundar sig på principiella resonemang om samhällsekonomiska kostnader, effekter av olika av styrmedel som riktar sig mot innovationsområdet samt erfarenheter från fem etablerade nätverk om dess kostnadseffektivitet.

Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:
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Beskrivningarna om kostnadseffektivitet är breda i denna konsekvensanalys. Det är ett uttryck för
att innovationsområdet till sin natur medför många osäkerheter.

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
Bedömning av regeringens rådighet:
Regeringen bör ge statliga myndigheter i uppdrag att initiera ett beställarnätverk för tjänsteresor för
att skynda på utvecklingen. Myndighetens anslag bör innefatta möjligheten till att transferera medel
och villkoren bör vara utformade så bidragsgivning till nätverksstrukturer inkluderas. Idag är beställarnätverk ett relativt okänt styrmedel och mer kunskap behövs.
För att snabba på utvecklingen och underlätta för myndigheter att initiera och finansiera beställarnätverk föreslås regeringen agera.

Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:
Ett beställarnätverk för tjänsteresor bör ha höga ambitioner och skapa förutsättningar för andra beställarnätverk. Det blir det första nätverket som utgår från Staten går före. Nätverket ska generera
kunskap om beställarnätverk som styrmedel och etablera en grund för att initiera fler beställarnätverk.
Ett beställarnätverk har direkta kostnader för ett sekretariat. Funktionen har en koordinerande roll
mellan deltagare/beställare, men också mellan nätverket och marknaden. Sekretariatet är den gemensamma kontaktpunkten och är ansvarig för nätverkets interna och externa kommunikation samt
kunskapsspridning. Därutöver har nätverket kostnader för att genomföra olika arrangemang och beställa konsultuppdrag för att ta fram och sammanställa branschanpassade underlag som tydligt bidrar till att fylla beställarnätverkets övergripande syfte. Kostnaden för beställarnätverket för tjänsteresor skattas för första året till mellan 2500 och 3000 tkr beroende på ambitionsnivå. Förslagets
kostnad föreslås finansieras via ett extra bidrag.
En effektiv start med många deltagande myndigheter som beställare är avgörande för framgång.
Samtidigt bör antalet myndigheter med engagemang i exempelvis styrgrupp eller motsvarande begränsas. Nätverket ska vara effektivt och våga vara ”en spjutspets” inom sitt område. Sekretariatsfunktionen föreslås upphandlas och startar med att bjuda in beställare till nätverket. Därefter kan
man samlas och diskutera formulering av mål och gemensamma aktiviteter och projekt. Sekretariatet kommer ha högre kostnader under sitt första år, exempelvis för etablering och administration.
Därefter förväntas en större andel av arbetet bedrivas i projektform. Det innebär att de direkta kostnaderna för beställarnätverket kan minska efter etablering av nätverket och istället ökar kostnader
för förstudier och projekt.
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Projekt- och förstudiekostnaderna föreslås finansieras via myndigheternas anslag för specifika satsningar och deras FoI-medel. Regeringen bör tillse att relevanta myndigheter har anslag och forskning och innovationsmedel som kan komma nätverket till gagn.
Myndigheternas anslag ska innefatta möjligheten till att transferera medel. Marknadens aktörer förväntas också bidra med medfinansiering till olika projekt. Det ger god utväxling på statliga medel.
Kostnader för etablerade nätverk
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har etablerade beställarnätverk. De har direkt kostnader
för beställarnätverken varierar från 350 till 3000 tkr/år. Det med lägst kostnad har inget upphandlat
sekretariat och Energimyndighetens nätverk BeBo och BeLok står för den högsta kostnaden. BeBo
och BeLok är väl etablerade nätverk, som dessutom har tematiska fördjupningsområden innehållande subnätverk.
Från år till år variera andelen projektmedel till beställarnätverken. Etablerade nätverk redovisar mellan 200 upp till 1500 tkr per år från finansierande myndighet. I fyra av fem nätverk bidrar även
andra intressenter, ofta marknadens aktörer, med ytterligare projektmedel. Dessutom kan resultat
och projektidéer från beställarnätverket slussas in i olika utlysningar för forskning och innovation.
De indirekta kostnaderna för beställarnätverk består till största delen av tid in-kind från deltagarna.
Dessutom lägger stödjande och finansierande myndighet chefs- och handläggartid. Två av Naturvårdsverkets beställarnätverk skattar den tiden till två arbetsveckor årligen. Samtidigt kan myndigheterna använda utvalda delar av beställarnätverkens resultat i sitt arbete.

Behov av särskilda bemyndiganden:
Förslaget är inte i behov av särskilda bemyndiganden.

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR OLIKA
AKTÖRER
Förslagets negativa konsekvenser för miljön:
Om efterfrågan på biobränslen blir så hög att det påverkar ekosystemen kan det leda till negativa
konsekvenser på miljön och påverka den biologiska mångfalden. Det behövs mer information och
dataunderlag för att fastställa miljöpåverkan från elbilens batteri, exempelvis om råvaruförsörjningen av batteriets metaller. Det är viktigt att ta hänsyn och hantera målkonflikter inom beställarnätverket.

Förslagets konsekvenser för näringslivet:
Ett beställarnätverk leder till många positiva effekter för näringslivet som redan nämnts i denna
konsekvensanalys. Eventuellt kan en oavsiktlig negativ konsekvens vara att man gynnar specifika
företag och deras utveckling. Det leder i sin tur till att konkurrensen påverkas. Detta är inte specifikt
för beställarnätverk utan liknade effekter kan uppstå vid traditionellt innovationsarbete mellan offentliga organisationer och privata aktörer.
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Förslagets konsekvenser för hushållen:
Beställarnätverket ger inga konsekvenser för hushållen på kort sikt. Beställarnätverkets långsiktiga
resultatmål är att det växer fram en hållbar resemarknad med ett hållbart utbud som kommer hushållen till gagn.

Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:
Ja, det finns osäkerheter kring konsekvenserna och i första hand för näringslivet.

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget?
Under genomförandet av denna konsekvensanalys har ett samarbete förts mellan sex myndigheter
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och Upphandlingsmyndigheten. Deras kompetens har varit värdefull och avgörande för konsekvensanalysen.
Respektive myndigheter anser att de har förmågan att bidra till ett beställarnätverk för tjänsteresor
utifrån sina uppdrag och har formulerat följande bidrag:
Energimyndigheten
• utreder och föreslår styrmedel för omställning av transportsektorn, både internationellt och
nationellt,
• främja och finansiera forskning inom transporter samt har uppdrag att främja omställningen
av transportsektorn på lokal och regional nivå,
• verksamhetsmål för att minska våra egna CO2-utsläpp från resor.
Naturvårdsverket
• ansvar för att verka för att nå miljömålen,
• har kunskaper om klimat, utsläpp från transporter,
• har kunskap om och erfarenhet av beställarnätverk,
• hanterar projektmedel,
• har ett internt driv i frågor kring tjänsteresor och tjänsteresors utsläpp.
Trafikverket
• har expertkompetens inom transportområde, inte minst inom vägfordons miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper och krav/policy för vägfordon och drivmedel,
• finansierar FoI inom transportområdet,
• genomför många tjänsteresor,
• har internt inriktningsmål för utsläpp från tjänsteresor.
Transportstyrelsen
• har som miljömål att stadigt minska utsläppen av koldioxid från korta flygresor,
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•
•
•

kan bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem
ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
har sakkompetens miljö inom trafikslagen.

Länsstyrelsen
• har regional och lokal kunskap och nätverk,
• har breda främjandeuppdrag inom miljö, klimat och hållbar utveckling (verka för målen),
• har miljöledningsuppdrag där vi har intresse av att miljöanpassa våra egna transporter.
Upphandlingsmyndigheten:
• stödjer och främjar beställarnätverk och beställargrupper,
• ska öka kompetensen om innovationsupphandling,
• verkar för miljömässig upphandling,
• främjar innovativa lösningar inom upphandling.

Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
Inom Staten går före har i första hand tre myndigheter, Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket varit involverade i framtagandet av analyser och bedömningar i denna konsekvensanalys. Dessutom har Energimyndigheten och Naturvårdsverket bidragit med eget material
och erfarenheter från befintliga beställarnätverk.
Kontaktpersonerna för MMR har fått del av utkast av konsekvensanalysen inför formellt utskick
från miljömålsrådets kansli.

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:
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Frågor till Energimyndigheten och Naturvårdsverket angående deras sex etablerade
nätverk/initiativ.
1. Finns det andra sett att arbeta för att uppnå ett likartat resultat som beställarnätverken/beställargruppen åstadkommer?
2. Vilka är era direkta årliga kostnader för att bedriva respektive beställarnätverk/beställargrupp? Exempelvis de kostnader ni har att bedriva sekretariatsfunktion och genomföra kommunikationsaktiviteter, erfarenhetsdelning
osv. Kostnader i både tidsåtgång och kr, samt hur ni skattat kostnaden i
kronor. Har ni indirekta kostnader? Vad skattar ni dessa till?
3. Innebär beställarnätverken några besparingar jämfört med om ni inte hade
haft något nätverk? Om ja, skatta gärna även detta i tidsåtgång och kr.
4. Hur mycket medel har betalats ut från myndigheten till respektive beställarnätverk/beställargrupp för specifika projekt/förstudier (och under vilken
tidsperiod)? Hur stor andel av de totala projektmedlen kommer från myndigheten?
5. Vilka positiva effekter har beställarnätverket åstadkommit på marknaden
och på miljön jämfört med om ni inte hade haft nätverket?
Har även nätverket haft några oavsiktliga negativa effekter? Vilka?
6. Kan ni nämna några konkreta resultat som beställarnätverket/-gruppen genomfört?
7. Hur följer ni upp och/eller hur skulle ni vilja kunna följa upp effekterna av
beställarnätverk?
8. Anser ni att beställarnätverket är ett kostnadseffektivt sätt att nå de uppsatta målen? Motivera.
9. I nuvarande utkast återfinns följande textavsnitt:
Det uppkommer ofta hinder för myndigheter att finansiera beställarnätverk. Om
myndigheten ska kunna finansiera nätverk behöver myndighetens anslag innefatta möjligheten till att transferera medel. Dessutom bör villkoren vara utformade så bidragsgivning till nätverksstrukturer inkluderas. Idag är det ofta otydligt om anslagen tillåter finansiering av beställarnätverk och en bedömning görs
utifrån var enskilt anslag och nätverk.

Ser ni andra hinder för myndigheter att initiera och finansiera beställarnätverk?
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Bilaga 2:1 Sammanfattning av förslag till regeringen från Insatser för grön infrastruktur
PM
2021-01-28

Helene Lindahl
Tel: 010-698 10 51
helene.lindahl
@naturvardsverket.se

Ärendenr:
NV-07627-19

Miljömålsrådet

Förslag till fyra etappmål och ett regeringsuppdrag från programområdet Insatser för grön infrastruktur

Frågor om biologisk mångfald ligger högt på agendan globalt, inom EU och i Sverige. Rapporten från IPBES maj 2019 liksom Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen samma år och EU:s samlade rapportering "State of Nature in
the EU" som kom oktober 2020, ger alla budskapet att vi behöver ta krafttag för att
den biologiska mångfalden med dess ekosystemtjanster vi är beroende av. Dessa
behöver säkras för oss själva och generationerna efter oss.
En av de viktigaste förutsättningarna för att den biologiska mångfalden ska kunna
producera ekosystemtjänsterna är att det finns en funktionell grön infrastruktur.
Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer,
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt
så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Den är också en viktig del i att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Förslagen från Programområdet syftar till att vara steg på vägen
mot våra mål.
Miljömålsrådet beslutade 2019 att inrätta programområden. Insatser för grön infrastruktur var ett av dem och Naturvårdsverket fick drivansvaret. De sju projekten i
Programområdet började sitt arbete i mars 2020. Miljömålsrådet skickade särskilt
med ett önskemål om att programområdet skulle ta fram förslag på etappmål. De
befintliga etappmål som innehöll delar om grön infrastruktur gällde endast till
2020.
Utgångspunkten i arbetet var att de olika sakprojekten i programområdet om skog,
odlingslandskap och våtmarker skulle föreslå etappmål. Då de är dialogprojekt
hade de inte kommit så långt i sina processer att det var möjligt. Undantaget var ett
samverkansprojekt som länsstyrelserna driver om ekosystemstjänster i planeringen,
projekt 7. Etappmålsprojektet beslutade därför att även arbeta fram egna förslag,
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med utgångspunkten att de inte skulle påverka processerna eller föregripa resultatet
av arbetet i de övriga projekten i programområdet.
Arbetet med förslagen
De ingående myndigheterna har tagit fram förslagen i en samverkansprocess med
ett gemensamt ansvar för arbetet. Det innebär att myndigheterna som ingått i arbetsgruppen i etappmålsprojektet ”äger” förslagen tillsammans. Samverkansprocessen ska säkerställa att alla myndigheterna står bakom de etappmålsförslag som
läggs fram.
I etappmålsprojektet ingick från början Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikstyrelsen, Sveriges geologiska
undersökning, och länsstyrelserna. Boverket har valt att inte ingå i arbetsgruppen
om grön infrastruktur, men har bidragit med vissa synpunkter i arbetets slutskede.
Jordbruksverket lämnade arbetet i november 2020 pga. förändrade prioriteringar
hos myndigheten till följd av intensifierat arbete med EU:s nya gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP). Förslagen har lyfts i en förankringsprocess
under hösten 2020 och sedan igen i januari 2021 på alla myndigheter som ingår i
projektet inför rapportering till Miljömålsrådet.
Inget av förslagen utgör det perfekta eller slutliga målet för grön infrastruktur, men
tillsammans skulle de innebära viktiga bidrag till att nå generationsmålet och flera
etappmål. Dessutom bidrar förslagen till flera andra betydelsefulla samhällsmål
som t ex de om klimatet. Den myndighet som ursprungligen initierade förslaget har
varit den som ansvarat för att hålla i det under arbetets gång. Naturvårdsverket har
dock själva arbetat vidare med förslaget från Jordbruksverket efter överenskommelse mellan myndigheterna. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Trafikverket har
förankrat förslagen med de sektorer de ansvarar för.

Förslag till nya etappmål
1. ”Skogens kvalitativa livsmiljöer för hotade arter ska öka och en större bredd av
ekosystemtjänster gynnas i virkesproducerande bestånd, genom att till år 2023 öka
andelen hyggesfritt skogsbruk och på så vis stärka den gröna infrastrukturen.”
Målet uttrycks som en önskvärd riktning och inte som en fast areal eller procentuell
ökning. År 2023 bör ett nytt etappmål beslutas där ökningen kvantifieras. Hyggesfritt skogsbruk har potential att lösa flera mål- eller intressekonflikter som kan uppstå mellan virkesproduktion och andra samhällsmål/intressen och är en åtgärd som
är positivt för biologisk mångfald, bredden av ekosystemtjänster och för grön infrastruktur i landskapet. Hyggesfria metoder har möjlighet att gynna friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald, renskötsel och kulturmiljövärden. Många arter en större
möjlighet att finnas kvar jämfört med vid trakthyggesbruk. Exempel på organismgrupper som gynnas kan vara marksvampar, hänglavar, mossor och fåglar.
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De viktigaste konsekvenserna: Hyggesfria metoder innebär i de flesta fall lägre
produktion och lönsamhet, maskiner och metoder kan behöva anpassas. Andelen
sågtimmer bedöms öka medan massaveden minskar. Förslaget i sin nuvarande
form beräknas endast få marginella negativa effekter.

2. ”Den ekologiska funktionaliteten i slättbygd ska väsentligen ha förbättrats till
2027. Detta ska uppnås genom att betesmarker, våtmarker och småbiotoper dels
bevaras och sköts så att de bidrar till att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur, dels restaureras, återskapas och nyanläggs i en tillräcklig omfattning på
platser där de bidrar till att stärka grön infrastruktur.”
Jordbrukets rationalisering har lett till att många småbiotoper och våtmarker har tagits bort, och därigenom har den variation av livsmiljöer och landskapselement
som tidigare funnits i stor utsträckning försvunnit. Att öka mängden småbiotoper är
därför en angelägen insats för att bevara insekter, fåglar och annan biologisk mångfald i åkerdominerade bygder. Stärkt ekologisk funktionalitet genom fler och bättre
skötta betesmarker, våtmarker och småbiotoper ökar också ekosystemens resiliens/motståndskraft i ett förändrat klimat.
De viktigaste konsekvenserna: Om permanenta småbiotoper anläggs på åkermark,
kan det påverka jordbrukarnas produktion negativt. Förslaget omfattar även andra
intilliggande marker.

3. ”Senast 2026 har förutsättningarna för biologisk mångfald förbättrats genom restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse och Natura
2000-områden samt i och omkring värdetrakter, i den omfattning som anges i länsstyrelsernas handlingsplaner och andra beslutade planer och strategiska dokument
om grön infrastruktur.”
Natura 2000-områden och utpekade värdetrakterna i länsstyrelsernas regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur har särskilt stora värden för den biologiska
mångfalden. Åtgärder bör därför prioriteras runt dessa områden så att naturvärdena
där finns kvar och kan utvecklas. Sådana områden med förstärkt konnektivitet utgör dessutom viktiga delar i de åtaganden alla EU:s medlemsstater ska göra enligt
biologisk mångfaldsstrategin. Ett sätt att uppnå etappmålet är att uppmuntra och
stödja enskilda, myndigheter och organisationer att genomföra restaureringar och
återskapa förlorade värden kopplade till grön infrastruktur. Förslaget utgår från
nyttjande av befintliga medel, både nationella och de som kan fås från EU:s fonder.
De viktigaste konsekvenserna: Förslaget kan ge negativa konsekvenser för vissa
markägare om åtgärden att förbättra konnektiviteten försvårar rationellt brukande.
Vi bedömer att det endast blir aktuellt i enskilda fall och att de kan få ekonomisk
ersättning för detta.
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4. ”Senast år 2025 ska påverkan på den gröna infrastrukturens funktionalitet beaktas i beslut och planer gällande mark- och vattenanvändning, så att biologisk mångfald stärks och förvaltas långsiktigt hållbart.”
I enskilda beslut och planer om mark- och vattenanvändning tas i dagsläget sällan
eller aldrig hänsyn till hur olika åtgärder påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett landskapsperspektiv. Bristen på helhetsperspektiv och bedömningen hur det tillsynes lilla beslutet eller planen påverkar de stora sammanhangen
är en viktig del till varför vi idag inte uppnår många av de landskapsanknutna miljömålen. Detta är också ett av skälen till att arbetet med grön infrastruktur initierades av regeringen. Ökad hänsyn till grön infrastruktur i beslut och samhällsplanering kan även bidra till stärkt klimatanpassning genom stabilare lokalklimat och naturliga system för hantering av till exempel ytvatten för att minska risken för översvämningar. Etappmålet syftar i första hand till att omfatta översiktsplaner, ändringar av översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, lokaliseringsprövningar samt
tillstånd och andra beslut som rör förändrad mark- och vattenanvändning enligt
miljöbalken.
De viktigaste konsekvenserna: Omständigheter kan medföra påverkan och konsekvenser för näringslivet och hushållen i vissa fall. Dessa kommer emellertid inte att
vara av ekonomisk karaktär men kan beröra till exempel lämplig lokalisering av
verksamhet.

Förslag till nytt regeringsuppdrag till Trafikverket
1. Utreda förutsättningar och föreslå åtgärder för att utveckla befintligt system för
ekonomiskt stöd till enskilda väghållare så att stöd även kan ges för åtgärder som
stärker viktiga natur- och kulturvärden för grön infrastruktur. Utredning bör ske i
samverkan med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).
Enskilda vägar med statligt bidrag omfattar ca 20 procent av vägnätet och berör ca
24 000 väghållare organiserade i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Därmed
finns en stor potential att stärka grön infrastruktur. Befintligt ekonomiskt stödsystem hanteras av Trafikverket men är i regeringens direktiv begränsat till stöd för
vägtekniska åtgärder. Genom att anpassa regelverket så att det även tillåter stöd till
åtgärder som stärker grön infrastruktur och stärker biologisk mångfald får staten ett
instrument som kan ge effekter både snabbt och vittomfattande ute i landskapet.
Det förslag som Trafikverket tidigare utrett innebär att en vägförening kan föreslå
åtgärder som Trafikverket bedömer och ger bidrag till. Det ger en möjlighet att
samla betydelsefull information om värden och möjligheter för att stärka grön infrastruktur vilket saknas idag. Det kan därför även ge betydelsefull information till
de länsvisa planerna för grön infrastruktur och därmed förbättra och effektivisera
arbetet med att stärka grön infrastruktur i hela landskapet.
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De viktigaste konsekvenserna: Konsekvenser kan inte bedömas innan utredning
skett.

Förslagen presenteras i sin helhet i bilaga 2:2-2:6.
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Bilaga 2:2 Förslag etappmål hyggesfritt
skogsbruk inkl. konsekvensbedömning
Förslag om Etappmål om hyggesfritt skogsbruk

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag:
Förslag till etappmål:
Skogens kvalitativa livsmiljöer för hotade arter ska öka och en större bredd av
ekosystemtjänster gynnas i virkesproducerande bestånd, genom att till år 2023
öka andelen hyggesfritt skogsbruk och på så vis stärka den gröna infrastrukturen.
Kortfattad beskrivning av förslaget:
Det är viktigt för biologisk mångfald, bredden av ekosystemtjänster och grön infrastruktur i landskapet att utvecklingen mot en ökad andel hyggesfritt skogsbruk fortsätter. Eftersom metoden tillämpas i mycket liten omfattning är en ökning per definition positivt för variationen av livsmiljöer i landskapet. Ett fortsatt
fokus på hyggesfritt skogsbruk behövs för att utvecklingen ska gå framåt. Målet
uttrycks som en önskvärd riktning och inte som en fast areal eller procentuell ökning. 2023 bör ett nytt etappmål sättas i bruk där ökningen också nivåläggs. Målet gäller för den virkesproducerande skogen, dvs i målklasserna PG39 och PF40.
Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Hållbara och artrika ekosystem är en förutsättning för vårt samhälles långsiktiga överlevnad eftersom dessa levererar de
viktiga ekosystemtjänsterna.
Det dominerande skogsskötselsystemet i Sverige är trakthyggesbruk. Användningen av andra skogsskötselsystem än trakthyggesbruk är marginell. Denna
brukningsmetod tillämpas därmed på merparten av den areal som används för
virkesproduktion (målklasserna PG och PF) och har stor påverkan på skogslandskapets förutsättningar att bevara biologisk mångfald samt innebär en relativt ensidig påverkan på skogens ekosystemtjänster. Kvalitativa41 livsmiljöer för hotade arter är viktiga. Höga naturvärden i det boreala skogslandskapet är i stor
grad knutna till skog med kontinuitetsvärden. Till följd av trakthyggesbruket har
svårspridda arter som är beroende av lång skoglig kontinuitet missgynnats och
39

Produktion med generell miljöhänsyn

40

Produktion med förstärkt miljöhänsyn

41

Habitat med sådan kvalitet att de kan hysa hotade arter
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flera är därför hotade i dagens skogslandskap. Sådana skogar som inte tidigare
slutavverkats minskar idag, vilket troligen leder till en trivialisering av de
svenska skogsekosystemen.
Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar.
Hyggesfritt skogsbruk är en skogsbruksmetod som genom olika anpassningar
samtidigt bidrar till andra värden. Hyggesfritt skogsbruk har därmed potential att
lösa flera mål-eller intressekonflikter som kan uppstå mellan virkesproduktion
och andra samhällsmål/intressen och är en åtgärd som är positivt för biologisk
mångfald, bredden av ekosystemtjänster och för grön infrastruktur i landskapet.
Hyggesfria metoder har möjlighet att gynna friluftsliv, rekreation, biologisk
mångfald, renskötsel och kulturmiljövärden. De kan också ge fördelar inom områden som mark och vatten genom att exempelvis minska läckage av metylkvicksilver.
Aktörer och beteenden
Under senare tid har arbete pågått för att få till stånd en ökning av arealen hyggesfritt skogsbruk, bland annat genom kunskapsuppbyggnad, rådgivningsinsatser och genomförda förändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
till skogsvårdslagen för att undanröja onödiga hinder för hyggesfria metoder.
Dock går utvecklingen mycket långsamt framåt och arbetet behöver fortsätta
med ett ökat fokus. Att bruka större arealer med hyggesfria metoder skulle innebära vinster i form av biologiska och sociala värden och minskade målkonflikter
mellan olika markanvändning samt främja vidmakthållande av olika ekosystemtjänster. Att bruka skogen med hyggesfria metoder innebär dock ofta lägre produktion och lönsamhet. Svaga av ekonomiska incitament för att bedriva hyggesfritt skogsbruk samt rådande attityder och bristande kunskap är troligtvis förklaringar till det låga användandet.
I början på 1990-talet skedde de senaste mer omfattande förändringarna av
skogspolitiken42. Skogsvårdslagen avreglerades och blev mer av en minimilag
vilket skapade större frihet för skogsägare att välja mål och former för sitt skogsbrukande. Lagstiftningen skulle vara normgivande och verka förebyggande. Den
biologiska mångfalden skulle gynnas av avregleringen genom att skogsägare får
större frihet att själva välja skötselmetoder. PPP (Polluter Pay Principle) och
UPP (User Pay Principle) skulle inte överföras direkt till skogsbruket utan det
ökade ansvaret för naturmiljön skulle tillgodoses inom ramen för sektorsansvaret. För skogsägare innebar ett ökat ansvar dels att de skulle tillgodose de av

42

Prop. 1992/93:226. En ny skogspolitik.

78

statsmakterna fastlagda skogspolitiska målen och dels ett ökat ekonomiskt ansvar för sitt skogsbruk då avgifter och skatter samt bidrag minskade eller togs
bort. Skogspolitiken innebär att nå miljömålen är ett gemensamt och delat ansvar
mellan staten och skogssektorn. Inom ramen för sektorsansvaret arbetar skogssektorn i dagsläget med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning, samt stora
arealer frivilliga avsättningar som undantagits skogsproduktion.
Påverkan på miljön
Några exempel på värden som kan främjas med hyggesfria brukningsmetoder
följer nedan. Det är viktigt att observera att det är av stor vikt att god miljöhänsyn tillämpas även vid hyggesfritt brukande av skogen.
• Kontinuitet och livsmiljöer för hotade arter i skogslandskapet
Till följd av trakthyggesbruket har svårspridda arter som är beroende av lång
skoglig kontinuitet missgynnats och flera av dem är därför hotade i dagens
skogslandskap. Många av de skogsarter som i dag är rödlistade är arter som
minskar på grund av att de är knutna till miljöer som minskar och blir alltmer
fragmenterade. En ökad användning av lämpliga hyggesfria metoder skulle medföra att vissa hotade arter ges en större chans att fortleva i landskapet än vid
trakthyggesbruk. Skogar där hyggesfria metoder kan ersätta trakthyggesbruk är
exempelvis områden med lång skoglig kontinuitet och med särskilda värden
kopplade till trädskiktet. Det kan till exempel vara skogar med tjäderspel och
skogar som hyser rika samhällen av mykorrhizasvampar.
Användning av hyggesfria skogsbruksmetoder har potential att bidra med värdefulla livsmiljöer, öka den gröna infrastrukturens funktionalitet, öka konnektiviteten och förstärka värdekärnors funktion i landskapet, samtidigt som virkesproduktion bedrivs. Generellt sett är hyggesfritt skogsbruk även ett skonsammare
sätt att bruka skogen då marken är kontinuerligt trädbevuxen och markberedning
inte sker i samma utsträckning. Detta gör att många arter har större möjlighet att
finnas kvar jämfört med vid trakthyggesbruk. Exempel på arter som gynnas kan
vara marksvampar, hänglavar, mossor och fåglar.
• Sociala värden
Ett hygge kan innebära en kraftig förändring av skogens upplevelsevärden. Friluftsutövare uppfattar det ofta som negativt att skogen är borta. Hyggesfritt
skogsbruk erbjuder en möjlighet att behålla både upplevelsevärden och brukandet för viss virkesproduktion. Mer hyggesfritt brukad skog kan även bidra till
ökad variation i landskapet vilket är positivt för upplevelsevärdena. Ett ökat användande av hyggesfria metoder kan förbättra förutsättningarna för exempelvis
naturturism och folkhälsa. Exempelvis luckhuggning, överhållen skärm, eller
blädning kan vara lämpliga metoder för att kombinera mål för virkesproduktion
och sociala värden.
• Förstärka kantzoners effekt
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Områden där skogen brukas med hyggesfria metoder kan utgöra förstärkningszoner vid kantzoner mot jordbruk, sjöar, våtmarker och vattendrag. Skogen i anslutning till vattendrag påverkar vattenmiljön. Beskuggning är en av flera viktiga
funktioner som träden har för mindre vattendrag i skogslandskapet. För stort
ljusinsläpp i mindre vattendrag kan ha stor påverkan på vattentemperatur, tillväxt av alger med mera som påverkar livsmiljö och vattenlevande organismer direkt eller indirekt. Att tillämpa olika hyggesfria metoder, exempelvis blädning,
överhållen skärm i anslutning till kantzoner kan förstärka kantzonens positiva effekt samtidigt som man kan uppnå virkesproduktion i området.
• Buffertzoner för att minska negativa kanteffekter
Många värdekärnor påverkas av negativa kanteffekter och kan därför behöva en
buffert av omgivande skog i anslutning till biotopen för att bibehålla de biologiska värdena över tid. Detta gäller till exempel miljöer där naturvärdena är
knutna till en hög och jämn luftfuktighet samt miljöer där träden är särskilt känsliga för vindfällning. Olika former av hyggesfritt skogsbruk kan göra att den negativa påverkan på områdets höga naturvärden kan minskas när virkesproduktion bedrivs på angränsande arealer. Buffertzonen runt värdekärnor och skyddade
områden kan även tillämpas för att stärka och utveckla särskilda värden för biologisk mångfald, upplevelser och besöksnäring.
• Renskötsel
I norra Sverige bedrivs renskötsel och skogsbruk inom samma område. För renarnas vinterbete är skogens hänglavar, och även marklavar, oerhört viktiga.
Skogsbruket påverkar ofta renskötseln negativt bland annat genom minskad vinterbetesareal och genom att försvåra samling och drivning av renar. Förutom att
tillgången på träd- och marklavar påverkas av skogsbruket, så minskar också den
areal som renarna i praktiken kan utnyttja och röra sig över vintertid. Det finns
forskningsresultat som visar att renar föredrar gammal, relativt gles skog och
undviker att vistas på hyggen, särskilt vintertid, samt att de gynnas av stora sammanhängande betesområden som sammanbinds av korridorer av sparad skog.
Hyggesfria skogsbruksmetoder såsom blädning, luckhuggning eller kontinuitetsskogsbruk enligt FSC:s definition är i jämförelse med trakthyggesbruk gynnsamt
för renen. Mängden hänglavar kan till och med öka jämfört med orörd skog efter
de återkommande huggningarna, eftersom mer ljus släpps ner i beståndet. För
renskötseln är avsaknaden av hyggen och minimering av åtgärder som markberedning positivt. Markberedning på hyggena minskar mängden marklavar, och
på hyggena kan snön packas hårdare så att lavarna blir svårare att komma åt.
• Förhindra ras och skred
Vegetation, speciellt flerskiktad blandskog, bidrar till stabilisering av instabila
sluttningar och utgör därmed ett viktigt skydd mot erosion, ras och slamströmmar, liksom effekterna därav. En del av Sveriges instabila områden utgörs av
bördig skogsmark. Skogsbruk, det vill säga inverkan på den stabiliserande och
skyddande vegetationen, inom dessa områden har således en stor betydelse för
erosion, ras och slamströmmar. Sannolikt minskar risken för ras och skred i
erosionskänsliga områden vid val av rätt trädslag och hyggesfri metod eftersom
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det finns kvar vegetation som binder marken och det inte blir samma grundvattenhöjning som vid en föryngringsavverkning.
Påverkan på samhället
Skogen förser människa och samhället många olika ekosystemtjänster. Skogens
ekosystemtjänster är av stor betydelse för människans välfärd. Flera av tjänsternas bidrag till människans välfärd är indirekta genom att de upprätthåller grundläggande förutsättningar för den vidare produktionen av alla andra ekosystemtjänster. Människan påverkar i stor grad skogens förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster. Sju av skogens ekosystemtjänster hade vid den senaste
bedömningen en otillräcklig status. Detta innebär att dessa ekosystemtjänster
kräver omedelbar uppmärksamhet, utvidgat skydd och/eller försiktig förvaltning.
Ekosystemtjänster med otillräcklig status finns främst bland de reglerande och
stödjande tjänsterna, men även enstaka bland de försörjande ekosystemtjänsterna. Flera av dessa ekosystemtjänster bedöms påverkas positivt av en ökad andel hyggesfritt brukande i skogslandskapet.
Att bruka skogen med hyggesfria metoder innebär dock ofta lägre produktion
och lönsamhet vilket kan påverka ett antal försörjande ekosystemtjänster negativt.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera
Ja
Analys av lösningsförslag:
I Sverige avverkningsanmäls årligen cirka 200 tusen hektar skog. På större delen av arealen tillämpas trakthyggesbruk. Syftet med förslaget är att arealen som
brukas med hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka på lämpliga områden. Idag
tillämpas hyggesfria metoder på en mycket låg andel av marken. På grund av
svaga ekonomiska incitament bedöms nya kompletterande styrmedel krävas och
nuvarande styrmedel i form av rådgivnings- och kunskapsbyggande insatser förstärkas för att ökningen ska bli märkbar. Beroende på incitamentsstrukturen kan
fler eller färre skogsägare förväntas ändra beteende och övergå till hyggesfria
skogsbruksmetoder.

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Förslaget förväntas påverka Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv, Grundvatten av god kvalitet, samt Levande sjöar och vattendrag, samt En god bebyggd
miljö i positiv riktning. Förslaget bidrar positivt till arbetet med grön infrastruktur.
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Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
Mål för friluftsliv och folkhälsa främjas av anpassningar för att öka eller bibehålla skogens sociala värden.
Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:

Bedömning av osäkerhet i utfall:
I och med att ökningen i målet inte är nivålagt är det svårt att analysera konsekvenser. Det finns dock starka skäl för att anta att ökningen kommer att ske i låg
omfattning på kort sikt.
Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna: Förslagets effekter beror
av nivån på ökningen samt av om regeringen avser tillföra resurser för att stärka
incitamenten för att bedriva hyggesfritt skogsbruk.

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara styrmedel eller åtgärder:
Hyggesfritt skogsbruk har potential att till en relativt låg kostnad lösa flera måleller intressekonflikter som kan uppstå mellan skogsbruk och andra intressen.
Effekterna beror dock av nivån på ökningen. Därmed behövs ett tydligt kvantifierat mål för ökningen för att kunna göra en utförlig analys av kostnadseffektiviteten. Det finns dock starka skäl för att anta att ökningen kommer att ske i låg
omfattning på kort sikt eftersom det i dagsläget inte finns förslag på kompletterande styrmedel som kan stärka incitamenten bland skogsägare att övergå till
hyggesfritt skogsbruk.
Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:
Det behövs ett tydligt kvantifierat mål för ökningen för att kunna göra en utförlig
analys av kostnadseffektiviteten. Det finns dock starka skäl för att anta att ökningen kommer att ske i låg omfattning på kort sikt.
Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:
Det behövs ett tydligt kvantifierat mål för ökningen för att kunna göra en utförlig
analys av kostnadseffektiviteten. Det finns dock starka skäl för att anta att ökningen kommer att ske i låg omfattning på kort sikt.

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
Bedömning av regeringens rådighet:
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Regeringen har full rådighet över frågan. Det finns behov av att stärka olika aktörers incitament och därför lämnades inom ramarna för fördjupad utvärdering
av miljömålen 2019, förslaget nedan till regeringen.
Stimulera användning av hyggesfria metoder i skogsbruket
Hyggesfritt skogsbruk har potential att till en låg kostnad lösa flera mål- eller intressekonflikter som kan uppstå mellan skogsbruk och andra intressen. Trots de
positiva
effekterna av att använda hyggesfria metoder går ökningen av den areal som
brukas
hyggesfritt mycket långsamt. De ekonomiska incitamenten är svaga och bristande
kunskap hos yrkesverksamma inom skogsbruket antas bidra till den långsamma
utvecklingen. Förslaget till regeringen är att genomföra följande åtgärdspaket för
att bidra till en ökning av hyggesfria metoder i skogsbruket och en utveckling av
effektiva hyggesfria metoder:
• Utforma ett stimulansbidrag som senast under år 2020 kan erbjudas markägare
som vill använda hyggesfria metoder i skogsbruket och har skog som lämpar sig
för dessa. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bör få i uppdrag att utreda hur
bidraget kan utformas och administreras.
• Styr mot en ökad användning av hyggesfria metoder i statligt ägda skogar.
• Förstärk myndigheternas arbete med kunskap och metoder inom hyggesfritt
skogsbruk.
• Besluta om ett etappmål för hyggesfritt skogsbruk.
Förslaget lämnades gemensamt av Skogsstyrelsen med stöd av Boverket, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, länsstyrelserna,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska undersökning och
Trafikverket.

Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:

Behov av särskilda bemyndiganden:

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR
OLIKA AKTÖRER
Förslagets konsekvenser för näringslivet:
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Future forest har tagit fram en kunskapssammanställning om hyggesfritt skogsbruk som visar att de sammanlagda avverkningskostnaderna under en omloppstid är högre i ett flerskiktat än ett enskiktat bestånd, trots att de avverkade
stammarna är grövre i de flerskiktade skogarna. Andra konsekvenser handlar om
att ingreppen måste göras relativt ofta, och att uttagen av stora träd riskerar att
skada både andra träd och föryngringen. Dom konstaterar också att den teknik
som idag är utvecklad för trakthyggesbruket behöver anpassas om hyggesfri
skogsskötsel kommer att växa i omfattning. Det kan handla om anpassning av
maskiner, men också om nya arbetssätt som ökar produktiviteten och minskar
risken för skador på mark och träd. Vidare pekar man på att i det hyggesfria
skogsbruket kommer andelen sågtimmer att öka och massaveden att minska jämfört med trakthyggesbruket. De bedömer att om andelen skog som sköts med
hyggesfria metoder ligger på en låg nivå (mindre än 10- 20 %) så påverkas inte
den nationella virkesförsörjningen så drastiskt. Dessa nivåer ligger mycket långt
ifrån dagens användning som är mycket marginell. Även med en ökning, från
dessa låga nivåer, förväntas hyggesfria metoder tillämpas långt ifrån dessa nivåer på kort sikt.
Förslagets konsekvenser för hushållen:

Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:
.

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget? Skogsstyrelsen har
initierat förslaget. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning
och länsstyrelserna har samverkat fram det slutliga förslaget och står bakom det.
Boverket har deltagit i arbetets senare del.
Jordbruksverket har stått bakom förslaget men är inte längre med i samverkan av
andra skäl.

Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar: Myndigheterna har tillsammans tagit fram förslaget och analyserat behoven i ett projekt under Miljömålsrådets Programområde Insatser för grön infrastruktur.

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:
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Bilaga 2:3 Förslag etappmål ekologisk funktionalitet i slättbygd inkl. konsekvensbedömning
Förslag om Etappmål om ekologisk funktionalitet i slättbygd

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag: Stärkt grön infrastruktur i slättbygd
Nytt etappmål:
Den ekologiska funktionaliteten i slättbygd ska väsentligen ha förbättrats till
2027. Detta ska uppnås genom att betesmarker, våtmarker och småbiotoper dels
bevaras och sköts så att de bidrar till att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur, dels restaureras, återskapas och nyanläggs i en tillräcklig omfattning
på platser där de bidrar till att stärka grön infrastruktur.
Kortfattad beskrivning av förslaget:
I slättbygderna43 råder idag brist på variation av livsmiljöer och viktiga landskapselement, vilket inverkar negativt på landskapets ekologiska funktionalitet.
Därför behöver slättbygderna berikas med sådana livsmiljöer och landskapselement och på ett sådant sätt – både till funktion och lokalitet – att de stärker den
gröna infrastrukturen. En utgångspunkt är att genom stöd och rådgivning stärka
incitamenten för markägare och lantbrukare att bidra till målet. För stärkt ekologisk funktionalitet krävs rätt sak på rätt plats i en dialog med brukarna. Genomförandet bör involvera samhällets alla relevanta processer och styrmedel.
Småbiotoper utgör viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets arter och bidrar
även till att öka variationen i landskapet. Att öka mängden småbiotoper är därför
en angelägen insats för att bevara insekter, fåglar och annan biologisk mångfald i
åkerdominerade bygder.
43

Med slättbygd brukar menas ett flackt och öppet landskap som domineras av jordbruk. Fullåkersbygd
domineras av spannmålsodling. I lantbruksstatistiken delas landet in i olika produktionsområden där
varje församling förts till antingen slätt-, mellan- eller skogsbygd beroende på andel åker. Slättbygdsförsamlingar har en åkerareal som överstiger 25 % av landarealen. (SCBs Meddelanden i samordningsfrågor 1992:1 "Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1992".) Jordbruksverket anger (SJV
Rapport 2004:23) att ”slättbygder” är synonymt med jordbruksmarken inom Riksområde 1, vilket omfattar produktionsområdena Götalands södra slättbygder, Götalands mellanbygder, Götalands norra
slättbygder samt Svealands slättbygder. Detta överensstämmer med SCB:s geografiska områden,
men man begränsar sig till jordbruksmarken. För detta etappmål är det viktigt att även till jordbruksmarken angränsande mark kan ingå i det som avses med slättbygd och där åtgärder för att stärka den
ekologiska funktionaliteten kan genomföras. Enligt SCB:s lantbruksstatistik har knappt 250 000 hektar
jordbruksmark lagts ned inom slättbygdsförsamlingar under perioden 1951 till 1999.
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Slättbygdslandskapet behöver även tillföras olika livsmiljöer som är födosöksoch boplatsmiljöer samt spridningsvägar för olika organismgrupper på ett sätt så
att de sammantaget bidrar till att öka den ekologiska funktionaliteten i landskapet.
De landskapselement som avses kan vara såväl småbiotoper, gräsmarker som
våtmarker. De kan vara permanenta eller av mer temporär karaktär, och fyller då
olika funktioner i landskapet. De kan därför inte helt ersätta varandra. Åtgärder
eller insatser kan vara fortsatt eller förbättrad skötsel, restaurering eller nyanläggning.
Temporära småbiotoper, i form av trädor, obrukade kantzoner, lärkrutor, sandblottor kan skapas snabbt och därmed relativt omgående ge positiva effekter på
odlingslandskapets arter och även bidra till en rumslig dynamik i landskapet. De
kan även anpassas till den pågående livsmedelsproduktionen och placeras i områden där de ger god miljöeffekt samtidigt som livsmedelsproduktionen inte påverkas negativt.
Mer permanenta småbiotoper, såsom odlingsrösen, diken, stenmurar, småvatten,
träd- och buskrader, åkerholmar, bryn, men även t ex skalbaggsåsar, utgör bra
boplatsmiljöer för till exempel pollinatörer och är ett viktigt komplement till
temporära småbiotoper. De fungerar också som viktiga spridningsvägar för växter.
Mängden betesmarker och våtmarker behöver också öka i slättbygd då de utgör
viktiga livsmiljöer för såväl hotade som vanliga arter. I kombination med en
ökad mängd småbiotoper skapas en mosaik av temporära och permanenta miljöer samt av terrestra och akvatiska miljöer, vilket skapar livsmiljöer och spridningsvägar för odlingslandskapets biologiska mångfald.
Stärkt ekologisk funktionalitet genom fler och bättre skötta betesmarker, våtmarker och småbiotoper ökar ekosystemens resiliens/motståndskraft i ett förändrat
klimat.
Åtgärderna behöver också utföras i tillräcklig omfattning för att ge önskad effekt. Riktvärden är att antalet temporära småbiotoper har fördubblats och arealen
betesmark med miljöersättning eller motsvarande har ökat med minst 2 000 hektar, samt att arealen våtmark har ökat med 5 000 hektar, jämfört med år 2020
Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
Aktörer och beteenden
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Jordbrukets rationalisering har lett till att många småbiotoper och våtmarker har
tagits bort, och därigenom har den variation av livsmiljöer och landskapselement
som tidigare funnits i stor utsträckning försvunnit. Speciellt i de svenska slättbygderna har stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar tagits bort för att skapa
rationella brukningsenheter. En effektivisering av produktionen genom att skapa
rationella brukningsenheter är fortsatt en drivkraft inom jordbruket. Strukturrationaliseringen och för låg kostnadstäckning för skötseln har också lett till en
minskning av betesmarker och slåtterängar.
Påverkan på miljön
Rationaliseringen av jordbruket har lett till en effektiv livsmedelsproduktion
men samtidigt har det medfört en utarmning av biologisk mångfald.
Påverkan på samhället
En effektiv livsmedelsproduktion har gett samhället en säker tillgång till billiga
livsmedel. Samtidigt har en minskad biologisk mångfald försämrat tillgången till
vissa viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering av grödor, frukt och bär.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera
Regeringen beslutar om nya etappmål och genom ett nytt etappmål för småbiotoper i slättbygd kan staten sätta fokus på behovet av att stärka slättbygdens gröna
infrastruktur och därmed gynna biologisk mångfald. Det handlar också om att
upprätthålla den gröna infrastrukturen i hela landskapet vilket kräver insatser på
en övergripande statlig nivå.
Analys av lösningsförslag:
Arbetet med grön infrastruktur bygger i stor utsträckning på frivillighet i kombination med möjlighet till stöd och ersättningar för olika åtgärder. Det har ett tydligt underifrånperspektiv och syftar till att involvera olika aktörer att göra insatser för att förbättra landskapens ekologiska funktionalitet. Detta går ofta hand i
hand med ett egenintresse att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden
liksom upplevelsevärden och attraktivitet i en närmiljö. För att uppnå målet att
förbättra den ekologiska funktionaliteten krävs dock ”rätt sak på rätt plats”, vilket sannolikt innebär behov av rådgivning.
Uppföljning:
Det finns ingen heltäckande inventering av småbiotoper i slättbygd. Däremot
finns daterade heltäckande både satellitscener och flygbilder som kan användas
för att identifiera småbiotoper.
För de åtgärder och insatser som finansieras genom landsbygdsprogrammets
miljöersättningar eller projektmedel, samt LONA- och LOVA-medel, kommer
det finnas registeruppgifter på vad, var och hur mycket som anläggs eller restaureras av olika småbiotoper, betesmarker eller våtmarker. Det kommer sannolikt
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att fånga upp merparten. Länsstyrelsen gör nu en stor genomgång av anlagda
våtmarker inom LONA/LOVA som ska redovisas i början av 2021. Sammantaget bedöms dessa registeruppgifter täcka behovet av att följa arealer, antal eller
procentuell ökning av småbiotoper i slättbygd.
För att kunna svara på huruvida detta ger någon positiv förändring av den ekologiska funktionaliteten i slättbygd krävs en landskapsinriktad analys där nya enskilda objekt sätts i sitt geografiska sammanhang. Det krävs en både rumslig och
kvalitativ bedömning av om ett tillskott eller förändringar positivt påverkar grön
infrastruktur. En sådan geografisk och kvalitativ uppföljning kan med fördel
ingå i ett större anslag, där effekterna av GI-insatserna mer generellt följs och utvärderas i ett landskapsperspektiv.
Inom GDP44 Småbiotoper i åkerlandskapet pågår regional miljöövervakning av
småbiotoper i slättlandskapen (Skåne, Västergötland, Östergötland, Mälardalen)
sedan 2009 respektive 2015. Länk: http://extra.lansstyrelsen.se/lillnils/Sv/smabiotoper/Pages/default.aspx
Utvärdering görs 2020/våren 2021. Nästa utvärdering 2026/våren 2027. Ger en
skattning av antalet småbiotoper 2020.
Diskussion pågår angående småbiotoper/linjetaxering i ny version av NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Småbiotoper som övervakas är åkerholmar, småvatten/märgelgravar, diken, vegetationsremsor, markvägar/brukningsvägar, blommande och bärande träd och buskar, stensubstrat/stenmurar/gropvallar, artrika ängsfragment, allérader och alléträd, skyddsvärda träd.
Småbiotopsindex finns framtaget, baserat på GDP Småbiotoper i åkerlandskapet
och NILS linjetaxering. Beräkningar pågår. Indexet inbegriper antal småbiotoper
per ytenhet samt variation av småbiotoper per ytenhet.
GIS-analyser av gräsmarksmiljöer/GI sker genom uppdrag till SLU. Länk:
http://extra.lansstyrelsen.se/lillnils/Sv/grasmarker/grasmarkernas%20grona%20infrastruktur/Pages/default.aspx. Utvärdering av GDP
2020/våren 2021. Nästa utvärdering 2026/våren 2027

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Följande miljömål kan påverkas positivt av förslaget: Ett rikt växt- och djurliv,
Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, En Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.
Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
44

Gemensamma delprogram inom regional övervakning

88

En möjlig positiv effekt på Livsmedelsstrategins mål om ökad produktion genom att mängden pollinerande insekter och insekter som är predatorer på skadegörare ökar.
Mål inom EU:s strategi för biologisk mångfald, bl.a. de som handlar om att
gynna pollinerande insekter.
Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
Förslaget bygger på ett tidigare förslag från Jordbruksverket, som har vidgats till
att omfatta inte bara själva åkermarken utan även angränsande mark. Detta bedöms skapa större incitament och möjlighet till en mångfald av frivilliga insatser
för att stärka slättbygdens gröna infrastruktur, såväl inom åkermarken som på
angränsande mark. Erfarenhetsbaserade expertbedömningar har gjorts av handläggare på Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Bedömning av osäkerhet i utfall:
Osäker. Utfallet beror på hur många lantbrukare eller andra aktörer som genomför åtgärder, vad som genomförs och var i landskapet detta görs. Om pågående
trend av ändrade odlingsinriktningar, mer extensiv skötsel, nedläggning av eller
sammanslagning av gårdar inte vänds, ökar osäkerheten. Om nya möjligheter till
ekonomisk ersättning införs kan utfallet bli bättre.
Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna:
Etappmålet i sig innebär inga ökade kostnader, men sannolikt kommer det att behövas någon form av ekonomiskt stöd och/eller förstärkt rådgivning till lantbrukare för att öka intresset för att anlägga småbiotoper. Restaurering av betesmarker och anläggning av våtmarker finansieras redan inom landsbygdsprogrammet
samt till en del genom LONA- eller LOVA-stöd

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara
styrmedel eller åtgärder:
Ett arbetssätt som utgår från frivillighet och en helhetssyn på landskapet är sannolikt ett mer kostnadseffektivt sätt att stärka den gröna infrastrukturen i slättbygder än enskilda spridda punktinsatser.
Ett alternativ till etappmål om fler småbiotoper är att lagstifta om detta, men den
biologiska kvaliteten på de åtgärderna som då kommer att genomföras är sannolikt lägre än de som genomförs frivilligt och därmed med ett större engagemang.

Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:
Förslaget omfattar enbart ett etappmål och därmed är det svårt att göra en kostnadseffektivitetsanalys gentemot alternativa förslag.
Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:

89

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
Bedömning av regeringens rådighet:
Regeringen har rådighet att besluta om etappmål.
Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:
Enbart ett etappmål medför inga kostnader. Krävs en ersättning för att genomföra åtgärden tillkommer en kostnad. Vi bedömer att det kommer finnas medel
att söka för detta från EU. Medel för restaurering och skötsel av betesmarker
samt anläggning av våtmarker finns redan inom landsbygdsprogrammet. LONAoch LOVA-medel kan sökas för restaurering och anläggning, men inte skötsel,
Behov av särskilda bemyndiganden: Nej

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR
OLIKA AKTÖRER
Förslagets konsekvenser för näringslivet:
Om permanenta småbiotoper anläggs på åker innebär det att åkermark tas i anspråk, vilket påverkar lantbrukarnas produktion negativt. Därför har förslaget
vidgats till att omfatta även marker i anslutning till åkermarken. Om sådan, ofta
redan nedlagd jordbruksmark, tas i anspråk påverkas inte produktionen negativt.
Samtidigt kommer det sannolikt bli ett krav kopplat till EU:s Green Deal och
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) att lantbrukare ska avsätta en viss del
av åkermarken för att gynna biologisk mångfald. Dessa ytor kan användas för att
anlägga temporära småbiotoper vilket gör att lantbrukarna inte får extra kostnader med förslaget. Lantbrukarna kan även gynnas något ekonomiskt genom effektivare pollinering av grödor eller genom biologisk bekämpning av skadegörare. Det sistnämnda minskar lantbrukarnas kostnader för växtskyddsmedel.
Förslagets konsekvenser för hushållen:
Genom förstärkta kulturella ekosystemtjänster för friluftsliv m.m.
Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget?
Jordbruksverket tog fram det initiala förslaget som Naturvårdsverket sedan tog
över med Jordbruksverkets goda minne.
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Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna
har samverkat fram det slutliga förslaget och står bakom det. Boverket har deltagit i arbetets senare del.
Jordbruksverket har stått bakom förslaget men är inte längre med i samverkan av
andra skäl.
Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
Myndigheterna har tillsammans tagit fram detta och analyserat behoven i ett projekt i Miljömålsrådets Programområde Insatser för grön infrastruktur.

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:
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Bilaga 2:4 Förslag etappmål restaurerad grön
infrastruktur inkl. konsekvensbedömning
Förslag om Etappmål om restaurerad eller återskapad grön
infrastruktur i anslutning till bebyggelse, natura 2000-områden och värdetrakter

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag:
Ett förslag till etappmål om restaurering av grön infrastruktur:

Senast 2026 har förutsättningarna för biologisk mångfald förbättrats genom restaurerad eller återskapad grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse och Natura 2000-områden samt i och omkring värdetrakter, i den
omfattning som anges i länsstyrelsernas handlingsplaner och andra beslutade planer och strategiska dokument om grön infrastruktur.

Kortfattad beskrivning av förslaget:
Förutom att befintlig grön infrastruktur beaktas i samband med myndighetsbeslut och att internationella mål om bevarande klaras, behöver den gröna infrastrukturen stärkas eller återskapas för att ersätta den konnektivitet i landskapet
som inte längre finns kvar.
Inom ramen för Miljömålsrådets programområdet Insatser för grön infrastruktur
pågår samverkansprojektet ”En nationell strategi för natur- och kulturvårdande
skötsel av skogar som förvaltas med naturvårdsmål”. Dialogen i projektet har inletts under 2020. Det är viktigt att inte föregå resultatet från samverkansprocessen och därför ingår inte behov av restaurering i skog i detta etappmål.
Natura 2000-områden och utpekade värdetrakterna i länsstyrelsernas regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur har särskilt stora värden för den biologiska mångfalden. Åtgärderna bör därför prioriteras runt de områdena för att ge
förutsättningar för att naturvärdena där finns kvar och kan utvecklas. Sådana
områden med förstärkt konnektivitet utgör dessutom viktiga delar i de åtaganden
alla EU:s medlemsstater ska göra enligt biologisk mångfaldsstrategin.
Det fanns tidigare särskilda stöd för att förvalta vissa landskapselement som ingår i grön infrastruktur, nya liknande stöd bör tas fram. Information om stöden.
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Enskilda, myndigheter och organisationer bör uppmuntras och stödjas i att söka
medel för att genomföra restaureringar och återskapa förlorade värden kopplade
till grön infrastruktur. Länsstyrelsernas handlingsplaner och andra beslutade planer och strategiska dokument om grön infrastruktur ska utgöra en grund för restaureringsåtgärderna. Dessa andra planer är kommunala grönstrukturplaner och
vattenförvaltningsplaner. Även andra ännu inte beslutade strategiska dokument
såsom Havs- och vattenmyndighetens kommande Nationella strategi för limnisk
naturvård och åtgärdsarbete kan bidra till måluppfyllelsen.
EU-kommissionen gör nu en stor satsning på restaureringsåtgärder, grön infrastruktur och Natura 2000-områden i EU:s biologisk mångfaldsstrategi. Även
globalt finns ett fokus på restaureringsåtgärder genom FN:s kommande dekaden
för ekosystemrestaurering 2021–2030.

Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
Aktörer och beteenden – det saknas tillräckliga incitament att upprätthålla
många viktiga korridorer och miljöer i landskapet som är betydelsefulla för att
upprätthålla den gröna infrastrukturen. Handlingsplanerna för grön infrastruktur
bygger på frivillighet så det behövs incitament för insatser från enskilda, organisationer och myndigheter. Dessa behöver riktas till där de gör mest nytta och
stöd för att söka finansiellt stöd i den mån det behövs bör finnas hos utpekade
myndigheter eller organisationer. Utan det försvåras en hållbar mark- och vattenanvändning
Påverkan på miljön – De naturliga livsmiljöerna har minskat i utbredning samt i
olika grad fragmenterats. Detta är den främsta orsaken till att antalet individer av
olika arter minskar och att en del arter till och med har försvunnit. När den biologiska mångfalden utarmas minskar också naturens möjlighet till återhämtning
och att leverera viktiga ekosystemtjänster. Se rapporten: Utarmning och restaurering av landekosystem Ett svenskt perspektiv på IPBES-rapporten Land degradation and restoration” publicerad på Naturvårdsverkets hemsida.
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6948-3
En viktig del i arbetet med grön infrastruktur är att återskapa landskap som kan
upprätthålla hög biologisk mångfald. Det sker genom att prioritera de landskapsavsnitt som fortfarande hyser högkvalitativa livsmiljöer och som antingen är
sammanlänkade eller som på sikt skulle gå att sammanlänka. För att individer av
olika arter ska fortleva i livskraftiga bestånd måste landskapet innehålla tillräckligt stor täthet av livsmiljöer för arterna och de behöver kunna sprida sig mellan
lämpliga livsmiljöer. Förmågan att röra sig mellan områden beror förutom på avståndet mellan miljöerna också på kvalitén på landskapet runt omkring, det som
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ibland kallas ”vardagslandskap”, samt på förekomsten av fysiska hinder som
vägar, järnvägar, trädridåer, verksamhetsområden, bebyggelse m.m. Olika arter
har dessutom olika förutsättningar för etablering, fortlevnad och spridning i
landskapet. Fåglar, fiskar och däggdjur har generellt sätt lättare att hitta nya livsmiljöer och födosöksområden i landskapet än exempelvis groddjur, kärlväxter,
lavar och fjärilar.
Påverkan på samhället – med bristande grön infrastruktur minskar naturens motståndskraft mot förändring och förmågan till återhämtning försvagas. Effekten
blir att långsiktigt nyttjande av mark och vatten försvåras. Med en väl fungerande grön infrastruktur upprätthålls värdena i miljön så att landskapet kan användas hållbart. Etappmålet bidrar positivt till reglerande, stödjande och försörjande ekosystemtjänster.
Restaurerad och återskapad grön infrastruktur kan i ett förändrat klimat bidra till
att öka ekosystemens resiliens/motståndskraft och bidra till en hållbar vattenresursförvaltning.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera – ja!

Analys av lösningsförslag:

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen: väntas bidra till att nå generationsmålet och flera miljökvalitetsmål snabbare. Förslaget förbättrar möjligheten att nå
flera miljömål. Främst berörda är:
− Ett rikt växt och djurliv
− Levande sjöar och vattendrag
− Ett rikt odlingslandskap
− Myllrande våtmarker
− Grundvatten av god kvalitet

Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
Förslaget kommer underlätta Sveriges måluppfyllelse inom naturvårdsdirektiven, Sveriges åtaganden i EU:s biologisk mångfaldsstrategi och Sveriges genomförande av Riokonventionen.

Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
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Bedömning av osäkerhet i utfall:

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslaget utgår från nyttjande av befintliga medel, både nationella och de som
kan fås från EU:s fonder. Ju mer vi kan använda medel från EU för åtgärder som
behövs för att genomföra de åtaganden som Sverige har enligt EU:s biologisk
mångfaldsstrategi desto bättre sett ur ett statsfinansiellt perspektiv. Kostnadseffektiviteten kommer av att det är åtgärder vi vet stärker ekosystemen vilket är
grunden för en hållbar mark- och vattenanvändning. Vi fokuserar på de viktigaste områdena i landskapet och åtgärderna bidrar till viktiga ekosystemtjänster.

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
Bedömning av regeringens rådighet:
Ja, regeringen har rådighet att besluta om nya etappmål.

Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:
Åtgärder för att förbättra konnektiviteten runt värdetrakter och Natura 2000-områden i form av restaureringar och nyskapanden kommer att medföra kostnader.
EU-kommissionen gör nu en satsning angående restaurering för att nå biologisk
mångfaldsmålen. Vi bedömer att det kommer finnas medel att söka för detta från
EU i form av projekt.
Det finns även nationella källor till finansiering såsom LONA, LOVA, miljöersättningar, skötselmedel etc.

Behov av särskilda bemyndiganden: Nej

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR
OLIKA AKTÖRER
Förslagets konsekvenser för näringslivet:
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Positiva konsekvenser väntas för företag som kan ta uppdrag att genomföra åtgärder. Det är ofta i landsbygd vilket ger arbetstillfällen där. Markägare förväntas få positiva effekter på grund av ökad pollinering och andra ekosystemtjänster
som de är beroende av. Förslaget kan ge negativa konsekvenser för vissa markägare om åtgärden att förbättra konnektiviteten försvårar rationellt brukande. Vi
bedömer att det endast kan ske i enskilda fall och tanken är att de kan få ekonomisk ersättning för åtgärderna från t ex LONA, landsbygdsprogram och miljöersättningar.

Förslagets konsekvenser för hushållen:
Hushåll kommer i stort att vinna på förslaget då kulturella ekosystemtjänster
såsom friluftsliv mm väntas få positiva effekter. Se ovan om markägare.
Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget? Naturvårdsverket
har initierat förslaget.
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna
har samverkat fram det slutliga förslaget och står bakom det. Boverket har deltagit i arbetets senare del.
Jordbruksverket har stått bakom förslaget men är inte längre med i samverkan av
andra skäl.
Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
Myndigheterna har tillsammans tagit fram förslaget och analyserat behoven i ett
projekt under Miljömålsrådets Programområde Insatser för grön infrastruktur.

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:
•

•

Uppföljning av etappmålet.
Uppföljning bör i huvudsak göras genom att stickprover görs om hur befintliga ekonomiska styrmedel som används för restaureringar och nyskapande tagit med grön infrastruktur som en viktig del i genomförandet. Målet har uppnåtts om detta har skett i minst 50 % av fallen.
Jämförande GIS-analyser av landskapet före etappmålet beslutats och
två år efter 2026
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•

Naturvårdsverket har som avsikt att under 2021 upphandla en styrmedelsanalys och sammanställning av befintliga styrmedel för att genomföra åtgärder för grön infrastruktur. Denna analys ska även innehålla en
bristanalys av befintliga styrmedel och förslag på nya samt justerade befintliga styrmedel. Detta underlag kommer sannolikt kunna utgöra en
viktig del i uppföljningen och utvärderingen av etappmålet.
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Bilaga 2:5 Förslag etappmål grön infrastruktur
i beslut och planer inkl. konsekvensbedömning
Förslag om Etappmål om hur grön infrastruktur ska beaktas
i beslut och planer som rör mark- och vattenanvändning

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag:
Förslag till etappmål:
Grön infrastruktur i beslut om mark- och vattenanvändning
Senast år 2025 ska påverkan på den gröna infrastrukturens funktionalitet beaktas
i beslut och planer gällande mark- och vattenanvändning, så att biologisk mångfald stärks och förvaltas långsiktigt hållbart.
Kortfattad beskrivning av förslaget:
Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Enligt preciseringen av miljömålet Ett rikt
växt- och djurliv ska det finnas en fungerande grön infrastruktur för att säkerställa att den biologiska mångfalden i landskapet bevaras och att fragmentering
av populationer och livsmiljöer inte sker. Detta förutsätter att strukturer, funktioner och områden som har betydelse för arters spridning och bevarande identifieras och beaktas i beslut och planer som rör mark- och vattenanvändning. Livskraftiga och robusta ekosystem levererar en rad ekosystemtjänster som är viktiga
för oss människor och ger oss ett bättre skydd mot exempelvis klimatförändringar.
Regeringen har gett alla länsstyrelser i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i syfte att arbeta med frågor om biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och klimatanpassning i ett landskapsperspektiv. Arbetet grunder sig i regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141) och syftar till att öka genomförandet av
insatser och åtgärder för biologisk mångfald på bred front och i samverkan med
landskapets aktörer. Arbetet påbörjades 2015 och länsstyrelser har utformat och
publicerat regionala handlingsplaner med tillhörande planeringsunderlag. För att
arbetet med grön infrastruktur ska få det genomslag som regeringen önskat i sina
regeringsuppdrag till länsstyrelserna och sektorsmyndigheter är detta etappmål
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en naturlig del i det fortsatta arbetet med grön infrastruktur. Etappmålet syftar
till att påskynda de förändringar som är önskade och generellt förbättra måluppfyllelsen.
Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
Det senaste seklets rationella och intensiva markanvändning och brukningsmetoder har gjort att det svenska landskapet har blivit alltmer likformigt medan naturliga artrika livsmiljöer fragmenteras och minskar i sin utbredning. Vidsträckta
och likformiga skogsområden och åkermarker har ersatt äldre tiders mer variationsrika landskap. Förändrad markanvändning är globalt och nationellt den viktigaste direkta påverkansfaktor till att antalet individer av olika arter minskar och
att en del arter till och med har försvunnit.45 När den biologiska mångfalden utarmas minskar också naturens möjlighet att leverera viktiga ekosystemtjänster.
Arbetet med grön infrastruktur tar sin utgångspunkt i grundläggande ekologisk
teori. Denna säger att artrikedomen och lokala artpopulationer generellt sett ökar
om arternas livsmiljöer är stora och har en hög kvalitet medan de minskar om de
naturliga livsmiljöerna minskar i storlek, tappar viktiga kvaliteter och kommer
längre ifrån varandra46. Med andra ord är ett fragmenterat landskap betydligt artfattigare än landskap med stora sammanlänkade livsmiljöer. En viktig del i arbetet med grön infrastruktur är därför att i första hand lokalisera de landskapsavsnitt med högkvalitativa livsmiljöer och som antingen är sammanlänkade eller
som på sikt skulle gå att sammanlänka genom riktade åtgärder för att skapa värdefulla naturmiljöer. För att individer av olika arter ska kunna sprida sig mellan
lämpliga livsmiljöer behöver dessa ligga tillräckligt nära varandra47. Förmåga att
röra sig mellan områden beror förutom på avståndet mellan miljöerna också på
kvalitén på landskapet runt omkring, det som ibland kallas ”vardagslandskap”,
samt på förekomsten av fysiska hinder som vägar, järnvägar, trädridåer, verksamhetsområden, bebyggelse, kraftverksdammar med mera olika arter har dessutom olika förutsättningar för etablering och spridning i landskapet. Fåglar, fiskar
och däggdjur har generellt sätt lättare att hitta nya livsmiljöer och födosöksområden än exempelvis groddjur, kärlväxter, lavar och fjärilar. Generellt så drabbas
arter som är specialiserade på vissa livsmiljöer och födoämnen hårdare än generalister.

45

Naturvårdsverkets rapport 6917: Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

46

MacArthur R.H. och Wilson E.O., 1963: The Theory of Island Biogeography. Princeton University
Press, New Jersey.

46

Hanski I., 2011: Habitat loss, the dynamics of biodiversity, and a perspective on conservation. Ambio
40(3): 248−255.

46

Appelqvist T., 2005: Naturvårdsbiologisk forskning – underlag för områdesskydd i skogslandskapet.
Naturvårdsverkets rapport 5452.

47

Artdatabanken, 2018: Arters spridning i en grön infrastruktur: kunskapsöversikt och vägledning för
analyser.
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I enskilda beslut och planer om mark- och vattenanvändning tas i dagsläget sällan eller aldrig hänsyn till hur olika åtgärder påverkar biologisk mångfald och
ekosystemtjänster i ett landskapsperspektiv. Bristen på helhetsperspektiv och bedömningen hur det tillsynes lilla beslutet eller planen påverkar de stora sammanhangen är en viktig del till varför vi idag inte uppnår många av de landskapsanknutna miljömålen. Detta är också ett av skälen till att arbetet med grön infrastruktur initierades av regeringen. Ökad hänsyn till grön infrastruktur i beslut
och samhällsplanering kan även bidra till stärkt klimatanpassning genom stabilare lokalklimat och naturliga system för hantering av till exempel ytvatten för
att minska risken för översvämningar.
Aktörer och beteenden
Förhoppningen är att etappmålet ska få ett brett genomslag bland alla de aktörer
som påverkar mark och vatten. De aktörer som bör arbeta för att uppnå etappmålet är i första hand kommuner, länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer samt
mark- och miljödomstolar, men även sektorsmyndigheter som Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen, Trafikverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna med flera kan bli aktuella.
Etappmålet syftar i första hand till att omfatta översiktsplaner, ändringar av
översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, lokaliseringsprövningar samt tillstånd och andra beslut som rör förändrad mark- och vattenanvändning enligt
miljöbalken. Exempel på sådana verksamheter är vindkraftparker, vattenverksamhet, gruvor, täkter, vägar, järnvägar och kraftledningar, etcetera. Ett arbete
utifrån miljökvalitetsnormer för att nå god ekologisk status i Sveriges vattenmiljöer och därmed med bevarandemålen för arter och livsmiljöer är också ett viktigt verktyg för att uppnå målen inom grön infrastruktur. Att arbeta utifrån avrinningsområdesperspektivet inom vattenförvaltningen är understödjande för grön
infrastruktur och bör utgöra en grund för genomförandet av etappmålet. Där utöver syftar etappmålet även till att omfatta frågor om områdesskydd, både
bildande och förvaltning.
Landets kommuner är några av de viktigaste aktörerna för att etappmålet ska gå
att nå. Kommunerna ansvarar för en hållbar översiktsplanering av landskapet
som sätter ramarna för den efterföljande fysiska planeringen samt näringslivsoch landsbygdsutveckling. Kommuner är ofta stora markägare och ansvarar ofta
för friluftsliv och förvaltning av tätortsnära natur i parker och kommunala naturreservat. Kommuner har också en viktig roll i arbetet med klimatanpassning.
Länsstyrelsen är inte en planerande myndighet på samma sätt som kommunerna,
men har ett omfattande ansvar i den fysiska planeringen utifrån tre roller: en rådgivande, en myndighetsutövande och en samordnande. Länsstyrelsen företräder
statens intressen i olika sammanhang, prövar tillstånds- och dispensärenden,
vägleder kommunerna, skyddar och förvaltar naturområden, bedriver tillsyn och
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fördelar medel av olika slag till andra aktörer. Vidare har länsstyrelserna det
operativa ansvaret i miljömålsarbetet att samordna, följa upp och i dialog motivera andra aktörer att genomföra åtgärder. Länsstyrelsen har också en viktig roll
i arbetet med att ta fram planeringsunderlag, där de regionala handlingsplanerna
för grön infrastruktur är ett centralt planeringsunderlag samt att bidra till att åtgärder för grön infrastruktur genomförs.
Aktörers beteenden och drivkrafter är många gånger beroende av aktuell lagstiftning och hur denna tolkas och förverkligas. Grön infrastruktur som begrepp saknas idag i svensk lagstiftning. Syftet med grön infrastruktur stämmer dock väl
överens med de intentioner som ligger bakom flera av hänsynsparagraferna i
plan- och bygglagen (PBL) och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken
(MB). Inte heller ekosystemtjänster finns uttryckligen angivet inom miljöbalken
eller plan- och bygglagen, vilket gör att dessa behöver lyftas fram och ges en
större tyngd i miljömålsarbetet. Detta beskrivs närmare under rubriken Behov av
särskilda bemyndiganden nedan.
Påverkan på miljön
Se inledningen under rubriken Analys av miljöproblemet.
Påverkan på samhället
Se inledningen under rubriken Analys av miljöproblemet.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera
Sverige uppfyller idag inte sina internationella åtaganden enligt Konventionen
om biologisk mångfald, EU:s strategi för biologisk mångfald och de nationella
miljökvalitetsmålen. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att hejda förlusten av
biologisk mångfald står mänskligheten sannolikt inför ett sjätte massutdöende. I
Agenda 2030 beskrivs det som en viktig utmaning att tillgodose mänsklighetens
behov av livsmedel, mineral, energi, vatten, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att minska biologisk mångfald och ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster.
Beslut som gäller planering, exploatering, skötsel och förvaltning av mark och
vatten påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemens möjlighet att producera ekosystemtjänster. Bristande kunskap eller hänsyn gör att beslut försämrar ekosystemens förmåga att producera tjänster och att den biologiska mångfalden utarmas. Det är med andra ord ett betydande miljöproblem som staten måste
hantera.
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Analys av lösningsförslag:
Samtliga länsstyrelser har arbetat med att ta fram regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur. Dessa ger en heltäckande bild av länens förutsättningar, utmaningar och pekar ut prioriterade åtgärder för att få till en fungerande grön infrastruktur. Inom arbetet har värdetrakter för olika naturtyper tagits fram.
Många kommuner arbetar med att ta fram grönplaner och andra liknande dokument för att kunna ta hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
För att kunna nå de landskapsanknutna miljömålen samt Ett rikt växt- och djurliv
behöver prövningsmyndigheter och kommuner ta hänsyn till de framtagna planeringsunderlagen i alla beslut som rör mark- och vattenanvändning. I de fall ekologiska samband förstörs eller försvåras behöver detta motiveras. Det behöver
utredas hur sambanden kan stärkas och återskapas.
Planeringsunderlag
• Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur måste finnas på plats.
Planeringsunderlagen kan dock skilja sig från län till län angående detaljeringsnivå och inriktning. Regionala anpassningar bör finnas, men viss
utvecklingspotential finns vad gäller likriktning – önskemål från både
centrala myndigheter och organisationer.
• En större andel kommuner behöver inarbeta grön infrastruktur i sina
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och grönplaner eller liknande.
Kommunikation

•

Såväl nationella som regionala myndigheter behöver utföra kommunikationsinsatser för att etappmålet ska gå att nå.

Kompetensutveckling
• Vägledningsinsatser både från sektorsmyndigheter och regionala myndigheter.
• Nätverkande och erfarenhetsutbyte.
• Kunskapshöjande åtgärder till alla målgrupper, bland annat tjänstemän
och politiker på kommunerna, tekniska råd och miljösakkunniga på
domstolarna, miljökonsulter med mera
Uppföljning av etappmålet
• Uppföljning av etappmålet görs genom att stickprov tas och enkäter genomförs. Stickproven tas i första hand av nyare planer så som; översiktsplaner, förändrade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner. Även tillståndsbeslut som rör nylokalisering i miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap. miljöbalken samt beslut om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken är aktuellt att följa upp.
• Naturvårdsverket har som avsikt att under 2021 upphandla en styrmedelsanalys och sammanställning av befintliga styrmedel för att genomföra åtgärder för grön infrastruktur. Denna analys ska även innehålla en
bristanalys av befintliga styrmedel och förslag på nya samt justerade
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•

befintliga styrmedel. Detta underlag kommer sannolikt kunna utgöra en
viktig den i uppföljningen och utvärderingen av etappmålet.
Miljömålsindikatorer som är anpassade efter ett landskapsperspektiv behöver utvecklas.

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL

Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Den förväntade effekten är att så snart myndigheter och kommuner börja ta hänsyn till grön infrastruktur i beslut och planer kommer detta att få genomslag ute i
naturen. Störst effekt väntas på Ett rikt växt- och djurliv samt de landskapsanknutna miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och God bebyggd miljö.
Förslaget förväntas också ge effekt på generationsmålets första strecksats som
lyder ”Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.”

Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
Arbetet med att integrera grön infrastruktur i planer och beslut förväntas bidra
till måluppfyllelse av konventionen om biologisk mångfald, EU:s strategi för biologisk mångfald, Agenda 2030, de nationella friluftsmålen, folkhälsomålen, klimatanpassning, hållbara städer, med flera.
Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
Förslaget har bedömts utifrån tidigare arbete med etappmål för ekosystemtjänster, framförallt kommunikationssatsningen för ekosystemtjänster och målet om
att till 2018 integrera ekosystemtjänster i relevanta beslut. Erfarenhetsbaserade
expertbedömningar har gjorts av handläggare på Naturvårdsverket, Boverket och
länsstyrelserna.
Bedömning av osäkerhet i utfall:
Arbetet med grön infrastruktur bygger på de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, bland annat försiktighetsprincipen. Så länge det inte finns tvingande lagstiftning eller andra mer tydliga styrmedel på plats så finns en osäkerhet kring
utfallet. Osäkerheten kan minskas väsentligt ifall kompetenshöjande åtgärder utförs och mer detaljerade planeringsunderlag, exempelvis spridningsanalyser och
värdetrakter, tas fram. Vad gäller planeringsunderlagen bör dessa ha tydliga mål
kring exempelvis kvalitet, areal och konnektivitet (se exempelvis samverkansåtgärden ”Kriterier för funktionell grön infrastruktur”).
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Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna:
För att kunna beakta den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänster i beslut
och planer som rör mark- och vattenanvändning behöver ytterligare planeringsunderlag tas fram av länsstyrelserna samt de befintliga behöver vidareutvecklas
och förfinas. Detta arbete görs inom ramen för det ordinarie arbetet med grön infrastruktur och parallellt med samverkansåtgärden om ”Kriterier för funktionell
grön infrastruktur”. Kommuner kommer behöva ta fram grönplaner eller motsvarande och behöver dessutom beakta ny och mer omfattande underlag i sina
grönplaner. Detta kan kräva utökat arbete som kräver resurser. Vilket kräver att
kommuner avsätter sådana resurser. Inom arbetet med grönplaner behöver de
regionala underlag som har tagits fram av länsstyrelserna vägas in.
För att ta fram de underlag som krävs samt genomföra arbetet finns det olika typer av bidrag att söka, till exempel LONA. Kompetensutveckling av prövningsmyndigheter och kommuner behövs också och det kan medföra en viss ökad
kostnad. Men samtidig bör detta ingå i ordinarie kompetensutvecklingsplan. Sådana kompetenshöjande åtgärder genomförs redan och kan utvecklas inom befintlig verksamhet.
FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara
styrmedel eller åtgärder:
Arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur har tagit
resurser i anspråk under flera år och det är därför nu angeläget att de underlag
som har tagits fram nu också används. Förslaget anses också kostnadseffektivt
eftersom prövning och planläggning som tar hänsyn till grön infrastruktur kan
minska förlusten av biologisk mångfald, viktiga naturområden och ekosystemtjänster. Många ekosystemtjänster, exempelvis dagvattenrening, klimatreglering
och bindning av kol är både svåra och dyra att ersätta. Om man tar hänsyn till
den gröna infrastrukturen och sätter enskilda exploateringar i ett större perspektiv finns möjligheten att låta andra områden tåla högre grad av exploatering.
Man får mer så kallad naturvårdsnytta för pengarna om åtgärder och hänsyn planeras och utförs i och omkring områden där det redan finns biologisk mångfald.
På det sättet är arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster kostnadseffektivt.
Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:

Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
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Bedömning av regeringens rådighet:
Regeringen kan fastslå etappmål för miljömålsarbetet och ge i uppdrag till myndigheter att integrera grön infrastruktur i de beslut som rör mark- och vattenanvändning.
Regeringen har inte rådighet över kommunernas översikts- och detaljplanering.
Regeringen kan däremot genom länsstyrelsernas vägledningsansvar inom fysisk
planering verka för att kommunerna i större utsträckning integrerar grön infrastruktur. Detta kan ske genom särskilda uppdrag till länsstyrelserna. Regeringen
kan dessutom ge länsstyrelserna i uppdrag att i större utsträckning beakta biologisk mångfald och grön infrastruktur i prövningsärenden.
Regeringen kan även styra ansvariga sektorsmyndigheter genom att regleringsbrev eller ändrad instruktion.
Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:
Kostnader för kommunikationsinsatser och genomförande av åtgärder för att
verka i riktning mot etappmålet kommer behöva avsättas till/hos de myndigheter
och aktörer som berörs. Delvis kan pågående verksamhet inom statlig sektor justeras och genomförandet ske inom ramen för befintliga resurser om tydliga uppdrag ges.

Behov av särskilda bemyndiganden:
Bedömningen är att det inte krävs nya bemyndiganden hos myndigheter eller
kommunerna för att genomföra arbete som krävs för att nå etappmålet. Däremot
behövs vägledning och förtydliganden av tillämpningen av lagstiftningen. Utgångspunkten för etappmålet är miljöbalken och plan- och bygglagen. Där utöver behöver även etappmålet beaktas vid beslut enligt annan lagstiftning som påverkat mark- och vattenanvändningen. Exempelvis; skogsvårdslagen, väglagen,
järnvägslagen, ellagen, minerallagen med flera.
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken tillämpas i alla prövningsoch tillsynsärenden enligt miljöbalken och kan liknas vid ryggraden i den
svenska miljölagstiftningen. Bestämmelserna är allmänt hållna principer som ges
sitt konkreta innehåll genom tillämpningen i det enskilda fallet. En utgångspunkt
vid bedömningen av om tillstånd eller dispens ska ges och vilka villkor som ett
tillstånd i så fall ska föreskrivas är att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs. Det finns kopplingar mellan de allmänna hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna, bland annat när det gäller val av
lokalisering för olika verksamheter.

Kunskapskravet
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska enligt 2 kap. 2 § miljöbalken skaffa sig den kunskap som behövs för att hantera den miljöpåverkan
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som kan uppstå. Kravet innebär bland annat att underlag behöver tas fram så att
det är möjligt att bedöma miljöpåverkan innan beslut fattas och att det är verksamhetsutövaren som har ansvaret att utreda en planerad verksamhets miljöpåverkan.
För att grön infrastruktur ska kunna vägas in vid prövning krävs kunskap, både
om olika områdens betydelse för olika arters överlevnad och spridningsmöjligheter och om vilka konsekvenser i form av barriäreffekter, fragmentering eller
annat som en exempelvis en exploatering kan få för den gröna infrastrukturen.
Att bygga upp sådan kunskap och beskriva den bör vara ett långsiktigt mål i arbetet med grön infrastruktur.
Brist på kunskap, planeringsunderlag eller annan kunskap kan också leda till en
bristande miljöhänsyn. Bristande kunskapsunderlag kan också leda till att det
ställs olika krav i olika projekt och prövningar, det vill säga det försvårar en enhetlig och rättssäker tillämpning av miljöbalken. Genom att ta fram planeringsunderlag, och i exempelvis den tidiga samrådsprocessen vägleda verksamhetsutövare kring vilken ny kunskap som behöver tas fram inför en prövning, kan länsstyrelsen förenkla för verksamhetsutövarna att uppfylla kunskapskravet och på
så sätt effektivisera tillståndsprövningarna och samtidigt verka för att den gröna
infrastrukturen bibehålls och stärks.
Om de regionala handlingsplanerna redovisar relevanta landskapsekologiska
kunskapsunderlag kan dessa påverka lokalisering och utformning redan i den
initiala planeringen av ett projekt och göra betydligt större nytta än underlag som
tas fram i ett senare planeringsskede eller som kompletteringar under pågående
prövning eller process. Det krävs även att det kontinuerligt tas fram aktuella analyser och underlag.
Regionala planeringsunderlag för grön infrastruktur som visar på det berörda
områdets funktion och betydelse i ett större landskapsekologiskt perspektiv kan
ge viktigt stöd i bedömningen av vilken kunskap som behöver tas fram inför en
prövning.
Val av bästa teknik och försiktighetsmått
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka den påverkan som kan uppstå på miljön. Vilka
krav som ska ställas beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, där det berörda områdets känslighet och utvecklingspotential är viktiga faktorer. Genom
att i handlingsplanerna peka ut känsliga områden, områden där miljötillståndet
behöver förbättras och områden där den kumulativa påverkan historiskt sett varit
stor ökar möjligheterna att ställa relevanta krav på anpassningar och försiktighetsmått i det enskilda ärendet.
Lokaliseringsprincipen
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Lokaliseringen är av avgörande betydelse för möjligheterna att ta hänsyn till
grön infrastruktur. Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska verksamheter eller åtgärder
som tar mark- eller vatten i anspråk lokaliseras så att ändamålet uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Lokaliseringsprincipen ställer krav dels på att en lämplig plats ska väljas, dels att den ur miljösynpunkt bästa platsen ska väljas, så långt detta bedöms vara rimligt. Konsekvenserna av en illa vald lokalisering kan oftast bara delvis, eller inte alls, avhjälpas med skadeförebyggande eller kompensatoriska åtgärder.
Med regionala samt lokala underlag för grön infrastruktur som pekar ut känsliga
områden och tydliggör vilka kvaliteter som behöver bibehållas och stärkas i ett
visst område ökar möjligheterna att tillämpa lokaliseringsprincipen på sådant sätt
att miljöbalkens intention om hållbar utveckling uppnås.
Rimlighetsavvägning
Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna ska alltid en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ske, där miljönyttan vägs mot kostnaden. Ett
problem vid rimlighetsavvägningar är att det ofta går att ta fram förhållandevis
exakta uppgifter om kostnaderna för olika typer av anpassningar och skyddsåtgärder, medan det kan vara svårare att kvantifiera miljönyttan.
Genom att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag som visar på var värdefulla
landskapssamband finns och vilka ekologiska funktioner och ekosystemtjänster
olika områden bidrar med ökar möjligheterna att göra bra rimlighetsavvägningar, så att ambitionsnivån på försiktighetsmått och skyddsåtgärder på ett
bättre sätt anpassas till de berörda områdenas känslighet.
Plan- och bygglagen
Den fysiska planeringen i Sverige sker på olika nivåer och av olika aktörer. Grön
infrastruktur som begrepp saknas idag i svensk lagstiftning. Syftet med grön infrastruktur stämmer dock väl överens med de intentioner som ligger bakom flera
av hänsynsparagraferna i plan- och bygglagen (PBL) och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (som ska hanteras i den fysiska planeringen). Även om
fysisk planering enligt PBL, infrastrukturplanering och prövningar enligt miljöbalken styrs av olika lagstiftning och delvis har olika utgångspunkter finns flera
gemensamma drag och bestämmelser.
Genom fysisk planering och byggande kan hänsyn tas till den gröna infrastruktur
som behöver bevaras och det kan också skapas nya samband genom restaurering
eller nyanläggning. I den fysiska planeringen ska planläggningen syfta till att
mark- och vattenområden används för de ändamål som de är bäst lämpade för.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning av mark- och vattenområden, förslag. Detta innebär att biologisk
mångfald och grön infrastruktur kan behöva vägas mot ett eller flera andra intressen, både allmänna och enskilda. En fungerande grön infrastruktur kan alltså
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behöva ställas mot exempelvis behovet av ett kollektivtrafikstråk som har regional bäring. Eller ett spridningssamband kan exempelvis ställas mot behovet av
bostäder. Utmaningen inom den fysiska planeringen är att få båda behoven tillgodosedda, då båda är angelägna allmänna intressen.

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR
OLIKA AKTÖRER
Förslagets konsekvenser för näringslivet:
Förslaget kommer inte att direkt påverka näringslivet och landets företag. Omständigheter kan emellertid medföra påverkan och konsekvenser för näringslivet
i vissa fall. Dessa kommer emellertid inte att vara av ekonomisk karaktär men
kan beröra till exempel lämplig lokalisering av verksamhet.
En risk är att förslaget kan innebära längre planeringsprocesser och ökade osäkerhet i tillståndsprocesser vilket skulle kunna medföra negativa ekonomiska
konsekvenser för aktörer inom energisektorn som exempelvis investerar i såväl
produktion som distribution av energi, inte minst inom elsystemet. För att undvika eventuella ökade svårigheter att t.ex. bygga ny förnybar produktion eller elnät behövs tydlig vägledning för beslutsfattare i kommuner och län liksom en
ökad kunskap i vilken utsträckning t.ex. vindkraftsparker och elnät påverkar eller kommer att påverkas av ett mer aktivt och utökat beaktande av grön infrastruktur i samhällsplaneringen. Avsaknad av tydliga planeringsunderlag och vägledning kan leda till en oförutsägbar tillämpning, vilket i sin tur kan verka hämmande på utbyggnadstakten av bl.a. förnybar energi. I förlängningen skulle detta
kunna påverka förutsättningarna att nå riksdagens energi- och klimatpolitiska
mål, såsom 100 procent förnybar elproduktion till 2040.
Förslagets konsekvenser för hushållen:
Förslaget kommer inte att ge en direkt påverka landets hushåll. Omständigheter
kan emellertid medföra påverkan och konsekvenser för hushållen, både positiva
och negativa konsekvenser av indirekt karaktär. Dessa kommer sannolikt/emellertid inte att vara av ekonomisk karaktär.
Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget?
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna
har samverkat fram det slutliga förslaget och står bakom det. Boverket har deltagit i arbetets senare del.
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Jordbruksverket har stått bakom förslaget men är inte längre med i samverkan av
andra skäl.
Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
Myndigheterna har tillsammans tagit fram förslaget och analyserat behoven i ett
projekt under Miljömålsrådets Programområde Insatser för grön infrastruktur.

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:
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Bilaga 2:6 Förslag regeringsuppdrag om ekonomiskt stöd till enskilda väghållare inkl. konsekvensbedömning
Förslag om Regeringsuppdrag till Trafikverket om ekonomiskt stöd till enskilda väghållare för att stärka viktiga värden för grön infrastruktur

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag:
Regeringsuppdrag Grön infrastruktur (GI). Till Trafikverket att
Utreda förutsättningar och föreslå åtgärder för att utveckla befintligt system för
ekonomiskt stöd till enskilda väghållare så att stöd kan ges för åtgärder som stärker viktiga natur- och kulturvärden för grön infrastruktur. Utredning bör ske i
samverkan med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).
Kortfattad beskrivning av förslaget:
Enskilda väghållare kan få statligt ekonomiska bidrag till vägunderhåll. Enskilda
vägar med statligt bidrag omfattar ca 20 % och vägnätet och berör ca 24 000
väghållare organiserade i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV). Befintligt ekonomiskt stödsystem hanteras av Trafikverket men är i regeringens direktiv begränsat till stöd för vägtekniska åtgärder.
Genom att anpassa regelverket så att det tillåter stöd till åtgärder som stärker
grön infrastruktur och stärker biologisk mångfald får staten ett instrument som
kan stärka grön infrastruktur både snabbt och vittomfattande ute i landskapet.
Ett embryo till hur ett sådant tillägg med information och krav har tagits fram av
Vägverket. Underlaget bör vidareutvecklas och färdigställas till ett förslag som
testas i några pilotområden.
Det ursprungliga förslaget innebär att en vägförening kan med stöd i informationsmaterialet föreslå åtgärder som Trafikverket bedömer och ger bidrag till enligt fastställda regler. Förslaget innebär samtidigt en möjlighet att samla betydelsefull information om värden och möjligheter för att stärka grön infrastruktur
som saknas idag. Det kan därför även ge betydelsefull information till de länsvisa planerna för grön infrastruktur och därmed förbättra och effektivisera arbetet med att stärka grön infrastruktur i hela landskapet.

Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
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Vägar upptar en ringa del av Sveriges samlade yta, men har likväl en stor påverkan på biologisk mångfald. De sträcker sig likt ett blodomlopp ut i så gott som
varje del av det svenska landskapet. Från de stora stråken förgrenar sig vägarna
ut i landskapet i allt mindre vägar och når ut i landskapets mest avlägsna delar.
Även om den stora andelen av trafikarbetet sker på det statliga vägnätet utgör det
enskilda vägnätet en betydande längd med stor påverkan på grön infrastruktur,
och har därmed också stor potential att stärka grön infrastruktur. Det enskilda
vägnätet omfattar 4 ggr längden av det statliga vägnätet.
Artrika vägmiljöer, alléer, grova solitära träd, vandringshinder vattenlevande
djur, stenmurar är viktiga inslag i det befintliga enskilda vägnätet som väl förvaltade avsevärt kan bidra till att stärka den gröna infrastrukturen och därmed bidra
till att bevara biologisk mångfald. Miljöerna kan ge förbättrad vandrings- och
spridningsleder och till del även bidra med viktiga livsmiljöer för hotade arter.
Invasiva arter som blomsterlupin och parkslide sprider sig för närvarande i rask
takt vi bl a Sveriges vägnät vidare ut i landskapet. De gör ingen skillnad på väghållare och det är därför viktigt att bekämpning och skötselanpassningar för att
begränsa vidare spridning även omfattar enskilda väghållare.
Aktörer och beteenden
Enskilda väghållare oftast organiserade i vägföreningar sköter den största delen
av Sveriges vägnät, sett till längd. Medlemmar i sådana vägföreningar är berörda
fastighetsägare.
Riksförbundet Enskilda Vägar företräder Sveriges enskilda väghållare på nationell nivå. Det finns en stor möjlighet att civilsamhället genom fastighetsägare,
brukare m fl kan engageras i arbetet med att stärka grön infrastruktur och arbeta
för att bibehålla viktiga kulturobjekt i mycket större utsträckning än vad det reella bidraget omfattar. Ett sådant stöd har stor potential att fungera som ”trigger”
till ett större arbete.
Påverkan på miljön
Förslaget till regeringsuppdrag kan förväntas ge stärkt grön infrastruktur och
stärkt biologiska mångfald. Genom åtgärder som stärker grön infrastruktur och
vidmakthåller värdefulla kulturobjekt i det vitt förgrenade enskilda vägnätet kan
åtgärder i odlings- och skogslandskap liksom åtgärder i det statliga vägnätet växlas upp och få stärk funktion och värde. Här finns en stor möjlighet att växla upp
värdet av andra åtgärder
Påverkan på samhället
Vägföreningar som omfattar många markägare blir engagerade i miljöarbete i
allmänhet och i arbetet med grön infrastruktur i synnerhet. Vägföreningar förväntas beskriva aktuella naturvärden kopplade till de vägsystem de ansvarar för
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och beskriva vad de förväntas uppnå. De kommer därför att bidra till ökad kunskap om tillståndet i Sveriges natur och bidra med viktiga miljödata.
Vägar som knyter samman byar och orter är centrala i samhället. Ofta finns i
dess lokalisering, utformning och utsmyckningar också kopplingen till förfäder
och gångna aktiviteter bevarade. Det kan vara enande, givande och positivt
framåtsyftande att samlas kring vägen, lära sig dess historia och diskutera hur
dess värden av stenvalvsbroar, stenmurar, alléträd och blomrika vägkanter kan
vårdas och bevaras. Hur bäcken kan återfå sin funktion för fisk genom att vandringshinder åtgärdas osv.
Det lägger även en grund för att utveckla andra områden som t ex slåtter med
uppsamling av vegetation för omvandling till förnybara resurser som bioenergi.
En sådan utveckling sker i många länder som t ex England, Irland, Tyskland,
Belgien, Nederländerna, Österrike m fl. Ett breddat underlag för producenter ger
ökade möjligheter för anläggningar som omvandlar vegetationen till förnybar resurs i samhället.
Det har stora möjligheter att stärka kunskap och engagemang i breda lager i samhället för att bidra till uppfyllelse av miljömålen, bl a Ett rikt odlingslandskap,
rikare skog, ett rikt växt och djurliv samt klimat- och kulturmiljömål.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera
Brister i den gröna infrastrukturen är ett av nyckelmomenten att åtgärda för att
kunna uppnå flera av de svenska miljömålen. Ansträngningar görs för att stärka
biologisk värdefulla miljöer i odlingsmark och skogsmark, oftast med ekonomiskt statligt stöd i någon form. Genom att knyta samman sådana miljöer, dvs
stärka den gröna infrastrukturen ökar deras värde för biologisk mångfald. Det
kan vara genom att det finns artrika vägkanter och gamla grova alléträd utspridda i landskapet. Att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur
tas bort i vattendrag osv. Det enskilda vägnätet har en mycket stor potential att
åstadkomma detta och bidra till att ett plus ett blir större än två. Med tanke på
omfattningen och utbredningen av det enskilda vägnätet finns en stor potential
att stärka och effektivisera den gröna infrastrukturen i hela landskapet.
Analys av lösningsförslag:
Ett väl etablerat system för statligt stöd till väghållare finns sedan många år. Det
omfattar tekniska vägåtgärder och hanteras av Trafikverket.

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i
vissa enstaka fall en enskild markägare.
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Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att
vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Det är ett väl etablerat system för statligt stöd till väghållare och är begränsat till vägtekniska åtgärder. Kostnader för åtgärder anpassade
för att stärka natur- och kulturvärden ingår inte i systemet. Drygt 23 000 väghållare får statsbidrag för att sköta enskilda vägar.
Det enskilda vägnätet omfattar sammantaget 430 000 km varav 75 000 km är
vägar med statsbidrag och som berör ca 24 000 väghållare. Det enskilda vägnätet
har en lång historia, ofta tillbaka till bondesamhället. Med den tekniska utvecklingen har skogs- och odlingslandskapet radikalt omvandlats och blivit alltmer biologiskt utarmat.
Med allt mer mekaniserad och storskalig skötsel även av vägnätet, sker nu en
liknande utveckling av natur och kulturvärden knutna till vägar. Exempel på sådana värden är artrika vägkanter, alléer, grova solitära träd, vandringsleder för
vattenlevande djur, stenmurar, sten trummor, stenbroar m fl.
Det är värden av mycket stor betydelse för grön infrastruktur som har stor potential att bidra till att knyta samman naturvärden utspridda i landskapet. Det enskilda vägnätet förgrenar sig ända ut i landskapets mest avlägsna delar samtidigt
som det finns i hela landskapet.
Ett system för att ge vägföreningar ekonomiskt bidrag för anpassning av skötselåtgärder så att dessa värden bibehålls och stärks innan de försvinner har
mycket stor potential att kostnadseffektivt stärka den gröna infrastrukturen. Att
bygga vidare på redan etablerade system innebär att många rutiner och kontaktvägar redan är etablerade.
Sammantaget finns nödvändiga pusselbitar som kan nyttjas för att kostnadseffektivt bidra till att uppnå stärkt grön infrastruktur och flera miljömål.

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Stärkt grön infrastruktur och biologisk mångfald. Med tillvaratagande av vegetation för energiproduktion eller foder förväntas positiv effekt på klimatet. Genom anpassad skötsel kan problem med invasiva arter motverkas.
Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
Stora förutsättningar att bidra till uppfyllelse av Sveriges kulturmiljömål och ska
bidra till de landsbygdspolitiska målen om en sammanhållen landsbygdspolitik.
Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
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Stärkt grön infrastruktur bidrar till Levande sjöar och vattendrag, levande skogar, Ett rikt växt och djurliv, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö och begränsad klimatpåverkan.

Bedömning av osäkerhet i utfall:
Värden kan vara delvis eller helt förfallna och kräva restaureringsåtgärder för att
vara möjliga att utveckla och stärka.
Många vägkanter är utarmade på arter efter decennier av tidig slåtter utan uppsamling av vegetation och jordens näringsstatus är så hög att det kan ta lång tid
innan mer konkurrenssvaga arter kan etableras.
Slåtter med uppsamling av vegetation kräver samordning med mottagare av råmaterialet för produktion av bioenergi.

Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna:
Vidare utredning behövs för att mera säkert bedöma inverkan på bidragsbehov.
Genomförs pilottester i något eller några kommuner/län enligt förslag kan en
mera säker bedömning göras
Sker uppsamling av vegetation som omvandlas till förnyelsebara resurser kan
dessutom en intäkt förväntas som med tanke på kraftigt ökad efterfrågan på förnyelsebar energi med tiden minst motsvarar ökade kostnader för skötsel.

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara
styrmedel eller åtgärder:
Genom att nyttja och vidareutveckla redan befintliga system (vägföreningar och
bidragssystem) och värden uppnås hög kostnadseffektivitet.
Inga andra system för att stärka samlade natur- och kulturvärden knutna till enskilda vägar finns.
CAP systemet inom odlingsmark och riktad till brukare skulle kunna vara ett alternativ, men styrs i stor utsträckning av EU regelverk och omfattar brukare i odlingsmark. Det skulle kräva omfattande utredningar och skulle vara svårt att
samordna till vägsträckningar och vägnät.
Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:
Se ovan
Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:
Liten osäkerhet

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
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Bedömning av regeringens rådighet:
Regeringen har total rådighet eftersom det är ett redan befintligt system för bidrag som hanteras av Trafikverket.

Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:

Behov av särskilda bemyndiganden:
Trafikverket hanterar redan bidragssystemet men förändringar i regeringens direktiv för bidraget kan behövas.

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR
OLIKA AKTÖRER
Förslagets konsekvenser för näringslivet:
På längre sikt kan det utvecklas en ny och specialiserad marknad för skötsel av
infrastrukturens miljöer.
Förslagets konsekvenser för hushållen:
Inga.
Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget?
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna
har samverkat fram det slutliga förslaget och står bakom det. Boverket har deltagit i arbetets senare del.
Jordbruksverket har stått bakom förslaget men är inte längre med i samverkan av
andra skäl.
Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
Ja

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:

115

Bilaga 3:1 Förslag till regeringen från Miljökompensation
PM
2021-01-29

Samverkansåtgärd Miljökompensation
Processledare Johan Rydlöv johan.rydlov@trafikverket.se

Ärendenr:
TRV 2018/68674

Förslag till regeringen från samverkansåtgärden Miljökompensation

Bakgrund
Trafikverket tog initiativ till att initiera åtgärden Miljökompensation hos Miljömålsrådet 2018. Arbetet har utförts i samverkan med flera andra myndigheter och
deltagande myndigheter därutöver har varit Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
Åtgärden hade som uppgift att skapa ökad samsyn kring och bygga kapacitet för
användningen av kompensation i infrastrukturprojekt, vilket beskrevs med en målsättning att identifiera principer och övergripande arbetssätt för effektiva kompensationsåtgärder. Följande punkter lyftes då:

•
•
•
•

skapa en gemensam terminologi kring miljökompensation,
skapa samsyn kring de juridiska förutsättningarna för kompensation
i infrastrukturprojekt,
skapa en samsyn kring vad kompensation kan innebära och vilken
påverkan som omfattas
öka samverkan, främst mellan Trafikverket och länsstyrelserna, i
praktisk planering och genomförande.

I arbetet beskrevs följande tänkta effekter för målen, utveckla och vidmakthålla
transportinfrastruktur med minsta möjliga sammanlagda miljöpåverkan och i framtiden utan nettonegativ eller med positiv miljöpåverkan.

Slutsatser
Kompensation är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen för ett hållbart transportsystem. Särskilt då det ökar möjligheterna för att slippa prioritera mellan hållbarhetsaspekterna tillgänglighet och miljö i samband med byggande av transportinfrastruktur.
Åtgärdens främsta resultat är att det saknas lagrum att ta mark i anspråk för Trafikverket idag. Detta gör att när frågan dyker upp skapas adhoc-lösningar regelbundet.
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Dessa saknar ofta både kvalité och samhällsekonomisk effektivitet. Samverkansåtgärden har därför identifierat två förslag som kräver regeringens agerande genom
ändringar i regleringsbrev.
1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal.
2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom
staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
En av de mest centrala delarna för att klara kompensation är att man har en fungerande avtalsform för markåtkomst. I dag saknar Trafikverket redskap att ta mark i
anspråk eller att teckna frivilliga avtal för kompensationsåtgärder. Det finns inte
något utrymme inom de ramar som sätts för verksamheten i regleringsbrev, lagtext
och planläggningsprocessen.
Naturvårdsavtal enligt jordabalken är en skyddsform som ligger inom räckhåll för
Trafikverket, men Trafikverket har inte instruktioner, system eller kunskap för att
förvalta avtal på det sätt som länsstyrelserna gör. Det skulle därför vara effektivare
och tjäna miljömålen bättre om staten kunde agera gemensamt, där en del av staten
skapar alla förutsättningar och en annan förvaltar avtalen.
Förslagen ger bättre möjligheter att arbeta för Miljömål och Trafikverkets Målbild
2030. Samtidigt kan förslagen öka möjligheterna för att ha en enkel planläggningsprocess och miljöprövning. Detta är särskilt intressant för stora projekt som höghastighetsbanor. Där effektivisering kan ge väsentliga tids- och kostnadsbesparingar.
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Bilaga 3:2 Konsekvensbedömning förslag om
naturvårdsavtal
Konsekvensanalys för de förslag kring miljökompensation
som Miljömålsrådet lämnar till Regeringen
Av: Johan Rydlöv och Veronika Martini, Trafikverket
Erik Norgren och Per Strömberg, Naturvårdsverket
Anna Lejon, länsstyrelserna
Analysen hanterar två förslag som identifierades under arbetet med samverkansåtgärden, Miljökompensation i transportinfrastruktur. Därför har konsekvensanalysen
inte hanterats enligt praxis där analysen utförs parallellt med att förslagen arbetas
fram. Analysen kunde påbörjas först efter att rådet tagit beslut om att bereda de förslag som åtgärden hade identifierat. Det är inget problem i sammanhanget eftersom
bedömningen idag är att förslagen av flera skäl bäst testas inom en försöksverksamhet innan de skalas upp. Konsekvensanalysen kan således utökas samtidigt som
förslagen preciseras under försöksskedet.

ALLMÄNT OM FÖRSLAGET, PROBLEMANALYS
Styrmedels-/åtgärdsförslag:
Två förslag läggs fram, som kräver att nya förutsättningar för samverkan mellan
myndigheter skapas:
1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal.
2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal inom staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Förslagen kräver ändringar i myndigheternas regleringsbrev.

Kortfattad beskrivning av förslaget:
En gemensam statlig förvaltning av naturvårdsavtal mellan myndigheter:
Trafikverket saknar idag lagligt stöd att införliva områden för kompensation
inom en väg- eller järnvägsplan. Trafikverket gör även tolkningen att de inte på
frivillig väg kan förvärva och förvalta mark för miljökompensation utanför planområdet med stöd i nuvarande lagstiftning. Vidare anges i direktiven till utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) att utgångspunkten ska vara
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markåtkomst genom frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare.
Arbetsgruppen inom samverkansåtgärden har funnit att naturvårdsavtal enligt
jordabalken därför är en skyddsform som med några enkla förändringar kan göras tillgänglig för Trafikverket. Naturvårdsavtal är en avtalsform som endast får
tecknas till förmån för staten eller en kommun. Avtalet reglerar en markägarens
möjlighet att nyttja marken och följer fastigheten. Avtalet kan löpa över max 50
år. Tanken är att Trafikverket ska få samma möjlighet som Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket att nyttja denna avtalsform.
Även om möjligheten att nyttja naturvårdsavtal ges är det tydligt att Trafikverket
inte har instruktioner, samma befintliga system och kunskap att förvalta avtal
och utföra eventuell skötsel som länsstyrelserna har. Förslaget är således att
skapa en process där Trafikverket och Länsstyrelsen i samverkan tecknar avtal
och skapar alla förutsättningar för att Länsstyrelsen sedan ska kunna ansvara för
avtalet och vidare förvaltning av området. Denna samverkan sker under förutsättning att flera principer följs bland annat förorenaren betalar, additionalitetsprincipen och den tvådelade prövningen enligt miljöbalken. Konkret innebär förslagen att Länsstyrelsen övertar förvaltningen efter det att Trafikverket ersatt
markägaren och iståndsatt området/kompensationen.
Förslagen ger förutsättningar för statlig samverkan och att ansvarsuppdelning utreds av berörda myndigheter och departement. Ett första steg är att förslagen tilllämpas på försök i ett eller flera län, där länsstyrelsen med bistånd från Naturvårdsverket och Trafikverket blir en samverkansparter. Förvaltningsfrågor och
metoder för samverkan utreds då mer fördjupat. Tanken är att Trafikverket ska
identifiera flera olika typer av infrastrukturprojekt i de utvalda länen. I försöksverksamheten kommer Trafikverket att arbeta fördjupat med Länsstyrelse, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet för att ta fram riktlinjer för hur man i
planprocessen ska nå framgång i arbetet och hur olika kompensationsstrategier
kan komma att användas.
Konsekvensanalysen utgår från att förslagen i ett första steg avser en försöksverksamhet. Därför rekommenderas att effektbedömning och ytterligare konsekvensanalys utförs samtidigt som försöksverksamheten utformas och genomförs.
De två förslagen är en förutsättning för att kunna genomföra försöksverksamheten.

Analys av miljöproblemet, aktörerna och deras drivkrafter:
Givet att förslaget rör en försöksverksamhet definieras de främsta aktörerna vara
länsstyrelserna och Trafikverket. Effekten på andra aktörer behöver beaktas under försöksskedet. Men det finns i nuläget inget som pekar på att andra aktörer
påverkas mer än i en ringa omfattning.

119

Idag ställs det krav på Trafikverket att ersätta olika typer av miljöskador som
verksamheten skapar. Kraven kommer utifrån miljöbalken men också via de
transportpolitiska målen genom Riktlinje Landskap och kulturmiljöstrategin. Åtgärden visar att det idag saknas lämpligt lagrum att ta mark i anspråk för Trafikverket med konsekvensen att det regelbundet skapas adhoc-lösningar.
Exempel:
Idag kan Trafikverket endast använda avtalsformen tillfällig nyttjanderätt. Då
kan de värden som man skapat t.ex. en groddjursdamm eller våtmark medvetet
förändras eller helt tas bort strax efter bildandet. Trafikverket kan inte påverka
vad markägaren gör med sin mark över tid och kan därmed inte säkerställa nyttan med åtgärden.
Ett annat exempel är att det kan vara svårt att hitta lämplig mark för att klara ersätta intrång. Idag är Trafikverkets bästa möjlighet inför prövningsprocessen att
söka samarbete för denna typ av åtgärder på kommunal mark. Man är alltså från
början väldigt begränsad i sitt urval. I värsta fall får man jobba med så begränsade förutsättningar att man riskerar att inte klara tillåtlighet, med konsekvensen
att planer som vunnit laga kraft inte går att bygga. Samtidigt är risken överhängande att man får ta till oskäliga markanspråk, åtgärder och tidsanspråk till en
sämre kvalitet.
Dagens lösningar saknar alltså ofta både kvalitet och effektivitet och ger att
kompensationsfrågor hanteras med osäkerhet i planprocessen. Med förslagen
ökar möjligheterna för samhället att nå miljömålen, samtidigt som Trafikverket
kan nå en högre samhällsekonomisk effektivitet i frågan. Förslaget innebär också
att Trafikverket får tillgång till en rättssäker avtalshantering där kompensationsåtgärden säkras långsiktigt.
Från myndighetssidan finns en generell strävan att söka ökat genomslag för miljökompensation vid olika typer av exploateringar. Både i form av att stimulera
och uppmuntra frivilliga initiativ hos exploatörer men också genom att myndigheten föreskriver detta som villkor i samband med att den lämnar tillstånd till en
exploatering. Aktörerna förhåller sig till detta och försöker genomföra både frivilliga åtaganden om kompensation och att utföra sådana som följer av villkor i
domar, tillstånd och dispenser. I det senare fallet finns alltid en viss osäkerhet i
vilken grad en aktör har förutsättningar/verktyg att kunna leva upp till villkoren
till en skälig kostnad, eftersom detta ytterst bygger dels på frivillighet från berörd markägare och dels en avtalslösning med densamma. Förslagen bäddar för
att delar av denna osäkerhet kommer kunna undanröjas. Om försöksverksamheten faller väl ut (och i förlängningen blir permanent mellan Trafikverket och
alla länsstyrelser) så kommer tillståndgivande myndighet på förhand veta att i de
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fall Trafikverket är exploatör och åläggs villkor så har de också tillgång till en
rättssäker och långsiktig avtalslösning för att uppfylla dessa. Osäkerheten kopplad till frivilligheten (att det finns fastighetsägare med lämplig mark som är beredda att upplåta denna till rimliga villkor) består eftersom förslagen inte löser
detta men även denna osäkerhet bör kunna minska genom den bredare samverkan mellan Trafikverket och länsstyrelserna som föreslås och som då även bör
inkludera sonderingar/kontakter med fastighetsägare.
Sammanfattningsvis bör förslagen i förlängningen leda till att miljökompensation ökar som företeelse vid tillståndsgivning genom att de villkor som föreskrivs
går att leva upp till i praktiken. Detta helt utan att samhällskostnader och tidsåtgång vid prövningen behöver öka.
Aktörer, beteenden och tidsaspekter
Vid byggande av transportinfrastruktur finns det ofta motstående intressen gällande var i processen kompensationsfrågan ska ta sin början.
Tillsynsmyndigheten och den förvaltande parten vill ofta ha tidiga beslut med
tydliga ramar för att avgränsa tillåtlighet och eventuell kvarstående skada för att
därefter fastställa hur kompensation och förvaltning ska utföras för att säkra och
tydliggöra ersättandet av ett intrång. Det är också en farhåga att förlora möjligheten att påverka om man kommer in sent i processen.
För en projekterande part finns det tydliga fördelar med att vänta då det hela tiden finns risk för att det uppstår tekniska aspekter som påverkar byggbarheten.
För att hitta gemsamma lösningar med andra teknikområden underlättar det om
man i projektet inte låst fast sig vid specifika lösningar tidigt i processen.
Ovanstående är en given intressekonflikt som behöver hanteras ur både ett övergripande och ur ett mer specifikt perspektiv. Intressena i det specifika fallet
måste alltid kunna värderas mot intrång och omfattning. En anpassningsbar, gemensam övergripande syn där alla parter ser frågan ur varandras perspektiv bör
generellt nå den mest samhällsekonomiska lösningen.
Påverkan på miljön
Åtgärdsförslagen kommer att förenkla möjligheten att bygga landskapsanpassad
infrastruktur så att miljökvalitetsmålen och Agenda 2030-målen för ekosystem
och biologisk mångfald kan nås. Alternativet är att infrastruktur fortsätter byggas
med bestående intrång i landskapet.
Påverkan på samhället
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I förlängningen, under förutsättning att försöksverksamheten faller väl ut och
blir permanent, ges en ökad möjlighet att skapa mer hållbarhet både som tillgänglighet och för olika miljömål.
Bedömning av om miljöproblemet är betydande nog för staten att hantera
Nybyggnation och ombyggnad av befintlig infrastruktur exploaterar kontinuerligt miljövärden då intrång inte alltid kan undvikas. I förlängningen motverkar
detta både de landskapsanpassade miljömålen och hållbarhetsarbetet i stort eftersom problemen skjuts på framtiden då tillgången på miljövärden i landskapet
långsamt utarmas.

Analys av lösningsförslag:
Trafikverkets erfarenhet idag är att miljötillståndsfrågor ger långa komplicerade
projekteringar, stopp i prövningsprocesser och därigenom ökade kostnader och
tidsförluster. I slutändan mynnar kompensationsåtgärderna som regel ut i osäkra
avtalslösningar med låg kvalitet.
Samtidigt höjs ambitionerna genom tydligare utrednings- och redovisningskrav
för kompensationsåtgärder via direktivet om miljökonsekvensbeskrivning och
miljöbedömningsförordningen. När samhället ställer ökade krav på åtgärder utan
att tillhandahålla verktyg för det praktiska genomförandet blir resultatet ökade
kostnader för utredning och kortsiktiga avtalslösningar med dålig kvalitet, snarare än ett hållbart byggande.
Förslagen skulle skapa förutsättningar för både Trafikverket och tillsynsmyndigheten att hitta kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningar på de problem
som ofta uppstår idag. Förslagen skulle dessutom möjliggöra en fördjupad samverkan mellan myndigheter samtidigt som det skapas en effektivare användning
av statens samlade resurser där den delen av staten ansvarar och utför det den är
bäst lämpad för.

FÖRSLAGETS AVSIKTLIGA EFFEKTER PÅ OLIKA SAMHÄLLSMÅL
Väntad effekt av förslaget, på miljömålen:
Det förväntas en förbättring för de lanskapsanknutna miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsmålet ett rikt växt och djurliv, samt Agenda 2030-målen ekosystem och
biologisk mångfald samt hållbara städer och samhällen.
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Eventuella väntade effekter av förslaget, på andra mål än miljömålen:
Tillgänglighetsmålen under de transportpolitiska målen förväntas gynnas. Med
bättre verktyg kan processer och genomförbarhet effektiviseras. Detta samtidigt
som man i vissa fall kan slippa prioritera mellan hållbarhetsaspekterna tillgänglighet och miljö.

Beskrivning av analysen av förslagets effekter på olika mål:
Effekter analyseras inte detaljerat i detta skede eftersom de är allt för svårbedömda. De kan bättre besvaras och preciseras i nästa skede när försöksverksamheten prövas. Särskilt om man vill kvantifiera effekterna.
Effekter av miljövärden är svåra att värdera i monetära och kvantitativa termer.
Förslagens tänkbara effekter spänner över väldigt många miljövärden som kan
påverka både olika landskap och åtgärdstyper. Den tydligaste distinktionen man
kan göra för miljövärdena är att det rör sig om positiva effekter på olika miljövärden sett till ett nollalternativ, intrång utan kompensation. Även om mer kunskap behövs är det otvivelaktigt att en förenkling av planprocesser, prövningar
och möjligheten att enklare nå miljömål är lättare att mäta med kvantitativa mått.
Detta skapar dock en skevhet i analysen eftersom bara delar av den är kvantitativ
och därför riskerar ge oproportionerlig vikt. Ett sätt att förhålla sig till detta är att
likställa hållbarhetsmålen tillgänglighet och miljö och se hur mycket enklare det
blir att nå de olika målen integrerat vid projektering i infrastrukturprojekten. En
sådan bedömning skulle också överensstämma bättre med de transportpolitiska
målen. Effekten borde vara positiv eftersom nya viktiga verktyg tillhandahålls
som underlättar för både genomförandet av förbättrad tillgänglighet och bevarandet av miljövärden i landskapet.

Bedömning av osäkerhet i utfall:
Det finns flera tänkbara osäkerheter.
- Det är alltid en risk att man inte hittar former för inomstatlig anslagshantering/omfördelning som håller över tid. Det är viktigt att man identifierar ett förhållningssätt för detta som alla inblandade myndigheter tror på.
- Förvaltningens omfattning förväntas vara högre än referensscenariot,
därför måste den inomstatliga finansieringen lösas så att en årlig förvaltningskostnad kan relatera till den engångskostnad som iståndsatt kompensation och överlåtelse ger.
- De enheter på länsstyrelserna som förvaltar olika miljö- och naturvärden
har inte alltid personalresurserna idag för att klara befintlig förvaltning.
Den frågan måste adresseras och lösas under försöksverksamheten.
- En viktig del av processen är också att tydliggöra Länsstyrelsens dubbla
roll som tillsynsmyndighet och förvaltare. Detta är dock ingen ny roll
för länsstyrelsen som på olika enheter redan idag hanterar myndighetsutövning, tillåtlighet och förvaltning enligt exempelvis miljöbalken.
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Det blir också viktigt att nå en enighet för ersättningsnivåer vid naturvårdsavtal. Dessa måste bli likvärdiga inom staten och i förhållande till
de som gäller vid annan myndighetsutövning.

Alla dessa osäkerheter rekommenderas att hanteras genom en försöksverksamhet
som kan precisera utfall och lämplig hantering.

Förslagets konsekvenser för de offentliga finanserna:
Det är osäkert och svårbedömt hur den slutliga konsekvensen blir för berörda
myndigheter.
För byggande av infrastruktur finns det dock potential för effektivitetsvinster vid
projektering och tillståndsprövning. I synnerhet kring stora omfattande infrastrukturprojekt som exempelvis. höghastighetsbanor. Ju mer ett projekt drar ut
på tiden desto större blir de ekonomiska konsekvenserna. Riksrevisionens
granskning av byggandet av Botniabanan visade exempel på just detta. Projektet
omfattades av kostnadsökningar och förseningar som för miljöprövningarna av
Riksrevisionen uppskattats till 3 mdr och 4 år.
Små projekt kommer inte alltid ha samma möjlighet att tillgodose sig samma effektivisering då de inte alltid hanterar hållbarhetsfrågorna med samma djup.
De kumulativa miljöeffekterna av många små intrång är dock lika problematiska
för miljömålen och hållbarhetsarbetet. Samhällsekonomiskt är det dessutom viktigt att förstå att om man inte klarar intrångsfrågan för att det saknas effektiva
redskap i projekt med avgränsad budget, blir ofta alternativet en utebliven kompensationsåtgärd och därmed möjliga innehållsförändringar på tänkt beställning
vilket påverkar kvaliteten på investeringen. Exempel på detta skulle kunna vara
uteblivna avfarter eller busshållplatser.

FÖRSLAGETS KOSTNADSEFFEKTIVITET
Förslagets kostnadseffektivitet i förhållande till andra befintliga eller tänkbara styrmedel eller åtgärder:
Eftersom förslagen lämpligen testas på försök kan man samtidigt bedöma och arbeta efter hur en kostnadseffektivitet kan nås.
En annan konstruktion där man t.ex. löser problemet genom att skapa nationella
övergripande ersättningsmedel för alla samlade intrång skulle säkert ha effektivitetsproblem då de skulle vara svårt att bedöma skälighet och ersättningens omfattning. Man skulle också tappa närheten till kärnproblemet vid en hantering
och därmed de naturliga incitament som då skapas att hitta skäliga lösningar för
det unika fallet.

124

Eftersom det idag saknas fungerande avtalsformer för Trafikverket är det svårt
att hitta andra kostnadseffektiva alternativ än åtgärdens förslag. Som samtidigt
liknar dagens upplägg om kompensationsfrågor i planprocessen. Åtminstone
utan att göra ändringar i lagtext och i Trafikverkets instruktioner.
I dagsläget är det svårt att lösa frågan om kompensation i den ordinarie verksamheten.
Förslagen skapar rättsliga förutsättningar för kompensation och rustar för god
kompetens där staten arbetar som en helhet.
Det vore mer effektivt som i det här förslaget att den del av staten, i det här fallet
länsstyrelserna, som har kunskap och erfarenhet förvaltar kompensationsområden.

Beskrivning av analysen av förslagets kostnadseffektivitet:
Potential för ökad kostnadseffektivitet genom rättssäkra avtal som drar nytta av
en befintlig förvaltning inom staten.
Bedömning av osäkerhet i kostnadseffektivitet:
Den enda osäkerheten i förslagets kostnadseffektivitet är att den vilar på en samverkan. Myndighetssamverkan är dock redan en naturlig del av samrådsprocessen och borde med de verktyg som beskrivs i förslagen inte innebära att graden
av komplexitet ökar.

FÖRSLAGETS GENOMFÖRBARHET
Bedömning av regeringens rådighet:
Regeringen har rådighet att genom regleringsbrev ordna detta.
Eventuella kostnader för förslaget och dess finansiering:
Förslagen innebär en inomstatlig kostnadsfördelning där delar kan komma att
uppleva besparingar alternativt fördyringar. Som helhet blir det en besparing för
staten då förslagen ger alla myndigheter möjlighet att jobba effektivare i frågan.
Frågan om hur länsstyrelsernas förvaltning ska finansieras kontinuerligt måste
lösas.
Behov av särskilda bemyndiganden:
Bedöms enbart justeras genom ändring av regleringsbrev för berörda myndigheter. Det behövs inga ändringar i lagtext eller förordningar.

FÖRSLAGETS OAVSIKTLIGA EFFEKTER (KONSEKVENSER) FÖR
OLIKA AKTÖRER
Förslagets konsekvenser för näringslivet:
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Små konsekvenser särskilt i det inledande skedet eftersom det handlar om en
försöksverksamhet.
Förväntad minskad tid för genomförandet av nödvändig infrastruktur för näringslivet skapar ekonomiska vinster. Här kan man se exempel på tidsvinster upp
till flera år beroende på miljövärdets och infrastrukturens komplexitet.
Förslagets konsekvenser för hushållen:
Små konsekvenser särskilt i det inledande skedet eftersom det handlar om en
försöksverksamhet.
Grundtanken med förslagen är att man i större utsträckning ska slippa prioritera
mellan hållbarhetsaspekter som tillgänglighet och miljö. Det ökar möjligheten
att bygga viktiga samhällsfunktioner som busshållplatser, cykelbanor, avfarter
etc.
Förväntad minskad tid för genomförandet av infrastruktur ökar samtidigt tillgänglighet i samhället.

Bedömning av osäkerhet kring konsekvenser:
Det är svårt att se några betydande konsekvenser för hushåll och näringsliv, men
frågan bör lyftas och analyseras med effektbedömningar under försöksverksamheten. Hur vanligt och till vilken grad man förkortar genomförandet för olika
projekt får en försöksverksamhet visa med ytterligare konsekvensbedömning.

SAMSYN
Vilka myndigheter har tagit fram och står bakom förslaget?
Trafikverket, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
Samsyn kring underliggande analyser och bedömningar:
Det har funnits en samsyn kring den övergripande analysen av förslagen hos alla
myndigheter ovan. Konsekvensanalysen har i huvudsak författats av Trafikverket och Naturvårdsverket.

ÖVRIGT
Ytterligare analyser och överväganden kring förslaget:
Kompensation är en metod som eftersträvas både internationellt och nationellt
för att hitta metoder för att ersätta oundvikliga intrång på miljövärden när stora
samhällsintressen står på spel. Det är enkelt i teorin samtidigt som exempel internationellt har lyft utmaningar och lärdomar i implementering. Grundläggande
för att få det att fungera är att man har ett ramverk som gör att få tveksamheter
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uppstår. Det mest basala för ett sådant ramverk är fungerande avtalsformer och
dess varaktighet. Med dessa två förslag får staten fungerande verktyg, vilket får
ses som en viktig möjlighet att börja jobba långsiktigt med kompensationsfrågor
inom transportinfrastruktur. Planprocesser och prövningar får då tydligare förutsättningar vilket borde gynna transportinfrastrukturen i stort.
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§ 198
KS/2021:1319
Information om remiss av förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingschefen presenterar inkommen remiss från regeringen som innehåller Miljömålrådets
årsrapport 2021 samt förslag till regeringen. Förslagen till regeringen ligger inom områdena;
-

Staten går före.
Insatser för grön infrastruktur.
Samverkansåtgärden miljökompensation.

Ett förslag till remissvar kommer att utarbetas inför nästkommande sammanträde för
kommunstyrelsen. Svaret föreslås ligga i linje med tidigare yttrande gällande
vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning.
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Datum

Diarienummer

2021-11-24

KS/2021:1296

1(3)

Kommunförvaltningen
Marika Carlberg
telefon 0304-33 41 15
e-post: marika.carlberg@orust.se

Regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11
november 2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för
skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av
större karaktär. Förutom att paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få
ett bättre sammanhang i reglerna, så innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag
och inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för
gymnasieelevernas resor finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna.
Meningen ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens
folkbokföringsadress och skolan som stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser”
ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller med busskort till
kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som om
eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som
är skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de
skolornas start- och sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan
elev som valt annan skola beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för
skolskjuts i mån av plats förändras, kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig
med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas
bort och ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd
sker alltid med rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.”
ersätts med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid
får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra
särskilda skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med
skolskjuts saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte
korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan
närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose skolskjuts mellan det
korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering
klar till nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april
avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker
via e-tjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
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§ 1 Regler för skolskjuts avser
Regler för skolskjuts avser elever i kommunal förskoleklass och kommunal grundskola
år 1-9 samt elever i grundsärskola år 1-10. Regler för gymnasieelevernas resor finns i
särskild handbok.
§ 2 Definition av skolskjuts
Skolskjuts anordnas mellan skolan och skolskjutshållplats närmast elevens hem i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för det antal skoldagar
som fastställs för varje
skolår. Skolskjuts anordnas längs vägar som utskottet för lärande beslutar om med
hänsyn till farbarhet, olycksrisker, trafiksäkerhet, fordonskapacitet, tidsskäl och
ekonomiska aspekter.
Med skolskjuts avses:
• Resa till och från skolan med skolbuss och ordinarie kollektivtrafik
• Resa till och från skolan med taxi (personbil, liten buss eller specialfordon)
• Ersättning vid självskjuts som vårdnadshavaren utför för att skjutsa eleven till och
från hållplats eller till och från skolan.
§ 3 Definition av hållplats
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skolbuss, eller plats där linjetrafik
stannar för på- och avstigning. Inga elever får stiga på- eller av bussen i samband med
resa på bilfärja.
§ 4 På- och avstigning på båda sidor om vägen
Skolskjuts trafikerar båda sidor om Trafikverkets väg 160 och väg 178 i Orust
kommun på grund av att elever av trafiksäkerhetsskäl inte ska korsa dessa vägar i
samband med på- och avstigning.
§ 5 Definition av hem och bostadsadress
Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Med bostadsadress avses adress där
eleven bor men inte är folkbokförd.
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§ 6 Definition av skolväg
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen- eller gångvägen från elevens hem i
form av elevens folkbokföringsadress till skolskjutshållplatsen vid den skola, till vilken
eleven hänvisas för vistelse i förskoleklass eller för skolgång.
§ 7 Berättigad till skolskjuts
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbokförd i Orust kommun och går i den skola som kommunen hänvisar eleven till.
Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar eleven till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
förskoleklass och grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32
§ samt för elever i grundsärskola 11 kap. 31 §.
Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
skolskjuts
i mån av plats på skolbuss eller med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i
enlighet med samma regler för skolskjuts som om eleven skulle beviljats skolskjuts till
sin hänvisade skola. Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan skola än hänvisad
skola, fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för
elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31 § och
39 §.
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är skolskjutsberättigade till den
skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och sluttider. På vissa
bussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola beviljas
skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än
14 dagar.
§ 9 Avstånd mellan hem och hållplats
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och påstigningsplats för skolskjuts ska
om möjligt inte överstiga för:
förskoleklassens och grundskolans elever i år 1-3: 2 km
grundskolans elever i år 4-6: 3 km
grundskolans elever i år 7-9: 4 km.
§ 10 Särskild bestämmelse i väl avgränsat bostadsområde
Vid fastställande av skolskjutszon har kommunstyrelsen möjlighet att fastställa
likvärdighet i bedömning av rätten till skolskjuts för elever boende i ett väl avgränsat
bostadsområde.
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter
Om skolväg bedöms som påtagligt riskfylld, kan skolskjuts anordnas även för elev som
annars inte är skolskjutsberättigad, efter gjord individuell bedömning. Samma
förhållande gäller när elev med funktionshinder eller av hälsoskäl, är i behov av extra
skolskjuts eller om annan särskild omständighet kan anses föreligga. Vid behov i
handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med rektor.
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa
Skolskjutsarna ska organiseras så att de utförs med fordon som är anpassade till
antalet skjutsberättigade elever. Påstigningstid för elev får endast i undantagsfall vara
tidigare än klockan 07:10. Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till
fastställd skoltid får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.
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§ 13 Färdbevis
Elever erhåller busskort som gäller hela läsåret. Om elev förlorar, eller på annat sätt
gör färdbeviset obrukbart, ska detta anmälas till skolans expedition. Skolan anmäler till
Västtrafik, som spärrar färdbeviset och utfärdar ett nytt. Kommunen tar ut en
administrativ avgift på 100 kronor av vårdnadshavarna för det ersättningskort som
eleven får.
§ 14 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är skolskjutsberättigad till och från båda adresserna om:
•

vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts

•

båda adresserna finns inom Orust kommun

•

vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till/från de olika adresserna.

§ 15 Ersättning vid självskjuts
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
• väg till påstignings-/avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 9
• väg till påstignings-/avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 11
• bussförbindelse saknas till den skola som kommunen hänvisar eleven till för sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 12
• andra särskilda skäl
Ersättning för självskjuts baseras på aktuell kostnad för busskort vid tiden för beslut.
Självskjutsersättning utbetalas efter särskild prövning av kommunen. Bidraget är ett
belopp som högst motsvarar kostnaden för resa med den kollektiva linjetrafiken i form
av ett skolkort som gäller skoldagar 04-19.
§ 16 Särskild bedömning
För elever i särskild undervisningsgrupp och för särskolans elever gäller särskild
bedömning av skolskjuts på grund av att upptagningsområdet är hela Orust kommun.
Vid behov sker samråd med rektor, elevhälsan och familjen. Restider och transportsätt
påverkas och kan medföra att riktlinjerna om påstigningstid och restid i viss mån får
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frångås. Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda skäl har
annan schematid än den aktuella skolans ramtid.
§ 17 Samordning vid skolskjuts med taxi
För elever som åker skolskjuts med taxi gäller att resorna ska samordnas så mycket
som möjligt utifrån elevernas dagliga schema.
§ 18 Skolskjuts och omsorg
Har eleverna någon form av omsorg (dock inte avlastningsboende) före eller efter
skolan (skolbarnsomsorg, korttidstillsyn enligt LSS, eller om en prövning enligt
Skollagen 2a kap. 9 § skett) är grundregeln att vårdnadshavaren är ansvarig för
skjutsningen till och från denna verksamhet.
Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i
korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose
skolskjuts mellan det korttids-boendet och placeringsskolan.
§ 19 Ansökan om skolskjuts
För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till nästkommande läsårs
start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
•

Förskoleklass

•

Årskurs 4

•

Årskurs 7

•

Skolskjuts med taxi

•

Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan
sker via
e-tjänst.
§ 20 Vårdnadshavarnas ansvar
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven under dennes väg till skolan eller till
påstigningsplats för skolskjuts. I ansvaret förutsätts ligga att eleven förbereds och
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tränas på att klara av denna del av sin skolväg på egen hand. Efter skoldagens slut
anses kommunen överlämna ansvaret till vårdnadshavarna när eleven på
överenskommen tid går från skolan eller när avstigning av skolskjutsen sker. Om
eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till eller
från skolan.
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§ 21 Försenad eller utebliven buss
Accepterad väntetid vid bussförsening är 20 minuter. Vid utebliven buss på
morgonen, ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att
vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan.
§ 22 Hållplats på skolans område
Orust kommuns grundskolor ska vara utrustade med hållplatsområde försedd med
bussfållor för trafiksäker på- och avstigning. Kontroll av säkerheten åligger rektor. Om
annan hjälp erfordras kan rektor sammankalla till inspektion.
På skolans område ska bussvakt i form av skolans personal svara för ordningen vid påoch avstigning vid skolan i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Bussvakten ska vara utrustad med reflexväst för att
synas väl i både dagsljus och mörker.
§ 23 Utbildning för elev
Det är rektors ansvar att en särskild genomgång med de elever som färdas till och från
skolan med skolskjuts sker i början av varje läsår. Genomgången bör bland annat
omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under
färden samt vid förflyttning till och från fordonet i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Eventuellt behov av extern hjälp vid
informationen avgörs av rektor.
§ 24 Brandutrymningsövning
Det är rektors ansvar att brandutrymningsövning genomförs vid läsårets början när
råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka
lämnas till elever som färdas till och från skolan med skolskjuts i enlighet med
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).
Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
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Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.

10

Orust kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 83

KS/2021:1296

Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Sörkvist (C) föreslår att följande ändring görs av under rubriken § 5 Definition av skolväg:
orden ”bostadens folkbokföringsadress” ändras till ”elevens folkbokföringsadress” samt att
ändringen görs innan vidare hantering i kommunstyrelsen och beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om bifall till förslag till ändring och finner att utskottet för lärande
bifaller Maria Sörkvists förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande

3

Datum

Diarienummer

2021-11-10

KS/2021:230

1(2)

Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

E-förslag om att återuppta insamling av "Återvinningssäcken"
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Avslå E-förslaget med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2021-11-10.
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag, daterat 2021-01-27, har inkommit med förslag om att återuppta insamling
av ”Återvinningssäcken”. Förslaget lyder: Om Orust vill vara en ”miljö-kommun” får
man visa det i handling. Även om det kostar pengar. Vill vi ha 1000 personbilar
kryssande mellan små mörka skitiga ”återvinningsplatser”? Eller 1 sopbil som åker runt
och komprimerar allas sopor? Ta tillbaka tjänsten ”Återvinningssäcken”.
Vid röstningens utgång, 2021-05-18, hade förslaget fått 371 röster.
Återvinningssäcken var en frivillig tjänst som Orust kommuns tidigare entreprenör
utförde mot betalning. I och med att entreprenaden upphörde, upphörde även den
frivilliga tjänsten.
Orust kommun har från 1 februari 2021 ny renhållningsentreprenör. Vid upphandlingen
av denna meddelade kommunen att man såg med fördel att tjänsten skulle fortsätta på
samma eller liknande upplägg.
När upphandlingen gjordes fanns även ett regeringsbeslut om att fastighetsnära
insamling skulle ske via ett nationellt insamlingssystem. Dessvärre framkom inget förslag
på insamlingssystem som var tillräckligt rikstäckande, varpå regeringen fattade ett beslut
om övergångsbestämmelser, vilket innebar att datumet för införande av ett nationellt
insamlingssystem skjuts till ingången av 2023.
Orust kommun hamnade då i ett mellanrum där vi fick ta fram nya alternativ i samråd
med producenternas bolag på insamlingssystem för återvinningsmaterial mot
privatpersoner.
Det finns idag olika möjligheter att ta hand om sitt återvinningsmaterial men de är dock
inte kommuntäckande.
Kommunen samarbetar med TMR (Tailor Made Responsibility), FTI (Förpacknings och
TidningsInsamlingen) och Remondis AB i frågan om återvinningsmaterial inom Orust
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
E-förslag daterat 2021-01-27

Datum

Diarienummer

2021-11-10

KS/2021:230

2(2)

Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Chef affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #451 | Inskickat av:
| 2021-01-27 14:38
Ändrad av handläggare | Ändrings datum: 2021-02-11 11:05

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #451 | Inskickat av: ADAM HYLANDER | Datum: 2021-01-27 14:38

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Återuppta insamling av "Återvinningssäcken"

Beskrivning av förslaget
Om Orust vill vara en "miljö-kommun" får man visa det i handling. Även om det kostar pengar.
Vill vi ha 1000 personbilar kryssandes mellan små mörka skitiga "återvinningsplatser"?
Eller 1 sopbil som åker runt och komprimerar Allas sopor?
Ta tillbaka tjänsten "Återvinningssäcken".

Ärendenummer: #451 | Inskickat av: ADAM HYLANDER | Datum: 2021-01-27 14:38
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§ 231
KS/2021:230
E-förslag om att återuppta insamling av "Återvinningssäcken"
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Avslå E-förslaget med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2021-11-10.
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag, daterat 2021-01-27, har inkommit med förslag om att återuppta insamling av
”Återvinningssäcken”. Förslaget lyder: Om Orust vill vara en ”miljö-kommun” får man visa det i
handling. Även om det kostar pengar. Vill vi ha 1000 personbilar kryssande mellan små mörka
skitiga ”återvinningsplatser”? Eller 1 sopbil som åker runt och komprimerar allas sopor? Ta
tillbaka tjänsten ”Återvinningssäcken”.
Vid röstningens utgång, 2021-05-18, hade förslaget fått 371 röster.
Återvinningssäcken var en frivillig tjänst som Orust kommuns tidigare entreprenör utförde mot
betalning. I och med att entreprenaden upphörde, upphörde även den frivilliga tjänsten.
Orust kommun har från 1 februari 2021 ny renhållningsentreprenör. Vid upphandlingen av
denna meddelade kommunen att man såg med fördel att tjänsten skulle fortsätta på samma eller
liknande upplägg.
När upphandlingen gjordes fanns även ett regeringsbeslut om att fastighetsnära insamling skulle
ske via ett nationellt insamlingssystem. Dessvärre framkom inget förslag på insamlingssystem
som var tillräckligt rikstäckande, varpå regeringen fattade ett beslut om övergångsbestämmelser,
vilket innebar att datumet för införande av ett nationellt insamlingssystem skjuts till ingången av
2023.
Orust kommun hamnade då i ett mellanrum där vi fick ta fram nya alternativ i samråd med
producenternas bolag på insamlingssystem för återvinningsmaterial mot privatpersoner.
Det finns idag olika möjligheter att ta hand om sitt återvinningsmaterial men de är dock inte
kommuntäckande.
Kommunen samarbetar med TMR (Tailor Made Responsibility), FTI (Förpacknings och
TidningsInsamlingen) och Remondis AB i frågan om återvinningsmaterial inom Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
E-förslag daterat 2021-01-27
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Chef affärsdrivande verksamhet
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Datum
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA), daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Under senare år har ett växande problem med fett som släpps ut i avloppet från
verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel ökat. Det är främst från
restauranger, gatukök, personalmatsalar och liknande.
En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. I
ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar
och fastnar på insidan ledningarna, kapaciteten minskar och i värsta fall blir det stopp i
avloppet.
För att verksamheten ska kunna skydda kommunens anläggningar mot eventuella
fettavlagringar och kunna kontrollera fettavskiljare, ska detta regleras i kommunens
Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Bestämmelserna kompletteras med tillägg om avskiljare men också ett förtydligande av
beräkning av lägenhetsavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, daterade 2021-11-24
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

2021-11-24
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Allmänna bestämmelser för användande av
Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
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Bestämmelser
Inledande bestämmelser
1. För fastighetsägares användning av
den allmänna va-anläggningen i Orust
kommun gäller vad som föreskrivs i
lagen om allmänna vatten tjänster
(2006:412) eller annan författning
samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser
gäller för fastighetsägaren gäller även

Inkoppling till den allmänna
anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta
fastigheten till den allmänna
anläggningen ska göra skriftlig anmälan
till huvudmannen som sedan
ombesörjer inkoppling. Anmälan ska
göras på fastställd blankett och vara
åtföljd av erforderliga ritningar. I
förekommande fall bifogas medgivande

för den som innehar fast egendom med

av den vars rätt berörs av anmälan.

tomträtt, ständig besittningsrätt,
fideikommissrätt eller på grund av

Användning av den allmänna
dricksvattenanläggningen

testamentariskt förordnande.

4. Huvudmannen levererar vatten till

Har huvudmannen träffat avtal med
annan än fastighetsägare om
användning av anläggningen, gäller för
denne jämlikt 5 § lagen om allmänna
vattentjänster vad som i lagen och

fastighet, vars ägare har rätt att
använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som
iakttar gällande bestämmelser för
användandet.

dessa allmänna bestämmelser föreskrivs

Huvudmannens leveransskyldighet

om fastighetsägare.

avser endast vatten av

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om
allmänna vattentjänster i vissa fall även
förstås byggnad eller annan anläggning,
som inte tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa
ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.

dricksvattenkvalitet för normal
hushållsanvändning. Huvudmannen
garanterar inte att visst vattentryck
eller viss vattenmängd per tidsenhet
alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän vaanläggning får utnyttjas för
värmeutvinning endast om

2. Huvudman för den allmänna va-

huvudmannen efter ansökan skriftligen

anläggningen är Orust kommun.

medger detta.
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5. Huvudmannen har rätt att begränsa

djup ska vattenmätaren placeras före

eller avbryta vattenleveransen när

den icke frostfria delen av

denne finner det nödvändigt för att

servisledningen. Vattenmätaren ska

förebygga person- eller egendomsskada

placeras frostfritt i särskild mätarbrunn

samt för reparation, ändring, kontroll

vars utformning ska godkännas av

eller annan sådan åtgärd som berör

huvudmannen. All vattenförbrukning,

huvudmannens egna eller därmed

om huvudmannen ej annat bestämmer,

förbundna anläggningar. Vid begränsad

skall fastställas genom mätare. Innan

vattentillgång är fastighetsägare skyldig

mätare – permanent eller så kallad

att reducera sin vattenförbrukning

byggvattenmätare – satts upp eller

enligt huvudmannens anvisningar. Vid

särskilt meddelande lämnats, får vatten

planlagt leveransavbrott lämnar

inte tas från vattenledningsnätet.

huvudmannen på lämpligt sätt
meddelande om detta.

Användning av den allmänna
avloppsanläggningen

6. Ska vattenförbrukningen hos

7. Huvudmannen tar emot

fastighetsägare fastställas genom
mätning tillhandahålls vattenmätare av
huvudmannen och förblir
huvudmannens egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet
mätare och vilket slag av mätare som
ska användas. Fastighetsägaren ska
bekosta erforderliga anordningar för
uppsättning av mätare och i
sammankoppling med installationen i
övrigt. Vattenmätares plats ska vara

avloppsvatten från fastighet, vars ägare
har rätt att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som iakttar
gällande bestämmelse för användandet,
om behovet av avledning inte kan
tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta
emot spillvatten vars beskaffenhet, i
inte oväsentlig mån, avviker från
hushållsspillvatten.

godkänd av huvudmannen, som har rätt

8. Vatten som utnyttjats för värme-

att kostnadsfritt disponera platsen och

återvinning får avledas till den

ensam ha befogenhet att sätta upp, ta

allmänna avloppsanläggningen endast

ned, kontrollera, justera, underhålla

om huvudmannen, efter ansökan,

samt till- och frånkoppla mätaren.

skriftligen medger det.

Om servisledningen eller del av

9. Fastighetsägare får inte tillföra

servisledningen ligger på icke frostfritt

avloppet lösningsmedel,
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avfettningsmedel, färger, olja, bensin

bedömer ska avledas till

eller annan petroliumprodukt, fett i

spillvattenledning).

större mängd, läkemedel eller sura,
frätande eller giftiga vätskor och inte
heller vätska, ämnen eller föremål som
kan orsaka stop, avlagring, vidhäftning,
gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre

Dag- och dränvatten får inte tillföras
allmän ledning som inte är avsedd för
sådant ändamål, om inte huvudmannen
av särskilda skäl skriftligen medgivit
undantag.

temperatur än 45o C får inte tillföras i

Avleds dag- och dränvatten från

förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp

fastighet till spillvattenförande ledning

av sådant slag som anges i första och

får fortsatt tillförsel av sådant vatten

andra styckena ska ofördröjligen

inte ske, sedan särskild

anmälas till huvudmannen.

förbindelsepunkt för ändamålet

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får
inte ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider
temperaturen i det av huvudmannen
levererade dricksvattnet.

upprättats och fastighetsägaren
underrättats därom, eller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för
avledande av dagvatten utan att
förbindelsepunkt för dagvatten
upprättats, när huvudmannen meddelat

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt

fastighetsägaren att sådana åtgärder

begränsa fastighetsägares möjlighet att

vidtagits. Huvudmannen bestämmer

använda avloppsanläggningen när

tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha

huvudmannen finner det nödvändigt

upphört. Undantag från förbudet eller

för att förebygga person- eller

anstånd med att avbryta tillförseln kan

egendomsskada samt för reparation,

medges av huvudmannen om särskilda

ändring, kontroll eller annan åtgärd

skäl föreligger.

som berör huvudmannens egna eller
därmed förbundna anläggningar.

Har särskild förbindelsepunkt för dagoch dränvatten inte upprättats, kan

12. Spillvatten får inte tillföras allmän

huvudmannen ändå förbjuda dittills

ledning som är avsedd att uteslutande

tillåten tillförsel av sådant vatten till

avleda dag- och dränvatten (med

spillvattenförande ledning.

spillvatten likställs i denna punkt allt

Förutsättningar för detta är dels att

avloppsvatten som huvudmannen

avledning kan ske ändamålsenligt på
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annat sätt, dels att huvudmannen i

Huvudmannen har rätt att fordra att

skälig omfattning ersätter

fastighetsägaren för journal över

fastighetsägaren hans kostnader för

verksamhet som inverkar på

erforderlig omläggning. Dag- och

avloppsvattnets beskaffenhet och

dränvatten från fastighet, som ska

företar kontroll av vattnet genom

kopplas till den allmänna anläggningen,

provtagningar och analyser.

får inte anslutas till annan ledning än

Huvudmannen anger hur journalföring

den huvudmannen bestämmer.

och provtagning ska göras.

13. Huvudmannen kan i enskilda fall

Anmälan om anslutning

medge utsläpp i den allmänna

Huvudmannen har rätt att kräva att

avloppsanläggningen av avloppsvatten

fastighetsägare uppger personnummer

som, i inte oväsentlig mån, har annan

eller organisationsnummer.

sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad
gäller arten eller halten av ingående
ämnen. Huvudmannen bestämmer
därvid villkoren, med för kommunen
gällande gränsvärden för föroreningar
som grund för utsläpp av såväl spillsom dagvatten. Lämnas sådant
medgivande kan särskilda avgifter tas
ut enligt taxa eller avtal.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis
använder eller upplåter fastighet till
annat än bostadsändamål ska informera
huvudmannen om sådan verksamhet
som kan påverka beskaffenheten hos
avloppsvattnet från fastigheten.
Fastighetsägaren ska bekosta de

Brandskydd
Innan sprinkleranläggning eller
brandpost på fastighet tas i bruk skall
särskilt avtal träffas med huvudmannen
om villkoren för brukandet av den
allmänna anläggningen.
Sprinkleranläggningar och brandposter
får installeras endast om huvudmannen
skriftligen medger detta.

Återströmningsskydd
För att trygga säkerheten och skydd
mot föroreningar av dricksvatten
genom återströmning ska varje
fastighet förses med
återströmningsskydd i enlighet med
den svenska standarden SS-EN 1717.

provtagningar och analyser som

Installationen ombesörjs av

huvudmannen finner vara nödvändiga

fastighetsägaren och ska utföras så att

för kontroll av avloppsvattnet.

förorenat vatten eller andra skadliga
vätskor strömmar tillbaka från en
8
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fastighets va-installationer till

Pumpen och styrskåpet är och förblir

kommunens vattenledningsnät.

huvudmannens egendom och denne

Mätare
Innan mätare sätts upp eller skriftligt

svarar därmed för installation,
underhåll och förnyelse.

meddelande lämnats av huvudmannen

Fastighetsägaren ansvarar för

får vatten inte tas från ledningsnätet.

utförande av och bekostar erforderliga

Om detta ändå sker debiteras

anordningar för att sammankoppla

fastighetsägaren en straffavgift enligt

enheten med installationen i övrigt

gällande taxa.

inom fastigheten. Driftkostnader i form

Installation av
tryckavloppssystem (LTA) till
den allmänna
avloppsanläggningen
Huvudmannen bestämmer antalet
pumpenheter i ett LTA-system och
vilket slags pumpenhet som ska
användas. Vid anslutning till allmänt
tryckavloppssystem tillhandahåller
huvudmannen LTA-enheten (pump,

av energikostnader (el) bekostas av
fastighetsägaren.
Enhetens plats ska vara godkänd av
huvudmannen, som har rätt till
kostnadsfri upplåtelse av platsen och
som ensam har befogenhet att sätta
upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla
pumpen.

pumptank, styrskåp samt backventil).

Information till fastighetsägare
Inledning
Denna information ger förklaringar och
kommentarer till de bestämmelser som
finns i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412), i det
följande kallad vattentjänstlagen, och
Allmänna bestämmelser för

användning av Orust kommuns
allmänna avloppsanläggning (ABVA).
Samtliga fastighetsägare som är
anslutna till Orust kommuns allmänna
va-anläggning är skyldiga att följa de
bestämmelser som finns i kommunens
ABVA. För att kunna tillgodogöra sig
9
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innehållet i denna information är det
nödvändigt att ha tillgång till ABVA.

Rätten att använda en allmän va-

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet

anläggning är knutet till fastigheten

mellan huvudmannen för den allmänna

och inte till fastighetsägaren och består

vatten- och avloppsanläggningen och

så länge fastigheten består. Detta

ägare av fastighet inom

innebär att det inte går att säga upp ett

verksamhetsområdet för vatten och

”va-abonnemang” och därmed undgå

avlopp.

avgiftsskyldighet.

Huvudman för den allmänna
va-anläggningen

Huvudman kan träffa avtal med annan

Huvudman för den allmänna va-

använda va-anläggningen.

anläggningen är Orust kommun.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och
avloppstjänster bedrivs inom ett
fastställt geografiskt område,
verksamhetsområde.
Uppgift om verksamhetsområde finns
hos huvudmannen för den allmänna vaanläggningen.

än fastighetsägare om rätt att få
Konsekvensen av detta blir att det som,
enligt vattentjänstlagen, gäller för
fastighetsägaren istället gäller för
användaren. Detta innebär att
huvudmannen därefter endast kan
kräva betalning av den som avtalet
träffats med.

Vad ingår i fastighetsägarens
va-installation?
Med en fastighets va-installation menas

Fastighetsägare

de ledningar, som för fastigheten

Med fastighetsägare avses i

dragits från förbindelsepunkterna. I

vattentjänstlagen (2006:412), i ABVA

installationen ingår även anordningar,

(allmänna bestämmelser) och i denna

till exempel tappventiler och tvättställ,

information ägare av fastighet inom va-

som anslutits till en sådan ledning. En

anläggningens

va-installation ingår inte i den allmänna
anläggningen, om inte annat framgår

verksamhetsområde. Enligt
vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare bland andra
arrendatorer och tomträttshavare.

av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning
Med servisledning menas den ledning
som förbinder en byggnad eller en
10
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fastighet med den en allmän va-

Juridisk ansvarsfördelning

anläggnings ledningsnät. Den delas av

Den juridiska ansvarsgränsen mellan

förbindelsepunkten i den allmänna

huvudmannens allmänna anläggning

anläggningens del och i fastighetens

och fastighetens va-installation går i

del.

förbindelsepunkten. Med
förbindelsepunkt menas den punkt där
inkoppling av fastighetens ledningar till
den allmänna anläggningen ska ske
eller har skett.

Kostnadsfördelning
Huvudmannen svarar för alla arbeten
och kostnader för den allmänna
anläggningen.

Anordningar som behövs endast för en
eller några få fastigheter, till exempel
anordning för tryckstegring av vatten
eller pumpning av avloppsvatten,
bekostas av vederbörande

Fastighetsägaren svarar för alla arbeten

fastighetsägare om inte huvudmannen

och kostnader för va-installation.

bestämt annat.
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Förbindelsepunkters lägen

fastighetsägaren inte i tid anmäler sina

Enligt vattentjänstlagen är det

eventuella önskemål till huvudmannen,

huvudmannen som bestämmer

får denne acceptera det läge som

förbindelsepunkter där fastighetens

huvudmannen fastställt.

ledning ska kopplas till vaanläggningen. För varje typ av ledning
som ska kopplas till den allmänna
anläggningen, till exempel för vatten,
spillvatten och dagvatten, upprättas en
egen förbindelsepunkt. Dessa ligger
vanligtvis nära varandra och vanligen i
fastighetens omedelbara närhet, cirka
0,5 meter utanför fastighetsgräns, men
huvudmannen kan också ha meddelat
annat läge (se figur 1).
I normalfallet bestäms läget i samråd
mellan huvudmannen och

När uppgift om förbindelsepunkters
lägen lämnas till fastighet som ännu
inte inkopplats, anges normalt för
samtliga servisledningar, dimension
och planläge samt för avloppsserviser
även höjdläge.
För fastighet där va-installation ska
inkopplas till den allmänna
anläggningen bestäms
förbindelsepunkternas lägen av
huvudmannen och meddelas
fastighetsägaren skriftligen.

fastighetsägaren. I de fall

Anslutning till den allmänna vaanläggningen
Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta
fastigheten till den allmänna
anläggningen ska denne göra anmälan
om detta hos huvudmannen. Anmälan
ska göras på blankett, som
huvudmannen tillhandahåller.

Observera att fastighetsägaren har
skyldighet att skicka en bygganmälan
vid nybyggnad av va-installation samt
vid ändring av befintlig va-installation.
Har fastighetsägaren rätt att använda
anläggningen, drar huvudmannen fram
ledningar till förbindelsepunkterna för
vatten och avlopp. Huvudmannen
bestämmer efter samråd med
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fastighetsägaren ledningarnas antal,

låta en fastighet kopplas till den

dimensioner, lägen och utförande.

allmänna anläggningen om fastighetens

Huvudmannen är enligt 17 §

installation har väsentliga brister.

Vattentjänstlagen i vissa fall berättigad

Huvudmannen har rött till det tillträde

till anstånd med arbetets utförande.

på en fastighet som behövs för att

Inkoppling av två eller flera fastigheters
va-installationer till den allmänna
anläggningen i en gemensam
förbindelsepunkt för fastigheterna kan
beviljas om huvudmannen bedömer att
det finns särskilda skäl för en sådan

denne ska kunna undersöka en vainstallation och dess användning innan
va-installationen kopplas till den
allmänna anläggningen eller annars när
det behövs för att huvudmannen ska
kunna fullgöra sina skyldigheter.

lösning. Avtal om detta träffas i sådana

Huvudmannen själv behöver

fall med huvudmannen. En

nödvändigtvis inte göra inkopplingen

förutsättning för att en gemensam

utan detta kan, efter huvudmannens

förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att

medgivande, överlåtas till

fastigheten bildat en

fastighetsägarens entreprenör förutsatt

gemensamhetsanläggning.

att den senare har ett system för

Huvudmannen har, enligt
vattenskyddslagen, i vissa fall rätt till

kvalitetssäkring för denna typ av
arbete.

anstånd med att utföra arbetet för att

Ny förbindelsepunkt

samordningen med andra arbeten inte

Om fastighetsägaren vill ha en ny

ska försvåras och för att denne ska

förbindelsepunkt i stället för den

kunna följa sin utbyggnadsplan.

befintliga och huvudmannen, efter

Huvudmannen medger inkoppling av

ansökan, går med på detta, så får

fastighetens va-installationer till den

fastighetsägaren bekosta den nya

allmänna anläggningen när

servisledningens allmänna del samt

anläggningsavgiften är betald, om

bortkopplingen av den tidigare

avgiften

servisledningens allmänna del.
Vill huvudmannen upprätta en ny

ska delbetalas eller när godtagbar
säkerhet ställts. Huvudmannen är dock
enligt vattentjänstlagen inte skyldig att

förbindelsepunkt i stället för den
befintliga, så ska huvudmannen ersätta
fastighetsägaren för de kostnader som
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uppstår med den nya servisledningen

vattentjänst och att behovet inte kan

och inkoppling av denna. Ett skäligt

tillgodoses bättre på annat sätt.

avdrag med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick bör
göras i båda fallen.

Ibland kan bortledning av dagvatten
från en fastighet till den allmänna
anläggningen ske utan att

Avgiftsskyldighet

förbindelsepunkt upprättats, men

Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren

fastigheten anses i behov av

inträder när huvudmannen upprättat

bortledning av dagvatten, inträder

förbindelsepunkt och informerat

avgiftsskyldighet för detta ändamål när

fastighetsägaren om detta. Därutöver

huvudmannen har ordnat de

krävs att fastigheten ligger inom

anordningar som behövs för

verksamhetsområdet för va, att

bortledandet och informerat

fastigheten har behov av en

fastighetsägaren om detta.

Beräkning av bostadsenhetsavgifter
För att en lägenhet ska anses vara en

Exempel på när bostadsenhetsavgiften

fristående bostadsenhet bör det finnas:

tillkommer

1. Vatten- och avloppsledningar

1. Ett enbostadshus byggs om så att två

installerade.

våningar kan användas separat. Båda

2. Köksutrymme, pentry eller kokvrå.
3. Avskild bostad med egen stängbar
ingång från det fria, trapphus eller
korridor.

våningarna innehåller kök och badrum.
2. Vid nybyggnation av ett Attefallshus
som nyttjar den allmänna vaanläggningen.
3. Vid ombyggnad av industribyggnad
till bostäder. Bostadsenhetsavgift
tillkommer för antalet bostadsenheter
beviljat bygglov
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Figur 2

Exempel 4 (se figur 2)

Familjen Nilsson bor på fastigheten Orust 1:1 i ett
hus med källare. På sommaren brukar familjen
flytta ner i källaren för att hyra ut resten av huset
till sommargäster. I källaren finns vatten och
avlopp.

Exempel 5

På tomten finns också en friggebod med vatten
och avlopp som hyrs ut under sommarmånaderna.
- Familjen Nilsson ska betala tre
bostadsenhetsavgifter eftersom nyttan med
fastigheten motsvarar tre lägenheter.

Familjen Andersson bor på fastigheten Orust 2:2 i
ett hus. I hus nummer två bor farmor och hon har
vatten och avlopp i sitt hus. På tomten finns också
en friggebod utan vatten och avlopp som barnen

Andersson brukar leka i och ibland sova i på
sommaren.
- Familjen Andersson ska betala två
bostadsenhetsavgifter. En för sitt eget hus och en
för farmors hus.

Exempel 6

- Familjen Johansson ska betala tre
bostadsenhetsavgifter eftersom nyttan för
fastigheten motsvarar tre lägenheter.

Familjen Johansson bor på fastigheten Orust 3:3 i
ett hus. På fastigheten finns två friggebodar utan
vatten och avlopp. På sommaren hyr familjen
Johansson ut friggebodarna till sommargäster som
får använda toalett i källaren i familjen Johanssons
hus.

Användning av den allmänna
dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck
och mängd
Huvudmannen har bara skyldighet att
leverera vatten för hushållsändamål till
anslutna fastigheter inom
verksamhetsområdet. Vattnet ska vara
av dricksvattenkvalitet enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter.
Huvudmannen garanterar inte att visst
vattentryck alltid upprätthålls eller att
viss vattenmängd per tidsenheten alltid

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa
eller stänga av vattenleveranserna för
att förebygga skada samt vid
reparationer, tillsyn och liknande
omständigheter. Vid planlagt
leveransavbrott informerar
huvudmannen fastighetsägarna om
detta på lämpligt sätt, till exempel
genom lokalradion eller via
huvudmannens webbsida.

kan levereras.
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Vid begränsad vattentillgång är

ned, kontrollera, justera, underhålla

fastighetsägaren skyldig att minska sin

samt till- och frånkoppla mätaren. För

vattenförbrukning efter de anvisningar

dessa åtgärder liksom för avläsning ska

som huvudmannen lämnar.

fastighetsägaren lämna huvudmannen

Dricksvatten för andra
ändamål
Vatten används även för andra ändamål
än hushåll, till exempel i industrier och
ibland också som energikälla. Industrier
eller andra verksamheter med stor
vattenförbrukning, särskilda
kvalitetskrav eller som kräver stora
flöden kan inte utan vidare påräkna att
huvudmannen kan klara sådana behov
om inte detta särskilt avtalats.

Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos
fastighetsägare fastställs genom
mätning, om inte huvudmannen
bestämmer annat. Huvudmannen
tillhandahåller och installerar
vattenmätaren och är dess ägare.
Fastighetsägaren är enligt
vattentjänstlagen skyldig att upplåta
plats för mätaren samt lämna
huvudmannen tillträde till fastigheten

fritt och obehindrat tillträde till
mätaren. Har avsättning för mätare
utförts innan placeringen godkänts av
huvudmannen är fastighetsägaren, om
huvudmannen så kräver, skyldig att
svara för och bekosta flyttningen av
avsättningen så att mätarens plats kan
godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel,
låter huvudmannen undersöka mätare,
om huvudmannen tycker det är
nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det. Undersökningen ska
bekostas av fastighetsägaren, om denne
begärt undersökningen och mätaren
godkänns. I annat fall bekostar
huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms
felvisningen i två kontrollpunkter enligt
SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och
värmemätare.

när denne vill kontrollera, ta ned eller

Kan mätfelets storlek inte bestämmas

sätta upp vattenmätaren.

eller har mätaren inte fungerat, har

Vattenmätares plats ska vara godkänd
av huvudmannen, som har rätt att

huvudmannen rätt att uppskatta
förbrukningen.

kostnadsfritt disponera platsen och

Fastighetsägare som inte godtar

ensam har befogenhet att sätta upp, ta

huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens
16
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uppskattning av förbrukningen, kan

fastighetsägaren ersätta huvudmannen

begära rättslig prövning av frågan hos

kostnaden för att åtgärda eller byta

Mark- och miljödomstolen.

mätaren.

Fastighetsägare ska vårda

Fastighetsägare som önskar att

vattenmätaren väl och skydda den mot

vattenmätaren tillfälligt tas ned på

frost och åverkan samt mot

grund av frostrisk eller annan orsak ska

återströmning av varmvatten och

anmäla detta till huvudmannen, som

annan skadlig värmepåverkan. Om så

mot ersättning tar ned och åter sätter

inte sker och mätaren skatas, ska

upp mätaren.

Figur 3: Placering av vattenmätare
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Användning av den allmänna
avloppsanläggningen
Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot

oväsentlig mån, avviker från
hushållsspillvatten.

avloppsvatten från anslutna fastigheter

För att få släppa ut sådant spillvatten i

inom verksamhetsområdet om inte

det allmänna ledningsnätet förutsätts

behovet kan tillgodoses bättre på annat

vanligen att avtal upprättas.

sätt. Verksamhetsområdet kan avse

Huvudmannen är inte heller skyldig att

enbart spillvatten, enbart dagvatten

ta emot avloppsvatten om behovet av

eller såväl spillvatten som dagvatten.

avledning kan tillgodoses bättre på

Med spillvatten menas förorenat vatten

annat sätt.

från hushåll, industriell
tillverkningsprocess, arbetsplats,

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte

serviceanläggning med mera.

ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider

Med dagvatten menas tillfälligt,

temperaturen i det av huvudmannen

avrinnande vatten på ytan, mark eller

levererade dricksvattnet.

konstruktion till exempel regnvatten,
smältvatten eller framträngande

Fastighetsägare är skyldig att till

grundvatten.

huvudmannen anmäla verksamhet som

Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är dock inte skyldig att
ta emot spillvatten vars innehåll, i inte

kan inverka på avloppsvattnets
sammansättning för att inte ska
ledningsnätets funktion eller
reningsprocessen i avloppsreningsverk
18
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eller på annat sött medföra skada eller
annan olägenhet. Bensin-, olje-, fettoch amalgamavskiljare ska tillses och
tömmas med sådan frekvens att de
alltid fyller avsedd funktion. Detsamma
gäller för sand- och slamfång i
gårdsbrunnar och dylikt. För
oljeavskiljare krävs att halten opolära
alifatiska kolväten i utgående vatten
inte överstiger 5 mg/liter avloppsvatten
och att oljeavskiljaren töms minst en
gång per år. Spillvatten som tillförs den
kommunala anläggningen ska vara
behandlingsbart i reningsverket. De i
spillvattnet ingående ämnena ska vara
biologiskt nedbrytningsbara eller
avskiljbara i de kemiska fällningsstegen.
Det åligger fastighetsägare att redovisa
vilka ämnen som kan finnas i
spillvattnet, likaså data om toxicitet
mot vattenlevande organismer,
bioackumulerbarhet,
nitrifikationshämning och
respirationshämning. Enligt ABVA får
spillvatten från köksavfallskvarn inte
tillföras den allmänna
avloppsanläggningen.
Den verksamhet som saknar avskiljare
eller inte sköter tömningarna och
därmed förorsakar stopp i avloppet, får
stå för kostnaderna i samband med
stoppet. Debitering kommer då att
skickas till fastighetsägaren.

Fastighet som används till
annat än bostad
Med hänsyn till kraven på åtgärder för
att hindra vattenförorening är det i
många fall nödvändigt för
huvudmannen att ha en noggrannare
kontroll över vad som avleds till den
allmänna avloppsanläggningen än vad
som gäller bostadsfastigheter.
Fastighetsägaren har därför enligt
ABVA ålagts att lämna uppgift om
arten och omfattningen av sådan
verksamhet sinom fastigheten, som kan
inverka på avloppsvattnets innehåll.
Provtagningar och analyser, som
huvudmannen finner nödvändiga för
kontroll av sådant avloppsvatten,
bekostas av fastighetsägaren eller
genom denne av företag, rörelse eller
verksamhet som avleder
avloppsvattnet. Kostnaden för sådan
kontroll kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa.
I punkt 14 i ABVA har införts en
bestämmelse, som gör det möjligt för
huvudmannen att föreskriva att
fastighetsägaren själv, enligt
huvudmannens anvisningar och på det
sätt och i den omfattning
huvudmannen bestämmer, ska föra
journal över verksamheten och själv
utöva kontroll av avloppsvattnets
innehåll.
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Huvudmannen är inte skyldig att ta

Dag- och dränvatten får inte avledas till

emot vatten som utnyttjats för

spillvattenförande ledning utan

värmeutvinning, eftersom sådant

huvudmannens medgivande.

vatten enligt vattentjänstlagen inte är

Huvudmannen kan alternativt ha

att anse som avloppsvatten.

vidtagit åtgärder för avledning utan att

Industrier måste samråda med
huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller
avser att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som avser att
ansöka om prövning av avloppsutsläpp
enligt miljölagstiftningen ska samråda
med huvudmannen.

Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta
emot dag- och dränvatten från
fastighet, i de fall avledning av sådant
vatten kan tillgodoses bättre på annat
sätt. I vissa fall kan avledning till LODanläggning (LOD=lokalt
omhändertagande av dagvatten) på den
enskilda fastigheten innebära sådan
fördel. LOD kan till exempel innebära
att dag- och/eller dränvatten avleds till
ett så kallat perkolationsmagasin

förbindelsepunkt har upprättats och
meddelat fastighetsägaren detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken
tid tillförseln ska ha upphört. Undantag
från förbudet eller anstånd kan medges
av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger. Ändrar fastighetsägaren
installationen så att dag- och
dränvattnet avleds till den allmänna
dagvattenledningen eller till LODanläggningen kan huvudmannen i vissa
fall bevilja bidrag till kostnaderna för
ändringen. En förutsättning för att ett
sådant bidrag ska beviljas är att
kostnaderna för ändringen avsevärt
överstiger genomsnittskostnaderna
inom området.
Inkoppling av dränvatten till den
allmänna avloppsanläggningen

(stenkista) på den egna tomten eller att

Vid nybyggnad måste bestämmelserna i

vattnet sugs upp av omgivande

Boverkets byggregler följas.

gräsytor. Med dag- och dränvatten

Innebörden av dessa bestämmelser är

likställs allt avloppsvatten som

att dränvatten från byggnad inte får

huvudmannen bedömer inte ska

avledas till avloppsledning, i vilken

avledas till spillvattenförande ledning.

uppdämning kan förekomma.

Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra

Uppdämningen innebär att en ledning

med huvudmannen.

går full och att den fria vattenytan kan
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stiga i anslutande ledningar. Ställs från

normalt dimensionerade ås att

huvudmannen kravet att dränvatten ska

uppdämning i ledningarna förekommer

avledas till dagvattenledning, innebär

vid häftigare regn. Den praktiska

detta i många fall att dränvatten från

konsekvensen blir därför att vissa

byggnader, i första hand sådana med

byggnader inte kan förses med källare

källare, inte kan avledas med självfall.

eller att dränvattnet måste pumpas eller

Dagvattenledningar är nämligen

avledas till LOD-anläggning.

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till

Vattenavstängning

huvudmannen regleras i taxan för

Har fastighetsägare försummat att

allmänna vattentjänster (va-taxan). Va-

betala va-avgift eller i övrigt försummat

taxan innehåller uppgifter om

sina skyldigheter enligt

anläggningsavgifter, det vill säga

vattentjänstlagen och är försummelsen

uppgifter om vad nyanslutningar

väsentlig, har huvudmannen rätt att

kostar, brukningsavgifter samt

stänga av vattentillförseln till

uppgifter om avgifter för vanligen

fastigheten. Avstängning kan ske om

förekommande tjänster som

rättelse inte kunnat åstadkommas

huvudmannen tillhandahåller på

genom skriftlig uppmaning och

fastighetsägarens begäran, till exempel

avstängningen inte medför olägenhet

servisavstängning.

för människors hälsa. Fastighetsägaren

Huvudmannen kan träffa avtal med
ägare till fastighet och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte

ska till huvudmannen betala avgift
enligt taxa för såväl avstängning som
återinkoppling.

regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Risk för källaröversvämning
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I hus med källare, särskilt där källaren



har golvbrunn eller annan
avloppsenhet, finns alltid risk frö

Placera inte föremål i källaren som
är värdefulla och känsliga för fukt



Kontrollera att avstängbara

översvämning. Vid häftiga regn eller

golvbrunnar är stängda och att

snösmältning kan den allmänna

automatiska bakvattenventiler

ledningen överbelastas och vatten kan

fungerar

baklänges tränga in i avloppsserviser



De golvbrunnar i källaren som inte

och upp genom golvbrunnar och

är avstängbara förses med tätande

förorsaka skador. Vid sidan av

anordningar eller ersätts med

översvämningar, förorsakade av häftiga

avstängbara brunnar

regn, är stopp i servisledningen den



vanligaste skadeorsaken.

misstanke finns att avloppets
avstängningsanordningar inte

Fastighetsägare bör i eget, och i
förekommande fall hyresgästers,
intresse i största möjliga utsträckning
förebygga skador inom fastigheten till
följd av uppdämning i ledningsnätet.
Följande åtgärder kan förslagsvis

Rörinstallatör kontaktas om

fungerar


Kontroll av att regn- och
smältvatten leds från byggnaden



Nedfarter till garage och andra
utrymmen invallas



Kontroll av att intern avloppspump
fungerar

vidtas:


Fastigheten ansluts till
alarmeringscentral med larmtjänst

Särskilda förhållanden

2021-11-24

Andra vatteninstallationer
Växlingen från en
försörjningsanläggning till en annan,

fall att avtal träffas mellan
huvudmannen och fastighetsägaren.

till exempel från den allmänna

Anslutning till
sprinklerinstallation

anläggningen till egen brunn, får

Det förekommer allt oftare att

endast vara möjlig om den allmänna

fastighetsägare önskar ansluta en

anläggningen är skyddad med ett fritt

sprinklerinstallation till den allmänna

luftgap (”bruten förbindelse”),
alternativt efter demontering och
förnyad montering av rör och rördelar.
Vänligen kontakta sektor
samhällsutveckling för ytterligare

vattenförsörjningsanläggningen.

information.

Ändamålet med en allmän

Användning av vatten som
energikälla
Att använda vatten som energikälla
innebär att vattenanläggningen
utnyttjas till ett nytt ändamål, som den
ursprungligen inte var avsedd eller
projekterad för. En användare kan
därför inte med stöd av
vattentjänstlagen kräva att får använda
vatten som levereras genom den
allmänna vattenanläggningen för
energiutvinning. Huvudmannen kan
dock efter begäran medge att till viss
fastighet levererat vatten får utnyttjas
för energiutvinning. För att säkerställa
att den allmänna vattenanläggningen
inte utnyttjas för energiutvinning i
sådan omfattning att
leveranssäkerheten för vatten för andra
ändamål äventyras, förutsätts i sådana

vattenförsörjningsanläggning är i första
hand att betjäna bostadsbebyggelse och
annan bebyggelse med vattentjänster
med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljö. Detta innebär att en
fastighetsägare inte med stöd av
vattentjänstlagen kan kräva att få
ansluta en sprinklerinstallation. Om
vattenförsörjningsanläggningen har
tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte
bedöms påverka anläggningens
funktion och säkerhet har
huvudmannen möjlighet att efter
överenskommelse medge anslutning av
sprinkler. Sådan anslutning regleras
genom avtal i vilket framgår
förutsättningar för anslutningen,
fastighetsägarens skyldigheter och de
avgifter denne ska betala. Om en sådan
anslutning medför merkostnader för
huvudmannen för att anpassa
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anläggningen för denna extra tjänst, till

Avgifter

exempel uppdimensionering av

Huvudmannen kan avtala med någon

ledningar, får fastighetsägaren stå för

annan än fastighetsägaren (till exempel

dessa kostnader.

arrendator) om att få använda

Kax från bergvärme
Vatten innehållande, till exempel kax
från bergvärmeborrning eller andra
föroreningar, får inte tillföras den
allmänna avloppsanläggningen, varken

anläggningen (”bli abonnent”). I
sådana fall svarar denne som part i vaförhållandet för sina skyldigheter
gentemot huvudmannen i stället för
fastighetsägaren.

spill- eller dagvattenanläggning.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän

Huvudmannen har enligt

va-anläggning användas så att det inte

vattentjänstlagen rätt att undersöka va-

uppkommer olägenheter för

installationen och dess användning.

huvudmannen eller annan. Det får inte

Påträffas allvarliga brister är

uppstå svårigheter för huvudmannen

fastighetsägaren enligt

att uppfylla kraven ur miljö- och

vattentjänstlagen skyldig att rätta till

hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt

dessa så att det inte uppkommer

uppfylla sina åligganden enligt lag eller

olägenheter för huvudmannen eller

annan författning enligt avtal.

någon annan. Om så inte sker är

Fastighetsägare ansvarar för att va-

huvudmannen inte skyldig att låta

installationen, även sådan som inte

fastigheten vara kopplad till den

kräver bygglov, anordnas och utförs så

allmänna anläggningen.

att den fyller kraven enligt Boverkets
byggregler.

Om en fastighets va-förhållanden
påtagligt avviker från de förhållanden
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som i övrigt råder i en allmän va-

Fastighetsägaren ansvarar själv för att

anläggnings verksamhetsområde, får

åtgärda eventuella fel på installationen

huvudmannen träffa avtal med

fram till fastighetsgräns. I figur 1

fastighetsägaren om särskilda villkor för

illustreras fastighetens del av

att använda va-anläggningen.

servisledning. Är det oklart om fel på

Anmäl ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna
huvudmannen underlag för
avgiftsberäkning. Dessutom ska
fastighetsägare självmant anmäla sådan
ändring av va-installationen eller annat
förhållande, som enligt taxan kan ha
betydelse för avgiftsberäkningen.

servisledning uppstått på fastighetens
del eller på den allmänna delen av
servisledningen bör fastighetsägaren
först låta undersöka detta innan åtgärd
utförs. Visar det sig att felet finns på
den allmänna delen, betalar
huvudmannen skälig del av
undersökningskostnaden. Om å andra
sidan fastighetsägaren anser att felet

Anmäl ägarbyte

finns på den allmänna delen, men det

Fastighetsägare ska utan dröjsmål

vid huvudmannens undersökning visar

underrätta huvudmannen när

sig att så ej är fallet, debiterar

fastigheten övergår till ny ägare.

huvudmannen fastighetsägaren

Agarbyte görs enklast genom

motsvarande kostnad.

huvudmannens e-tjänst.
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Relaterade styrdokument
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Boverkets byggregler

Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.

Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-11

§ 14
KS/2021:1432
Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA), daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Under senare år har ett växande problem med fett som släpps ut i avloppet från verksamheter
som tillverkar och hanterar livsmedel ökat. Det är främst från restauranger, gatukök,
personalmatsalar och liknande.
En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. I ledningsnätet
sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan
ledningarna, kapaciteten minskar och i värsta fall blir det stopp i avloppet.
För att verksamheten ska kunna skydda kommunens anläggningar mot eventuella fettavlagringar
och kunna kontrollera fettavskiljare, ska detta regleras i kommunens Allmänna bestämmelser för
brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Bestämmelserna kompletteras med tillägg om avskiljare men också ett förtydligande av beräkning
av lägenhetsavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, daterade 2021-11-24
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling

1

Datum

Diarienummer

2021-09-21

KS/2021:279

1(1)

Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Motion om Återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen om Återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för batterier på samtliga återvinningsstationer inom Orust kommun.
Utredning
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen
AB vilket i sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar
och beslutar om vilken verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket
innefattar bland annat batterier. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att tillgå
på Orust kommuns hemsida. Större batterier så som bilbatterier eller liknande är svårhanterliga ur ett transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker
endast insamling av dessa på återvinningscentralen Månsemyr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Orust kommun har ett fungerande system för
insamling av batterier för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
Handläggare

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 232
KS/2021:279
Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Avslå motionen om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för batterier på samtliga återvinningsstationer inom Orust kommun.
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen AB vilket i
sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar och beslutar om vilken
verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket innefattar
bland annat batterier. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att tillgå på Orust kommuns
hemsida. Större batterier så som bilbatterier eller liknande är svår- hanterliga ur ett
transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast insamling av dessa
på återvinningscentralen Månsemyr. Orust kommun har ett fungerande system för insamling av
batterier för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling

1

Datum

Diarienummer

2021-09-21

KS/2021:280

1(1)

Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen om Återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga återvinningsstationer inom Orust
kommun.
Utredning
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen
AB vilket i sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar
och beslutar om vilken verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket
innefattar bland annat glödlampor och mindre lysrör. Information om den röda
”Miljöboxen” finns att tillgå på Orust kommuns hemsida. Större lysrör är svår hanterliga
ur ett transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast
insamling av dessa på återvinningscentralen Månsemyr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Orust kommun har ett fungerande system för
insamling av glödlampor och lysrör för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
Handläggare
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§ 233
KS/2021:280
Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Avslå motionen om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga återvinningsstationer inom Orust
kommun.
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen AB vilket i
sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar och beslutar om vilken
verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket innefattar
bland annat glödlampor och mindre lysrör. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att
tillgå på Orust kommuns hemsida. Större lysrör är svår hanterliga ur ett transportperspektiv och
skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast insamling av dessa på återvinningscentralen
Månsemyr. Orust kommun har ett fungerande system för insamling av glödlampor och lysrör för
hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för
Myckleby IK och för samhället Svanesund
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Bevilja ansökan och utbetala 300 000 kr under 2021 från kommunstyrelsens medel till
förfogande med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17.
Sammanfattning av ärendet
Myckleby IK har lämnat följande ansökan:
”Kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för
samhället Svanesund”.
I ansökan beskriver Myckleby IK sitt önskemål om att anlägga en 9-manna
konstgräsplan på idag befintlig grusplan som arrenderas av Orust kommun. I och med
anläggandet yrkar Myckleby IK bifall om stöd om 300 000 kr från kommunstyrelsen. I
kostnadskalkylen uppgår total summa för konstgräsplanen till 728 750 kr. Myckleby IK
avser att betala en betydande del av den totala konstgräsinstallationen själva.
Konstgräsplanen kommer kunna nyttjas av föreningar, för spontanidrott samt av skolan.
Utredning
Konstgräsplaner är tåliga och lättskötta och möjliggör användning året runt. På så sätt
ger det ett ökat antal användartimmar. Till följd av det går det att vara ute med sin idrott
längre.
På Orust finns två stycken 11-manna konstgräsplaner anlagda. Den ena av Stala IF vid
Varekils skola och den andra av Gilleby vid Tavlebordsvallen. Kommunen har varit
delaktig i anläggandet av konstgräsplanerna.
Området där Myckleby IK´s konstgräsplan anläggs ligger i anslutning till det område
som planeras utvecklas till en gränsöverskridande mötesplats också kallad
”Generationsparken i Svanesund”(gamla låg- och mellanstadieskolan).
Finansieringen från kommunstyrelsens medel till förfogande om 300 000 kr är avstämd
med ekonomienheten. Det finns utrymme för denna satsning år 2021.
Bedömning
Fritidsenhetens bedömning är att kommunen varit delaktig i tidigare anläggande av
konstgräsplaner på Orust. Att Myckleby IK´s konstgräsplan anläggs i anslutning till den
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gränsöverskridande mötesplatsen är positivt för att få ett sammanhållet attraktivt
område att vistas i.
Fritidsenheten bedömer även att Myckleby IK har kompetensen och ekonomin till att
sköta driften för konstgräsplanen och att anläggningen skulle medföra mer möjlighet till
spontanidrott i samhället.
Genom att stödja Myckleby IK i detta ärende ger kommunen föreningen möjlighet att
fortlöpa med sin verksamhet och ökad tillgänglighet till konstgräsplan för kommunens
invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17
Dokument (Ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för
Myckleby IK och för samhället Svanesund)
Dokument (Komplettering av ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av
konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund 2021)
Beslutet skickas till
Myckleby IK
Enhet för fritid
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Malin Andersson
Enhetschef fritid

Svanesund 211004

Komplettering av skrivelse från 210725 till kommunstyrelsen angående
anläggning av konstgräs i Svanesund
-Myckleby IK har beviljats ett bidrag på en mindre summa från Orust Sparbank för anläggandet av en
konstgräsplan. Detta då de gjort så för de andra föreningar som tidigare anlagt konstgräs.
-Vi har fått ökade transportkostnader gentemot budgeterat. Detta p.g.a. otydlighet från
leverantören av hur många transporter som egentligen behövdes.
-Vi ser gärna att kommunstyrelsen skyndsamt hanterar vårt ärende då ett stöd från kommunen är
nödvändigt för att fortgå med processen.
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§ 234
KS/2021:983
Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK
och för samhället Svanesund
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Avslå ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK
och för samhället Svanesund.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) och Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Myckleby IK har lämnat följande ansökan:
”Kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället
Svanesund”.
I ansökan beskriver Myckleby IK sitt önskemål om att anlägga en 9-manna konstgräsplan på idag
befintlig grusplan som arrenderas av Orust kommun. I och med anläggandet yrkar Myckleby IK
bifall om stöd om 300 000 kr från kommunstyrelsen. I kostnadskalkylen uppgår total summa för
konstgräsplanen till 728 750 kr. Myckleby IK avser att betala en betydande del av den totala
konstgräsinstallationen själva. Konstgräsplanen kommer kunna nyttjas av föreningar, för
spontanidrott samt av skolan.
Konstgräsplaner är tåliga och lättskötta och möjliggör användning året runt. På så sätt ger det ett
ökat antal användartimmar. Till följd av det går det att vara ute med sin idrott längre.
På Orust finns två stycken 11-manna konstgräsplaner anlagda. Den ena av Stala IF vid Varekils
skola och den andra av Gilleby vid Tavlebordsvallen. Kommunen har varit delaktig i anläggandet
av konstgräsplanerna.
Området där Myckleby IK´s konstgräsplan anläggs ligger i anslutning till det område som
planeras utvecklas till en gränsöverskridande mötesplats också kallad ”Generationsparken i
Svanesund”(gamla låg- och mellanstadieskolan).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17
Dokument (Ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för
Myckleby IK och för samhället Svanesund)
Dokument (Komplettering av ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av
och för Myckleby IK och för samhället Svanesund 2021)
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om kommunalt
bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund.
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Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen bevilja ansökan om kommunalt bidrag för
anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat
enligt Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslag.
Omröstning begärs
Utskottet för samhällsutveckling godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag
Nej-röst för Michael Relfssons (FO) förslag
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag och 2 nej-röster för Michael
Relfssons (FO) förslag har utskottet för samhällsutveckling beslutat enligt Britt-Marie AndrénKarlssons (S) förslag.
Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Myckleby IK
Enhet för fritid
Ekonomienheten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Att godkänna genomförandet av markanvisning enligt bifogad inbjudan till
markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) att i en detaljplan pröva förutsättningarna för
att öka antalet bostäder inom Tofta 2:31 samt att som skäl ange behovet av nya bostäder
inom Stockens samhällsområde.
Den nya detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan
möjliggöra utbyggnad av cirka 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Förvaltningen gick ut med inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31. Under
utskottet för samhällsutveckling (2021-11-08) meddelade förvaltningen att kommunen
inte erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av Tofta 2:31.
Utskottet fick även information om att förvaltningen erhållit en gemensam
intresseanmälan (2021-09-23) från tre aktörer, intresserade av att uppföra bostadsrätter
inom markanvisningsområdet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till en ny inbjudan till markanvisning för del av
Tofta 2:31 med upplåtelseformen bostadsrätt. Förvaltningen föreslår att
markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande enligt riktlinjer för
markanvisning och att exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen
medför som t.ex. detaljplanekostnader, VA-anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och
förrättningskostnader.
Utredning
Nuläge
Området för markanvisning är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust
kommun och är cirka 5 400 kvadratmeter stort. Det aktuella området ska avstyckas från
kommunens fastighet Tofta 2:31 och bilda en ny fastighet som kommer att omfattas av
den nya detaljplanen.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) att i en detaljplan pröva förutsättningarna för
att öka antalet bostäder inom Tofta 2:31 samt att som skäl ange behovet av nya bostäder
inom Stockens samhällsområde.
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Den nya detaljplanen syftar till att ändra nuvarande tillåtna markanvändning inom
markanvisningsområdet från handelsändamål (H) till bostadsändamål (B). Detaljplanen
prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan möjliggöra utbyggnad av
cirka 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-06-30) att erbjuda Orustbostäder att köpa marken,
del av Tofta 2:31, och bygga hyresrätter. Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna
genomförandet av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av Tofta
2:31, under förutsättning att Orustbostäder inte är intresserade. Orust Bostäder
meddelade förvaltningen att styrelsen beslutat att tacka nej till erbjudandet.
Förvaltningen valde därför att gå ut med inbjudan till markanvisning.
Under utskottet för samhällsutveckling (2021-11-08) meddelade förvaltningen att
kommunen inte erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av Tofta
2:31. Utskottet fick även information om att förvaltningen erhållit en gemensam
intresseanmälan från tre aktörer, intresserade av att uppföra bostadsrätter inom
markanvisningsområdet.
Bedömning
Förvaltningen har inte erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av
Tofta 2:31 med upplåtelseformen hyresrätt. Förvaltningen har däremot erhållit en
gemensam intresseanmälan från tre aktörer, intresserade av att uppföra bostadsrätter
inom markanvisningsområdet. Förvaltningens bedömning är således att kommunen ska
gå vidare med att genomföra markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
med upplåtelseformen bostadsrätt.
Förvaltningen föreslår att genomföra den aktuella markanvisningen genom
jämförelseförfarande enligt antagna riktlinjer för markanvisningar.
Markanvisningsmetoden jämförelseförfarande innebär att exploatörerna lämnar in sina
förslag på hur de vill bebygga området utifrån ställda kriterier. Vid utvärderingen sker
bedömning utifrån hur de olika förslagen uppfyller angivna kriterier och den exploatör
vars förslag innebär bästa helhetslösningen får teckna markanvisningsavtal med
kommunen. Exploatören är sedan delaktig i detaljplanearbetet.
Förvaltningen föreslår följande viktning av bedömningskriterierna:
Anbud på markpriset
Miljö och hållbarhet
Gestaltning
Utemiljö, Parkeringar
Pris/kvm BTA, boendekostnad

40 %
20 %
20 %
10 %
10 %

Exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen medför t.ex.
detaljplanekostnader, VA-anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och
förrättningskostnader.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Inbjudan till markanvisning för
del av Tofta 2:31

Det aktuella området är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust
kommun, cirka åtta kilometer söder om Ellös och cirka 15 kilometer norr om
Mollösund. Stockens geografiska placering innebär att området är beläget mycket
havsnära och cirka 600 meter från det aktuella området finns en båthamn. Området
består av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust kommun. Det aktuella området
angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs av Stiftelsen Orustbostäder och
som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6 lägenheter.

Inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31.

I direkt anslutning till området ligger Stockenvägen och cirka 100 meter söder om
området finns en camping. Längst med Stockenvägen i direkt anslutning till området
finns busshållplatsen Stockens camping som kan transportera resenärer från området
till Henåns bussterminal på cirka 40 minuter och Ellös busstation på cirka 25 minuter.
Henån tillsammans med Ellös erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell
service, goda kommunikationer samt närhet till fina rekreationsområden.
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Inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31.

1 Förutsättningar för markanvisningen
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga
markanvisningar i Orust kommun. Enbart upplåtelseformen bostadsrätt accepteras
inom markanvisningsområdet.
1.1 Detaljplan
I nuläget regleras den tillåtna markanvändningen inom området av en befintlig
byggnadsplan (Del av Stocken Tofta 2:31 m.fl.) som vann laga kraft 1983-06-27.
Området för markanvisning är reglerat som område för handelsändamål (H) i gällande
byggnadsplan och utpekat som plats för framtida servicefunktioner och
återvinningsstation, i kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) om att genomföra markanvisning och en
ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen syftar till att ändra nuvarande tillåtna
markanvändning för området från handelsändamål (H) i nuvarande plan, till bostäder
(B). Detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan
möjliggöra utbyggnad av ca 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Detaljplanen bedöms inte kunna göras genom en planändring.

Inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31.

1.2 Markområdet
Markanvisningsområdet består idag av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust
kommun. Det aktuella området angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs
av Stiftelsen Orustbostäder och som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6
lägenheter.
Området för markanvisning är cirka 5 400 kvadratmeter stort och omfattar del av
fastigheten Tofta 2:31. Markanvisningsområdet är utarrenderat och arrendeavtalet
kommer upphöra att gälla i och med dess utgång 2021-09-30. Den sydvästra delen av
området belastas av ledningsrätt avseende telestationer. Det aktuella området ska
avstyckas ifrån kommunens fastighet Tofta 2:31 och således bilda en ny fastighet som
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kommer att omfattas av den nya detaljplanen. Det är exploatören som ska stå för
samtliga förrättningskostnader.

Området för markanvisning.
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1.3 Utformning av bebyggelsen
Gestaltning
Grundidén är att bostadsbebyggelsen antingen kan anpassas till den bakomliggande
naturen eller traditionell bohuslänsk bebyggelse. Den nya bebyggelsen kan alltså
antingen relatera till den traditionella bebyggelsen i Stocken med uttryck typiska för
Bohuslän såsom träpanel, sadeltak och ljusa kulörer eller till en mer naturanpassad
bebyggelse med mörkare kulörer eller järnvitriol.

Inspirationsbilder: Bostadsrättsföreningen Kumlet, Bostadsrättsföreningen
Västerhavet.
Området är beläget naturnära i anslutning till ett redan befintligt bostadsområde samt
exponerat mot Stockenvägen. Med anledning av områdets befintliga omgivning
kommer den föreslagna bebyggelsens arkitektoniska nivå att beaktas i kommunens
bedömning.
För att möjliggöra en så markeffektiv exploatering som möjligt bedöms det lämpligt
att byggrätterna förslagsvis reglerar tvåplans radhus/parhus. Förutsättningarna på
platsen möjliggör en flexibelt utformad detaljplan med byggrätter som endast
begränsar maximalt antal BTA och viss husutformning.
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1.4 Va- och dagvattenanläggningar, fjärrvärme
Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny
bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till
det kommunala dagvattennätet.
VA- kapaciteten inom Stockens samhälle bedöms vara tillräcklig för den föreslagna
bebyggelsen. Ett eventuellt behov av förstärkning av VA- systemet blir föremål för en
utredning i detaljplaneprocessen.

1.5 Trafik och parkering
Befintlig väginfrastruktur är tillräcklig och ska användas även för den nytillkommande
bebyggelsen. Parkeringar och eventuellt garage placeras på kvartersmark inom
markanvisningsområdet och ska täcka det behov som byggnationen skapar.
1.6 Tomtpris
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.
1.7 Avgifter och övriga kostnader
Exploatören ska betala alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står
för samtliga kostnader som exploateringen medför t.ex. kostnad för framtagande av ny
detaljplan, bygglovsavgifter, VA-anslutningsavgifter och förrättningskostnader. Inom
ramen för detaljplanen bedöms en geoteknisk utredning, en mindre Gata/VAutredning samt en dagvattenutredning krävas. Utredningarna kan tänkas omfatta
följande: dagvattenutredning, utreda påkoppling på VA- nätet samt utfart till
Trafikverkets väg.
1.8 Säkerhet
För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden ska exploatören ställa en för
kommunen godtagbar säkerhet, för anläggningar på kvartersmark ska säkerheten
utgöra 6% av köpeskillingen.

Inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31.
2 Markanvisningen
2.1 Markanvisningsmetod
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Exploatörer lämnar
in förslag på hur de vill bebygga området utifrån ställda kriterier.
2.2 Bedömningskriterier enligt riktlinjer för markanvisning
Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
Anbudsförslaget


Anbudet

Anbud på markpriset


Miljö och hållbarhet

Materialval och funktioner ska bidra till ett miljömässigt hållbart projekt. Hus med
hälsosamma material, låg miljöbelastning och energiförbrukning.


Gestaltning

Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning, materialval och placering.


Utemiljö

Utomhusmiljöns utformning avseende, rekreativa kvalitéer och samklang med
omgivande natur. Infrastruktur och parkeringslösningar samt dess anpassning till
befintliga förutsättningar.


Pris/kvm BTA, boendekostnad

Exploatören


Tidigare jämförbara projekt



Eventuella tidigare samarbeten med kommunen



Kreditvärdighet
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2.3 Tilldelning av marken
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur förslagen uppfyller angivna kriterier.
Kommunen bedömer utifrån följande viktning:
Anbud på markpriset

40 %

Miljö och hållbarhet

20 %

Gestaltning

20 %

Utemiljö, Parkeringar

10 %

Pris/kvm BTA, boendekostnad

10 %

Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Kommunstyrelsen godkänner utvald exploatör. Ett markanvisningsavtal tecknas som
ger exploatören ensamrätt att pröva möjligheten att ta fram en detaljplan för bostäder
på markanvisningsområdet. I samband med att detaljplanen antas ska ett
genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av detaljplanen och parternas
ansvar och kostnader. Exploateringen ska vara genomförd inom 2 år från det
genomförandeavtal tecknas. Beslut om tecknande av genomförandeavtal fattas av
kommunstyrelsen.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU
2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har
även rätt att förkasta samtliga förslag utan ersättningsskyldighet till någon av
förslagsgivarna.
2.4 Tidplan
Följande tider gäller för markanvisningen:
• Sista inlämningsdag 30 april 2022.
• Utvärdering av inkomna bidrag sker under början av maj 2022.
• Beslut om utvald exploatör samt tecknande av markanvisningsavtal i
kommunstyrelsen juni 2022.
Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma att vara föremål för justering.

Inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31.
3 Anbudet
3.1 Inlämning av anbud
Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 30 april 2022. Handlingarna i
anbudet ska märkas med ”Markanvisning för del av Tofta 2:31”.
Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma kuvert. I kuvert nummer 1 läggs
de efterfrågade anbudshandlingarna, skisser och illustrationer och där får inga
uppgifter som namn eller logga, på varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande
förekomma.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger exploatör, arkitektkontor eller
motsvarande. De respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda
kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska
märkas med ”Anbud markanvisning för del av Tofta 2:31”. Kommunen diarieför
inkomna anbud. Den grupp som utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert
nummer 1 under bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2
och bedömning av referensobjekt och exploatör görs. Vid anbudslämning genom epost skickas bilagorna uppdelade i två mail enligt instruktioner ovan.
Som alternativ till kuvert nummer 1 och 2 kan anbudet skickas via e-post som två
separata mail till markanvisning@orust.se.
3.2 Sekretess
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar önskas beläggas med sekretess,
specificera då vilka handlingar och vilka delar i respektive handling som avses, samt
motivera och hänvisa till aktuell paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. På
samma sätt kan kommunen komma att använda sekretess för att skydda det allmännas
ekonomiska intresse.
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, skickas via e-post till
markanvisning@orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
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3.3 Anbudets innehåll
Anbudet ska minst omfatta följande:


Skisser och illustration över utformning av byggnader, utemiljö med gator och
parkeringar etc.



Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat
som kan underlätta förståelsen för förslaget.



Beskrivning av föreslagen bebyggelse med uppgift om antal lägenheter.



Boendekostnad.

Innehåll i kuvert nummer 2


Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.



Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och epostadress.



Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.



En översiktlig projektkalkyl



Uppgift om framtida förvaltning av bostadsrätterna.



Företagets ekonomiska status och affärsidé.

3.4 Kommunens kontaktperson
Edmund Persson
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 40 38
E-post: edmund.persson@orust.se

Välkommen med ert anbud!

Översiktskarta: (Aktuellt område för markanvisning) = Markerat med röd linje.

Urklipp från gällande byggnadsplan: (Aktuellt område för markanvisning) = Orange
polygon (H).

Del av det aktuella området för markanvisning, obebyggd jordbruksmark, cirka 5 400
m2.

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 241
KS/2021:501
Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna genomförandet av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av
kommunens fastighet Tofta 2:31.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) att i en detaljplan pröva förutsättningarna för att öka
antalet bostäder inom Tofta 2:31 samt att som skäl ange behovet av nya bostäder inom Stockens
samhällsområde.
Den nya detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan möjliggöra
utbyggnad av cirka 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Förvaltningen gick ut med inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31. Under utskottet för
samhällsutveckling (2021-11-08) meddelade förvaltningen att kommunen inte erhållit några
anbud på inbjudan till markanvisningen för del av Tofta 2:31. Utskottet fick även information om
att förvaltningen erhållit en gemensam intresseanmälan (2021-09-23) från tre aktörer, intresserade
av att uppföra bostadsrätter inom markanvisningsområdet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till en ny inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31
med upplåtelseformen bostadsrätt. Förvaltningen föreslår att markanvisningen genomförs med
jämförelseförfarande enligt riktlinjer för markanvisning och att exploatören står för samtliga
kostnader som exploateringen medför som t.ex. detaljplanekostnader, VA-anslutningsavgifter,
bygglovsavgifter och förrättningskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna genomförandet av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av
kommunens fastighet Tofta 2:31.
Rolf Sörvik (V) förslår kommunstyrelsen besluta att inte godkänna genomförandet av
markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Beslutsgång
Ordförande ställer förlagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
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Utskottet för samhällsutveckling
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Omröstning begärs
Utskottet för samhällsutveckling godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag
Nej-röst för Rolf Sörviks (V) förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag och 1 nej-röst för Rolf Sörviks (V)
förslag har utskottet för samhällsutveckling beslutat enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S)
förslag.
Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten

2

Datum

Diarienummer

2021-12-20

KS/2021:1443

1(3)

Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults
industriområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den befintliga detaljplanen för
Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse daterad
2021-12-20.
2. Finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, kostnaderna
täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade
verksamhetsmarken.
Sammanfattning av ärendet
Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults
industriområde är planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan
(Ellös-Slätthults industriområde 14-MOR-2200). Delar av den allmänna platsmarken
används för bedrivandet av olika verksamheter som finns inom industriområdet, vilket
innebär att tillåten markanvändning inom dessa delar inte stämmer överens med
markens faktiska nyttjande. Förvaltningens bedömning är att den befintliga detaljplanen
inte tillgodoser behovet av verksamhetsmark inom det aktuella industriområdet.
I kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark framgår
följande: ”Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap, d.v.s.
säkerställa att det finns framtagna detaljplaner med en ambition att tillgodose behovet av
bostadsmark, verksamhetsmark samt mark för övrig samhällsservice.”
Genom planändringen avser förvaltningen att omvandla allmän platsmark inom
befintlig detaljplan (Ellös-Slätthults industriområde) till verksamhetsmark.
Planändringen ska resultera i en ny markanvändning som stämmer överens med
markens faktiska nyttjande samt möjliggör ett förbättrat nyttjande av olika
industrifastigheter inom Ellös-Slätthults industriområde. Planändringen ska även
resultera i en ny markanvändning som bemöter efterfrågan av mer verksamhetsmark
inom det aktuella industriområdet.
Förvaltningen föreslår att den nyskapade verksamhetsmarken ska säljas till närliggande
industrifastigheter, där intäkterna från försäljningen av verksamhetsmarken ska täcka
kommunens kostnader för planändringen. Förvaltningen föreslår även att försäljningen
av verksamhetsmarken ska ske genom en lantmäteriförrättning (fastighetsreglering) där
köparen får stå för samtliga förrättningskostnader.
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Planenheten har en driftbudget för interna detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av
detaljplaner så att kostnaderna ryms inom budget. Planenheten bedömer att det finns
möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023. Om beslutet blir att ändra detaljplanen
prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms bli täckta i sin
helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade
verksamhetsmarken.
Utredning
Nuläge
Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults
industriområde är planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan
(Ellös-Slätthults industriområde 14-MOR-2200).
Kommunen har tidigare upplåtit delar av den allmänna platsmarken genom ett
nyttjanderättsavtal som kommunen ingått tillsammans med några av industriområdets
verksamhetsutövare. Förvaltningen anser att dessa aktuella delar av kommunens
fastighet fortsättningsvis ska kunna nyttjas av industriområdets verksamhetsutövare. Ett
sådant fortsatt nyttjande är däremot planstridigt och kan inte säkerställas genom ett
nyttjanderättsavtal. Förvaltningen har därför sagt upp det aktuella nyttjanderättsavtalet
och därmed valt att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla
delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark.
Förvaltningen har diskuterat möjligheten att omvandla allmän platsmark inom befintlig
detaljplan till verksamhetsmark tillsammans med Planenheten. Syftet med planändringen
är att omvandla allmän platsmark inom befintlig detaljplan (Ellös-Slätthults
industriområde) till verksamhetsmark. Planändringen ska resultera i en ny
markanvändning som stämmer överens med markens faktiska nyttjande samt möjliggör
ett förbättrat nyttjande av olika industrifastigheter inom Ellös-Slätthults industriområde.
Förvaltningen har varit i kontakt med ägare av industrifastigheter inom Ellös-Slätthults
industriområde och erhållit positiv respons i frågan om ett kommunalt initiativtagande
till nyskapande och försäljning av verksamhetsmark inom det aktuella industriområdet.
I kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark framgår
följande: ”Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap, d.v.s.
säkerställa att det finns framtagna detaljplaner med en ambition att tillgodose behovet av
bostadsmark, verksamhetsmark samt mark för övrig samhällsservice.”
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det inte föreligger något behov av stora ytor avsedda
för ändamålet park eller plantering inom ett industriområde. Förvaltningens iakttagelse
av markens faktiska nyttjande i kombination med tidigare markupplåtelse åskådliggör
istället behovet av mer verksamhetsmark inom området. Förvaltningens bedömning är
således att den befintliga detaljplanen inte tillgodoser behovet av verksamhetsmark inom
det aktuella industriområdet. Förvaltningen anser därför att kommunen genom
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planändring ska omvandla delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark i
enlighet med kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Förvaltningens bedömning är att inte enbart den allmänna platsmarken som används för
bedrivandet av olika verksamheter inom industriområdet kan omvandlas till
verksamhetsmark utan även andra delar av den allmänna platsmarken inom området.
Planändringen ska således resultera i en ny markanvändning som bemöter efterfrågan av
mer verksamhetsmark inom det aktuella industriområdet.
Förvaltningen föreslår att den nyskapade verksamhetsmarken ska säljas till närliggande
industrifastigheter, där intäkterna från försäljningen av verksamhetsmarken ska täcka
kommunens kostnader för planändringen. Förvaltningen föreslår även att försäljningen
av verksamhetsmarken ska ske genom en lantmäteriförrättning (fastighetsreglering) där
köparen får stå för samtliga förrättningskostnader.
Planenheten har en driftbudget för interna detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av
detaljplaner så att kostnaderna ryms inom budget. Planenheten bedömer att det finns
möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023. Om beslutet blir att ändra detaljplanen
prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms bli täckta i sin
helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade
verksamhetsmarken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta (Ellös-Slätthults Industriområde).

Översiktskarta (Ellös-Slätthults Industriområde).

Urklipp från aktuell plankarta (Ellös-Slätthults Industriområde).

Urklipp från gällande planbestämmelser (Ellös-Slätthults Industriområde).

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-11

§ 11
KS/2021:1443
Beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults industriområde
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den befintliga detaljplanen för EllösSlätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20.
2. Finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, kostnaderna täcks i sin
helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade verksamhetsmarken.
Sammanfattning av ärendet
Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults industriområde är
planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan (Ellös-Slätthults
industriområde 14-MOR-2200). Delar av den allmänna platsmarken används för bedrivandet av
olika verksamheter som finns inom industriområdet, vilket innebär att tillåten markanvändning
inom dessa delar inte stämmer överens med markens faktiska nyttjande. Den befintliga
detaljplanen tillgodoser inte behovet av verksamhetsmark inom det aktuella industriområdet.
I kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark framgår följande:
”Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap, d.v.s. säkerställa att det finns
framtagna detaljplaner med en ambition att tillgodose behovet av bostadsmark, verksamhetsmark
samt mark för övrig samhällsservice.”
Genom planändringen avses att omvandla allmän platsmark inom befintlig detaljplan (EllösSlätthults industriområde) till verksamhetsmark. Planändringen ska resultera i en ny
markanvändning som stämmer överens med markens faktiska nyttjande samt möjliggöra ett
förbättrat nyttjande av olika industrifastigheter inom Ellös-Slätthults industriområde.
Planändringen ska även resultera i en ny markanvändning som bemöter efterfrågan av mer
verksamhetsmark inom det aktuella industriområdet.
Den nyskapade verksamhetsmarken kan säljas till närliggande industrifastigheter, där intäkterna
från försäljningen av verksamhetsmarken kan täcka kommunens kostnader för planändringen.
Försäljningen av verksamhetsmarken kan även ske genom en lantmäteriförrättning
(fastighetsreglering) där köparen får stå för samtliga förrättningskostnader.
Planenheten har en driftbudget för interna detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av detaljplaner
så att kostnaderna ryms inom budget. Det finns möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023.
Om beslutet blir att ändra detaljplanen prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå.
Kostnaderna bedöms bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning
av den nyskapade verksamhetsmarken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20
Översiktskarta
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Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Charlotte Brännström
telefon 0304-33-43-05
e-post: charlotte.brannstrom@orust.se

Beslut om markanvisning för kommunens fastighet Huseby 1:102.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna genomförandet av markanvisning enligt bifogad inbjudan till markanvisning
för kommunens fastighet Huseby 1:102.
Sammanfattning av ärendet
Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en
byggemenskap. Markanvisningsområdet är beläget på Husebyberget inom tätorten Ellös
på den västra sidan av Orust kommun. Markanvisningsområdet om cirka 4000 kvm,
bestående av skiftande natur, är uppdelat på två delområden (område A och B).
Byggruppen kan lämna anbud på ett eller båda delområdena. Markanvisningen styr inte
upplåtelseform. Det står byggruppen fritt i markanvisningsskedet att välja vilken
upplåtelseform den nya bostadsbebyggelsen ska ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ
hyresrätt eller annan form. Förvaltningen föreslår att markanvisningen genomförs med
jämförelseförfarande enligt riktlinjer för markanvisning och att byggruppen står för
samtliga kostnader som exploateringen medför såsom VA-anslutningsavgifter och
förrättningskostnader.
Utredning
Nuläge
Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en
byggemenskap.”En grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare
använder en byggnad” enligt den ideella Föreningen för Byggemenskapers definition.
Begreppet byggrupp används ibland synonymt med byggemenskap men kan också ses
som ett något vidare begrepp än byggemenskap. Det kan omfatta även grupper som tar
hjälp av en professionell byggaktör för att förverkliga sin idé. Det viktiga är då att de
som ska bo i huset/husen är delaktiga i processen och har ett starkt inflytande över
utformningen av huset/husen, utemiljön m.m.
Markanvisningsområdet är beläget på Husebyberget inom tätorten Ellös på den västra
sidan av Orust kommun. Markanvisningsområdet om cirka 4000 kvm, bestående av
skiftande natur, är uppletat på två ungefär lika stora delområden (område A och B).
För området finns detaljplan Ellös tätort, Husebybergen etapp två, antagen 1993-06-24.
Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter.
Högsta våningsantal är reglerat till två. Inom respektive delområde medges en
bruttoarea på max 800 kvadratmeter. Antalet bostäder (inklusive biytor) som ryms inom
varje delområde beräknas till cirka 4 till 10 beroende på bostädernas storlek.
Markanvisningen styr inte upplåtelseform. Det står byggruppen fritt i
markanvisningsskedet att välja vilken upplåtelseform den nya bostadsbebyggelsen ska
ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt eller annan form.

Datum

Diarienummer

2021-11-25

KS/2021:730

2(2)

Marken säljs till fast pris baserat på aktuell värdering av fastigheten eller kan upplåtas
med tomträtt.
Gator inom markanvisningsområdet anläggs och bekostas av byggruppen. Parkeringar
anläggs inom markanvisningsområdet och ska täcka behovet som byggnationen medför.
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts byggruppen betala alla anslutningsavgifter
enligt gällande taxor. Byggruppen står även för samtliga kostnader som exploateringen
medför såsom förrättningskostnader och bygglovsavgift.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att det, utöver markköp, är lämpligt att erbjuda tomträtt i denna
markvisning, där bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. Genom att
erbjuda tomträtt är det möjligt att möta utmaningar i bostadsförsörjningen för specifika
grupper, exempelvis yngre och äldre. Genom tomträtt är det lättare för dessa grupper att
få en egen bostad, då det inte kräver lån för markköp, men ändå gör det möjligt att
belåna marken.
Kommunen kommer teckna avtal med den byggrupp som i högst utsträckning möter
förutsättningarna i markanvisningen utifrån en samlad bedömning av projektets
övergripande idé och helhet. Den byggrupp vars förslag innebär bästa helhetslösningen,
får teckna genomförandeavtal med kommunen.
Förvaltningen föreslår följande viktning av bedömningskriterierna:
Gestaltning och Utemiljö 20 %
Miljö och ekologisk hållbarhet 25 %
Social hållbarhet 25 %
Helhet och genomförbarhet 30 %
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef

MARKANVISING FÖR BYGG- OCH BOGEMENSKAPER
DEL AV HUSEBY 1:102 I ELLÖS
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MARKANVISNING FÖR BYGG-OCH BOGEMENSKAPER INOM HUSEBY 1:102 I ELLÖS

VI BJUDER IN TILL MARKANVISNING
Denna markanvisning riktar sig till er som vill bygga
och bo tillsammans, och själva forma och utveckla
ert framtida hem. Er som vill bo med närhet till
havet och omgivna av naturen, men också ha gångoch cykelavstånd till det som behövs i vardagen.
Kommunen vill därför bjuda in till markanvising för
bygg- och bogemenskaper inom Huseby 1:102.
Tveka inte att kontakta oss med frågor eller intresseanmälan, i grupp eller enskilt.
Klara Sjögren Holtz, Planarkitekt
Telefon 0304-334362
E-post klara.sjogrenholtz@orust.se
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VÄLKOMMEN TILL ORUST, DEN GRÖNA ÖN I VÄST!
EN PLATS ATT TRIVAS PÅ

ANDRA BETYGSÄTTER OSS

BO I ELLÖS

Orust är västkustens största ö med enastående och
varierad natur, karga klippor längst ut i väst, skogar, åkrar och betesmark i öst. Här finns det mesta
du behöver för en njutbar upplevelse med flertalet
utflyktsmål, ett rikt kulturliv samt ett varierat utbud
av restauranger och nöjesliv.

Kommunen erbjuder lärande för alla åldrar och
vi vill att du ska känna trygghet och lust att lära.
Orust placerade sig som näst bästa skolkommun i
Sverige 2017 och 2018. Kommunens har de senaste
åren satsat på skollokaler med flera nybyggda och
nyrenoverade skolor. I kommunen finns ett brett
pedagogiskt utbud. Förutom den kommunala skolan
finns här även tre fristående skolor med bl.a. Montessori- och Waldorfpedagogik.

Området är beläget på Husebyberget ungefär 1,5
kilometer söder om Ellös centrum. Ellös är ett gammalt fiskesamhälle med anor från 1607, då det för
första gången nämns i skrift. Ellös är en utav Orusts
största tätorter med ett varierande utbud av både
småhus och hyresrätter. Närheten till havet ger goda
förutsättningar för bad-, båt- och friluftsliv.

VISION ORUST 2040
”Orust den gröna och trygga ön där tanken är
fri och drömmar får liv”
Orust är en entreprenörs- och företagarkommun.
Här finns över 2000 företag, med tyngdpunkt på
båtbyggeri och världsledande företag inom branschen. Vår vision är att vara en självklar partner för
myndigheter, forskning och företag när det gäller
vattenbruk, marina näringar och havsenergi.
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Vidare kan nämnas att Orust är rankad på plats
3 i länet som Årets friluftskommun 2020 och att
kommunen hamnar bland toppen i Ekomatsligan på
plats 8 i Sverige. Det innebär att 53 procent av den
mat vi serverar i våra skolor, förskolor och boenden
är ekologisk.

Samhället erbjuder ett brett utbud av offentlig och
kommersiell service. I Ellös finns förskola, F-6
skola, vårdcentral samt bland annat livsmedelsbutik,
bank, restauranger, hotell- och konferensanläggningar. Ellös har en av kommunens bästa och mest
tillgängliga badplatser. Området har god tillgång till
kollektivtrafik för resa vidare till kommunens huvudort Henån med vidare förbindelse till Uddevalla,
Stenungsund och Göteborg.
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR

INRIKTNING

OMRÅDE

Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap.
”En grupp människor som tillsammans planerar,
låter bygga och senare använder en byggnad” enligt
den ideella Föreningen för Byggemenskapers definition. En viktig princip för byggemenskaper är att de
som ska bo i ett hus bestämmer hur det ska utformas samt att de även ansvarar för t ex projektering,
finansiering och upphandling av entreprenör.

Området är naturskönt och har en skiftande natur
med varierad topografi. Här finns blandlövskog,
knotiga vindpinade tallar, branta berg och dalar.
Besökaren får en känsla av att området innehåller
alla delar av Orusts omväxlande natur. I anslutning till området finns rekreationsstråk som binder
samman det med omgivningen. Dalgången som
delvis omsluts av berg, ger området en avskildhet
ifrån det intilliggande villaområdet, samtidigt som
läget erbjuder en säker passage hela vägen till centrala Ellös med serviceutbud och bad och båtliv, via
gång- och cykelväg. Vidare innebär det centrala läget
att området kan anslutas till kommunalt vatten och
avlopp.

ELLÖS CENTRUM

Kommunen är en del av Projektet DiverCity. I
projektet har 20 organisationer samverkat för att
bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet
har varit att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy och tjänster/
verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner. Kommunrepresentanterna i projektet, däribland
Orust, är verksamma på operativ och/eller strategisk
nivå inom kommunala förvaltningar och bolag.
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning
som är vägledande vid samtliga markanvisningar i
Orust kommun. Byggrupper kan lämna anbud på
båda tomterna eller var tomt för sig.
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MARKANVISNINGSOMRÅDET

Området omfattar en variationsrik naturmiljö med ekdungar, vitsippsbackar och stengärdesgårdar
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DETALJPLAN
För området finns detaljplan antagen 1993-06-24.
Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter. Planen
är har byggts ut i etapper och är ännu inte helt
utbyggd. Detaljplanen innehåller en bestämmelse
att ”byggnader skall i huvudsak grupperas enligt
illustrationskartan”.
Detaljplanen föreskriver följande:
•

Byggnad ska i huvudsak placeras enligt illustrationskartan.

•

e2 anger största bruttoarea i kvadratmeter ovan
mark. Området innehåller delar med 700, 800
resp. 1200 kvadratmeter bruttoarea.

•

Största taklutning i grader är 27 grader.

•

Högsta våningsantal är reglerat till två. Vind får
ej inredas utöver angivet våningsantal.

Illustrationsplan till Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II
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OMFATTNING
Byggrupperna kan lämna anbud på område A eller
område B eller båda. Inom respektive område
medges en bruttoarea på max 800 kvadratmeter.
Antalet bostäder (inklusive biytor) som ryms inom
varje område beräknas till cirka 4 till 10 beroende på
bostädernas storlek.

Område A
Område B

Illustrationsplan till Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II

Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II
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GESTALTNING
Grundidén är att bostadsbebyggelsen ska anpassas
till naturen och topografin, där träd och vegetation
bildar fina rum och skapar karaktär som till viss del
bevaras inom kvartersmark. Inom området finns
även ett antal stengärdesgårdar som ska bevaras i
den mån det är möjligt.

Källsprångsvägen Viskafors. Arkitekt: Brunnberg & Forshed. Foto: Robin Hayes.
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Stenen, Tvååker. Arkitekt: Radar arkitektur och planering

Kullön, Vaxholm. Arkitekt: Bengt Bilén

BRF Valö fyr, Göteborg. Arkitekt: Landström arkitekter

BRF Kumlet, Brännö. Arkitekt: Landström arkitekter
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VA- OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR,
FJÄRRVÄRME
Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse
ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet.
Fjärrvärme som är i privat drift är utbyggt i området.

TRAFIK OCH PARKERING
Områdenas tillfartsväg är Morkullevägen. Gator
inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas
av byggruppen. Parkeringar och eventuella garage
ska placeras inom kvartersmark och ska täcka det
behov som byggnationen skapar.

ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap
för allmän plats (gata, natur med mera.) Fastigheten
är idag del i gemensamhetsanläggningen Glimsås
Ga:1 där andelstal senare kommer att regleras
mellan byggruppen och Ellös vägförening, som förvaltar gemensamhetsanläggningen.
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AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER

TOMTPRIS OCH TOMTRÄTT

Utöver köpeskillingen/tomträttsavgäld för marken
förutsätts byggruppen betala alla anslutningsavgifter
enligt gällande taxor. Byggruppen står för samtliga
kostnader som exploateringen medför, exempelvis
bygglovsavgift och förrättningskostnader.

Marken säljs till fast pris eller kan upplåtas med
tomträtt.

UPPLÅTELSEFORM
Markanvisningen styr inte upplåtelseform. Det står
byggruppen fritt att välja vilken upplåtelseform den
nya bostadsbebyggelsen ska ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt eller annan form.

TYPOLOGI
Bebyggelsen ska uppföras i form av flerbostadshus,
rad- eller parhus.

Tomtpris
Tomtpriset utgår från bedömt marknadsvärde för
respektive användning. Markpriset blir därför olika
beroende på upplåtelseform och typologi. Område
A och B ger en sammanlagd byggrätt på 1600 m2
BTA. Vid anbud på ett av områdena baseras markpriset på byggrätt på 800 m2 BTA, vilket ger halva
markpriset. Markpris på område A och B:
Flerbostadshus
Bostadsrätt (1600 m2 BTA)
Hyresrätt (1600 m2 BTA)

2 400 000 kr
1 840 000 kr

Småhus
Radhus/Parhus (1600 m2 BTA) 3 400 000 kr

Tomträtt
Om det aktuella markanvisningsområdet upplåts
med tomträtt till byggruppen innebär detta att kommunen och byggruppen ska ingå ett tomträttsavtal
med varandra. Ett tomträttsavtal är ett slags nyttjan-

derättsavtal som ger en privatperson, ett bolag eller
en organisation rätten att använda kommunal mark
mot en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld.
Den som använder markområdet kallas tomträttsinnehavare. En tomträttsinnehavare får i princip
använda marken på samma sätt som en fastighetsägare, tomträtten kan exempelvis säljas vidare till en
ny tomträttsinnehavare.
Tomträtt får endast upplåtas i hel registerfastighet,
vilket innebär att det aktuella området måste styckas
av från kommunens fastighet och bilda en egen fastighet som i sin tur upplåts i sin helhet med tomträtt.

länge tomträtten används för ändamålet hyresrätter.
Kommunen kommer därför att ge en rabatt på 60 %
av tomträttsavgälden under den första avgäldsperioden som är 10 år.
Exempel på tomträttsavgäld:
Flerbostadshus
Bostadsrätt (1600 m2 BTA)
Hyresrätt, med rabatt (1600 m2 BTA)

78 000 kr/år
24 000 kr/år

Småhus
Radhus/Parhus (1600 m2 BTA)

110 500 kr/år

Den ursprungliga tomträttsavgälden bestäms av parterna och avgälden står sig under avgäldsperioden
som i detta fall är 10 år. Tomträttsavgälden ska vara
ett fastbelopp som inte kan justeras under avgäldsperioden. Den årliga tomträttsavgälden blir 3,25 %
av den nybildande fastighetens markvärde.
Kommunen och byggruppen ska utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med varandra om att
tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden. Rabatten på tomträttsavgälden gäller så
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2. MARKANVISNINGEN

MARKANVISNINGSMETOD
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Byggrupper lämnar in förslag som
förtydligar projektets idé och som visar hur de vill
bebygga området utifrån detaljplan och ställda kriterier. Följande bedömningskriterier gäller för aktuell
markanvisning:

ANBUDSFÖRSLAGET
Gestaltning och utemiljö
Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning,
materialval och placering. Bebyggelsens anpassning
till naturen och de topografiska förutsättningarna
samt sparande av naturmark. Utomhusmiljöns
utformning, rekreativa kvalitéer och samklang
med omgivande natur. Fungerande lokalt omhändertagande av dagvatten. Infrastruktur och
parkeringslösningar och dess anpassning till de
topografiska förutsättningarna.

Miljö och ekologisk hållbarhet
Materialval och funktioner ska bidra till ett ekologiskt hållbart projekt. Hus med hälsosamma
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material, låg miljöbelastning och energiförbrukning. Uppvärmning och produktion av förnyelsebar
energi. Minimering av ingrepp i naturen. Vidare
bedöms kriterier kopplat till ett energi- och
klimatsmart byggande, möjliggörandet av ekosystemtjänster, drift, avfallssortering och återvinning.
Hur projektet bidrar till hållbara vardagsresor med
fokus på cykel och delningslösningar såsom bilpool
samt gemensamhetslösning avseende t ex. lokaler.

Social hållbarhet
Bebyggelse med förutsättningar för delaktighet
och trygghet och som tillgodoser barn- och äldreperspektiv. Bebyggelse med god tillgänglighet och
användbarhet. Som kompletterar bostadsförsörjningen med boende för grupper som står längre
ifrån bostadsmarknaden och med kvaliteter som
möjliggör möten och samvaro i livets alla skeden.

Helhet och genomförbarhet
Projektidé som helhet utvärderas med avseende på
nytänkande, inriktning och vad förslaget bidrar med
till platsen. Genomförbarhet utvärderas utifrån byggemenskapens organisation, tidplan och kalkyl samt
resurser knutna till projektet.

BYGGRUPPEN
Organisatoriska förutsättningar
För att vara aktuell för markanvisning ska byggemenskapen kunna visa att det finns organisatorisk
och ekonomisk stabilitet att genomföra projektet.
Information om aktuell förening/bolag eller redogörelse för avsikten att bilda en förening/bolag om
markanvisning erhålls, ska framgå av ansökan. Av
stadgarna ska framgå att avsikten är att bilda en
byggemenskap.
Markanvisningen kommer i första hand tilldelas till
den sökande byggruppen, men kan även tilldelas en
arkitekt eller byggherre. Motivation till eventuella
avsteg ska framgå av anbudet.

Ekonomiska förutsättningar
En översiktlig idé ska finnas kring hur projektet ska
genomföras, hur rätt kompetens kommer att knytas
till projektet och hur kostnader kommer att hanteras
initialt av byggruppen.

TILLDELNING AV MARKEN
Av anbudet skall framgå om byggruppen vill köpa
marken eller att den upplåts via tomträtt.
Kommunen kommer markanvisa till den byggrupp
som i högst utsträckning möter förutsättningarna i
markanvisningen utifrån en samlad bedömning av
projektets övergripande idé. Hållbarhet står i fokus
för bedömningen, så väl ekologisk som social, och
hur projektet kan bidra till den aktuella platsen.
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur
förslagen uppfyller angivna kriterier. Kommunen
bedömer utifrån följande viktning:
Gestaltning och Utemiljö

20 %

Miljö och ekologisk hållbarhet

25 %

Social hållbarhet

25 %

Helhet och genomförbarhet

30 %

Marken tilldelas den byggrupp vars förslag innebär
den bästa helhetslösningen. Byggruppen kommer
att bedömas enligt ovan angivna bedömningskriterier. Kommunstyrelsen godkänner utvalt anbud. Ett
genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av detaljplanen samt parternas ansvar och
kostnader. Exploateringen ska vara genomförd
inom 3 år från det genomförandeavtal tecknas, med
möjlighet till förlängning. Beslut om tecknande av
genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen. När
byggruppen fått laga kraftvunnet bygglov, tecknas
ett köpekontrakt eller tomträttsavtal. Betalning sker
vid tillträde till marken.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag
om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna
förslag och har även rätt att förkasta samtliga förslag
utan ersättningsskyldighet till någon av anbudsgivarna.

TIDPLAN
Följande tider gäller för markanvisningen:
•

Sista inlämningsdag 31 maj 2022

•

Utvärdering av inkomna bidrag under juni 2022

•

Beslut om utvalt anbud och genomförandeavtal
i kommunstyrelsen i oktober 2022

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan
komma att vara föremål för justering.

UNDERLAGSMATERIAL FRÅN KOMMUNEN
•

Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II

•

Utlåtande över geoteknisk undersökning, daterad
91-04-24

•

Översiktlig VA-utredning, daterad 90-10-23

•

Översiktlig VA-utredning, daterad 92-11-20
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3. ANBUDET

INLÄMNING AV ANBUD

Kuvert nummer 2

Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast
31 maj 2022. Handlingarna i anbudet ska märkas
med ”Markanvisning för del av Huseby 1:102.” samt
med byggruppens namn. Handlingarna ska lämnas
in i två separata anonyma kuvert.

I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger
byggrupp eller motsvarande:

Kuvert nummer 1
I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade anbudshandlingarna, se nedan, och där får inga uppgifter
som namn eller logga, på varken byggrupp, arkitektkontor eller motsvarande förekomma.
•

Skisser och illustration över utformning av
byggnader, utemiljö med gator och parkeringar
etc.
• Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat som kan underlätta
förståelsen för förslaget.
• Beskrivning av föreslagen bebyggelse.
• Boendekostnad
Kuvertet ska märkas med ”Nummer 1”
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•

Byggruppens namn, adress, telefonnummer och
organisationsnummer.
• Byggruppens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress.
• En översiktlig projektkalkyl
• Översiktlig tidplan för genomförande.
• Uppgift om upplåtelseform och framtida förvaltning
• Byggruppens historik, organisationsform (eventuella stadgar i förening) och ekonomiska status
• Eventuella övriga resurser knutna till projektet,
exempelvis eventuell projektlots, arkitekt eller
byggare
Kuvertet ska märkas med ”Nummer 2”

Båda kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/
omslag, det omgivande kuvertet ska märkas med
”Anbud markanvisning Huseby 1:102”. Kommunen
diarieför inkomna anbud.
Den grupp som utvärderar anbuden får endast
tillgång till kuvert nummer 1 under bedömningen av
anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2
och bedömning av byggrupp görs.

SEKRETESS
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar
önskas beläggas med sekretess, specificera då vilka
handlingar och vilka delar i respektive handling som
avses, samt motivera och hänvisa till aktuell paragraf
i offentlighets- och sekretesslagen. På samma sätt
kan kommunen komma att använda sekretess för att
skydda det allmännas ekonomiska intresse.

KONTAKT
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
Som alternativ till kuvert nummer 1 och 2 kan anbudet skickas via e-post som två separata mail till:
markanvisning@orust.se
Kommunens kontaktperson:
Klara Sjögren Holtz, Planarkitekt
klara.sjogrenholtz@orust.se
Välkommen med ert anbud!

17
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-13

§ 243
KS/2021:730
Beslut om markanvisning för Huseby 1:102
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna genomförandet av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för kommunens
fastighet Huseby 1:102.
Sammanfattning av ärendet
Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap.
Markanvisningsområdet är beläget på Husebyberget inom tätorten Ellös på den västra sidan av
Orust kommun.
Markanvisningsområdet om cirka 4000 kvm, bestående av skiftande natur, är uppdelat på två
delområden (område A och B). Byggruppen kan lämna anbud på ett eller båda delområdena.
Markanvisningen styr inte upplåtelseform.
Det står byggruppen fritt i markanvisningsskedet att välja vilken upplåtelseform den nya
bostadsbebyggelsen ska ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt eller annan form.
Markanvisningen kan genomföras med jämförelseförfarande enligt riktlinjer för markanvisning
och att byggruppen står för samtliga kostnader som exploateringen medför såsom VAanslutningsavgifter och förrättningskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna genomförandet
av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för kommunens fastighet Huseby 1:102.
Beslutsförfarande
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten

1

Datum

Diarienummer

2021-12-16

KS/2021:1366

1(2)

Kommunförvaltningen
Sofia Jonasson
telefon 0304-33 42 98
e-post: sofia.jonasson@orust.se

Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet
samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta
havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Planprocessen för Mollösunds östra hamnområde bedrivs med så kallat normalt
förfarande och detaljplanen var på granskning under tiden 4 februari – 19 mars 2021.
Yttrandena över förslaget om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen
bedömde att förslaget till vissa delar behöver omarbetas. Därför beslutades i november
2021 att detaljplanen som granskades skulle delas i två separata detaljplaner där den ena
ska granskas igen och den andra, aktuell detaljplan, inte ska omarbetas och kan därför
antas. Redaktionella justeringar har gjorts på aktuell detaljplan mellan granskning och
antagande vilka beskrivs i granskningsutlåtandet.
Utredning
Bakgrund
Ärendet initierades 2011 genom att två planbesked gällande fastigheterna Mollösund
5:351 och Mollösund 5:1 lämnades in för att utveckla området med handel,
verksamheter och boende. Ett planprogram togs fram och ställdes ut för
programsamråd vid årsskiftet 2013/2014. Detaljplanen var på samråd vid årsskiftet
2016/2017. Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § planoch bygglagen under tiden 4 februari – 19 mars 2021. Under granskningsperioden har
det inkommit 213 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i ett
granskningsutlåtande. I det förslag som var utställt för granskning ingick ett större
planområde än vad som nu är aktuellt att antas. Yttrandena över förslaget om
utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att förslaget till vissa delar
behöver omarbetas. Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 25 § behöver planförslaget
granskas igen om det ändras väsentligt. Kommunen bedömde att förändringarna på
granskningsförslaget var att betrakta som väsentliga, vilket föranleder att planförslaget
behöver granskas igen. Eftersom förändringarna endast berör delar av det tidigare
planområdet beslutades i november 2021 att dela upp detaljplaneområdet i två separata
detaljplaner där endast det området som omfattas av förändringar ska granskas igen. Det
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aktuella planförslaget gäller den östra delen av granskningsförslaget, som inte
omarbetats efter avslutad granskning. Redaktionella justeringar har gjorts mellan
granskning och antagande.
Planförslaget
Planområdet utgörs av Mollösunds östra hamnområde med befintliga verksamheter och
sjöbodar samt ett fåtal privata bostadsfastigheter.
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet
samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta
havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen
säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning.
Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom
förbättrade förutsättningar för service och handel. Verksamheter som knyter an till
ortens historiska betydelse för fiskenäringen och verksamheter för turism uppmuntras
för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning. Förslaget redovisar även långsiktiga
lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Bedömning
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och kulturmiljöprogrammet.
Kommunen gör bedömningen att projektet inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte aktuell.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen
bedömer att planförslaget kan antas enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16
Plankarta daterad 2021-12-16
Planbeskrivning daterad 2021-12-16
Granskningsutlåtande daterad 2021-10-21
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Bygg och miljö
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
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Inom betecknat område
krävs marklov för schaktoch utfyllnadsarbeten

Fönster ska bevaras eller
till form, material, indelning
och proportioner utformas
likt ursprungliga. Fasader
ska målas i för bebyggelsemiljön tidstypiska och
traditionella kulörer. Tak
ska utföras med rött oglaserat lertegel.

Fastighetsskiktets aktualitet: 2021-10-18
Detaljskiktets aktualitet: 2021-10-28
Gränser som ej går via gränspunkt har ett
osäkert läge
Skala 1:1000 /A0

Detaljplan för
Mollösunds östra
hamnområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 2000
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3
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taktäckningsmaterial eller andra åtgärder enligt PBL 9 kap 3 a §, 4 a-f §, 5 §,
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Kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Byggnadens
exteriör ska underhållas så
att dess kulturhistoriskt
värdefulla och tidstypiska
särart bevaras och så att
byggnadens karaktär inte
förvanskas. Underhållet
ska ske med material
motsvarande ursprungligt.
Utförandet beträffande
utseende och kvalitet ska i
den mån det är möjligt
överensstämma med
originalutförande eller ett
utförande som är typiskt
för byggnadens tillkomsttid.
Varsamhet ska särskilt
iakttas avseende byggnadens proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönsteroch dörrsättning. Fasader
med fibercementskivor
eller plåt får ersättas med
stående panel av trä.
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kvartersmark
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överkant bottenbjälklag är
+2,4 m.

Förändringar ska utformas
i enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund
samt med hänsyn till
husets ursprungskaraktär.
Vid ersättning av befintlig
byggnad som rivits eller på
annat sätt förstörts får den
tidigare byggnaden återuppföras motsvarande befintlig byggnads placering,
höjd, utformning och
utseende. I bostadshus
ska källare uppföras med
vattentät konstruktion
under nivån +2,9 m.
Byggnad där överkant bottenbjälklag ligger lägre än
+2,4 m får lyftas. Ny eller
höjd grund ska utformas
med hänsyn till byggnadens karaktär och så att
karaktären inte förvanskas.
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att fasadmaterial kläs med
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PLANHANDLINGAR
Till detaljplan en hör följande hand lingar
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, 2021-11-25
Planbeskrivning, denna handling, 2021-11-25
Grundkarta, 2021-10-28

Övriga handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Granskningsutlåtande, 2021-10-21
Samrådsredogörelse, 2020-12-18
Fastighetsförteckning, 2021-11-19
Planprogram, 2013-09-27
Samrådsredogörelse från programskedet, 2014-11-17
PM Geoteknik, Cowi, 2015-04-30, rev C 2021-09-20
MUR Geoteknik, Cowi, 2015-01-30, rev A 2019-01-16
Kostnadskalkyl, Cowi 2016-01-10 rev 2016-10-05
Naturvärdesinventering och groddjursinventering, Naturcentrum, 2013-06-01
VA- och vägutredning, Sweco Environment/Sweco Society, 2020-11-25
Riskutredning, Sweco Environment, 2017-12-20
Historisk inventering avseende förorenad mark, Sweco Environment, 2021-06-16
Trafikutredning version 4.0, Sigma 2019-04-05
Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns museum, 2018-06-19
Inventering av nockhöjder på befintlig bebyggelse, 2021-12-01
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
BAKGRUND
På västra Orust minskar den året runt-bosatta befolkningen kraftigt, mest i områden som
Mollösund och Hälleviksstrand där året-runt-boendet ligger kring 20 % av det totala beståndet.
Kommunens övergripande mål för Mollösund är därför att skapa förutsättningar för helårsboende
och lokal utveckling.
Detaljplaneområdet omfattade initialt ett större planområde än vad som nu är aktuellt att antas. Det
planförslag som var aktuellt för granskning delades efter avslutad granskningsperiod in i två
separata detaljplaner varav aktuell plan är en utav dessa.
Det övergripande syftet med de två detaljplanerna är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i
Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och
näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att skapa ett mer
levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och
havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom planområdet. Målsättningen är att nya
arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ger bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i
Mollösund som samhälle.
SYFTE
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge
befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen syftar
även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
HUVUDDRAG
Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer
och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör
förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för
service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen
och verksamheter för turism uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning. Förslaget
redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
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PLANPROCESSEN
PLANFÖRFARANDE
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för
denna plan bedrivs med så kallat normalt förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan
skickas ut för samråd och efter justering skickas ut för granskning innan den kan tas upp för
antagande.
Planprocessen inleddes genom att ett planprogram togs fram där planens utgångspunkter och mål
angavs.

Figur 1 Planprocessen

Samråd kring planprogrammet hölls 28 oktober 2013 – 7 januari 2014. Ett programsamrådsmöte
hölls den 16 december 2013 i Mollösunds skola. Inkomna synpunkter sammanfattades och
besvarades i en programsamrådsredogörelse över planprogrammet som godkändes av utskottet för
samhällsutveckling 3 december 2014 och sedan utgjorde riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete.
Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 15 december
2016 – 1 februari 2017. Ett samrådsmöte hölls den 15 december 2016 i Änggården. Inkomna
yttranden redovisas och besvaras i sammanfattad form i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden
4 februari – 19 mars 2021. Ett digitalt granskningsmöte hölls måndagen den 1 mars 2021. Under
mötet presenterades planförslaget och därefter fanns möjlighet att ställa frågor via mail som
besvarades under eller delvis efter sändningen. Under granskningsperioden har det inkommit 213
yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. I det
förslag som var utställt för granskning ingick ett större planområde än vad som nu är aktuellt att
antas.
Yttrandena över förslaget om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att
förslaget till vissa delar behöver omarbetas. Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 25 § behöver
planförslaget granskas igen om det ändras väsentligt. Kommunen bedömde att förändringarna på
granskningsförslaget var att betrakta som väsentliga, vilket föranleder att planförslaget behöver
granskas igen. Eftersom förändringarna endast berör delar av det tidigare planområdet beslutades i
november 2021 att dela upp detaljplaneområdet i två separata detaljplaner där endast det området
som omfattas av förändringar ska granskas igen.
Det aktuella planförslaget gäller den östra delen av granskningsförslaget, som inte omarbetats efter
avslutad granskning. Redaktionella justeringar har gjorts mellan granskning och antagande.
TIDPLAN
Ansökan om planbesked
Programsamråd
Beslut om start av detaljplanearbete
Samråd
Granskning
Antagande

2011
2013/2014
2014
2016/2017
2021
Kommunfullmäktiges första sammanträde 2022
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PLANDATA
LÄGE OCH AVGRÄNS NING
Mollösund ligger på sydvästra sidan av Orust, ca 13 km från Ellös.

Figur 2 Lägeskarta. Mollösund är markerad med blå punkt.
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Figur 3 Planområdets avgränsning.

Gränsen för detaljplanen omfattar mot öst den gällande detaljplanen ”Detaljplan för del av Mollösunds
tätort, äldre delen”, från 2001. Se gällande detaljplaner under rubriken Gällande detaljplaner på sida 12.
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AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet är 10 900 m2 stort varav 9 700 m2 utgörs av landyta. En stor del av området utgörs av
fastigheten Mollösund 5:398, som är kommunalägd. De flesta verksamheterna inom planområdet
står på kommunal mark genom arrendeavtal. Detaljplaneområdet innehåller även ett fåtal
privatägda fastigheter, se fastighetsförteckningen för ytterligare information.

Figur 4 Rödrastrerade fält utgör kommunalt markägande.
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NAMN PÅ DELOMRÅDEN
Kartan nedan visar de platsnamn och namn på delområden som används i planbeskrivningen.

1. Sjöbodsområde (inom planområdet)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hamnvägen
Hamnbassängen
Lilla hamnbassängen
Sillfabriken
Hamnplan
Kyrkvägen
Mollön
Galleberget

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
KOMMUNALA BESLUT
Beslut om planbesked
Beslut om samråd av planprogram
Beslut om godkännande av programsamrådsredogörelse
Beslut om samråd av detaljplan
Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, tidigare version
Beslut gällande detaljplanens innehåll
Beslut om granskning och godkännande av samrådsredogörelse
Beslut att godkänna granskningsutlåtande
Beslut att anta detaljplanen

2011-12-07
2013-10-11
2014-12-03
2016-11-29
2018-03-07
2020-11-04
2021-01-27
2021-11-08
2022-02-10
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ÖVERSIKTSPLAN
I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2009 beskrivs bland annat att området runt stora
hamnbassängen har utvecklats successivt till ett renodlat verksamhetsområde. Förutom
ﬁskberedningsindustrin ﬁnns här bland annat affärer, restauranger, tankstation för båtar och
vandrarhem. Många av verksamheterna strider mot gällande detaljplan avseende användningssätt.
Det är därför lämpligt att ta ett samlat planmässigt grepp om området med syfte att göra en ny
detaljplan.
Ett viktigt syfte med planeringen för Mollösund är att motverka den fortgående avfolkningen av
samhället genom att ge viktiga servicefunktioner möjligheter att fortsätta verka. Ett viktigt syfte
med planeringen är även att tillskapa fler arbetsplatser i samhället samt att befintliga verksamheter
ska ges rimliga utvecklingsmöjligheter.
Turismen beskrivs redan idag som en viktig näring i samhället med stor potential att
vidareutvecklas. Turismen genererar sysselsättning och ökat underlag för befintlig service.
Som framgår av översiktsplanen är följande specifikt för det aktuella planområdet:
•
•
•

att område för verksamheter legaliseras runt stora hamnbassängen
att kaj för stora båtar måste säkerställas
att komplettering med nya bostadshus sker vid hamnplanen och intill Galleberget.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Orust kommuns bostadsförsörjningsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2016 och gäller i 10
år. Där konstateras bland annat att den året-runt bosatta befolkningen kraftigt minskar på västra
Orust, främst i områden som Mollösund och Hälleviksstrand där året-runt-boendet ligger kring 20
% av det totala beståndet.
Vidare återfinns en del allmänna beslutsformuleringar för Mollösund såsom:
•
•

Färdigställ detaljplanen avseende verksamhetsytor i Mollösund
Mollösund kan i övrigt utvecklas i den takt ekonomin tillåter åtgärder i vägar, VA och
annan nödvändig infrastruktur

NATURVÅRDS PROGR AM
Orust kommuns naturvårdsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2006. I
naturvårdsprogrammet har Orusts naturområden kategoriserats i tre så kallade hänsynsnivåer.
Mollösund finns med i hänsynsnivå 3: Landskapsperspektiv. Vid all exploatering i område med
hänsynsnivå 3 skall iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden för
landskapsbild, natur- & kulturmiljövård och/eller friluftsliv, som pekas ut för de olika områdena.
KULTURMIL JÖPROGRAM
I kulturmiljöprogrammet för Orust kommun, antaget av kommunfullmäktige 1994, redovisas ett
antal utvalda kulturhistoriskt värdefulla miljöer, åtgärder som syftar till att levandegöra dessa miljöer
för kommunens invånare samt rekommendationer för hur de bör bevaras. För Mollösund ges
följande kulturhistoriska rekommendationer:
”Renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader skall utföras med stor hänsyn till områdets
och respektive byggnads karaktär . Påg ående detaljplanear bete skall syfta till att så långt
som möjligt förena kr avet på att skydda de kultur historiska v ärdena med behovet att
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utveckla samhället. I nnan detaljplanen är klar och VA-systemet utbyggt medg es i princip
ingen ny byggnation.”
Planförslaget har beaktat 1994 års kulturmiljöprogram rekommendationer. Arbetet med att ta fram
ett nytt kulturmiljöprogram färdigställdes 30 september 2020. I programmet ges Mollösund följande
kulturhistoriska rekommendation:
”Bebyggelsemiljö som ska bevar as. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast begr änsad
omfattning . Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet ska bev aras.”
RIKTLINJER FÖR S JÖBODAR OCH SJÖNÄRA BYGGNADER
Riktlinjerna, antagna av KF 9 juni 2016 syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av plan,
fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden rörande sjöbodar samt för upplåtelse av
kommunal mark och byggnader för sjöbods- och förrådsändamål.
Riktlinjernas övergripande mål är att stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras. Därför tillåts
inte boende i sjöbodar eller sjönära byggnader.
Riktlinjerna delar upp vad som tidigare benämnts som sjöbodar i två kategorier:
•
•

Sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av
båttillbehör och/eller fiskredskap.
Sjönära byggnad är en sjöbodsliknande byggnad vari en av kommunen medgiven
verksamhet bedrivs.

Sjöbodar inom kommunen är med få undantag uppförda på kommunal mark och
markanvändningen regleras då genom lägenhetsarrenden (sjöbod) och anläggningsarrenden (sjönära
byggnader). I riktlinjerna räknas ett antal principer upp som gäller för de olika arrendetyperna. Fritt
tillträde för allmänheten runt byggnaden en förutsättning för arrenderätten i båda fallen och för att
medge anläggningsarrände i sjönära läge ska verksamheten ha stöd i gällande detaljplan. Om
principerna inte följs kan arrendeavtalet sägas upp.
Riktlinjerna påverkar planens bestämmelser speciellt vad avser områdena runt Lilla Hamnbassängen
och öster om Stora Hamnbassängen.
Friköp av mark under sjöbodar
Den 24 april 2019 beslutade kommunstyrelsen § 102 att upphäva tidigare beslut om att erbjuda
friköp av mark för sjöbodar i Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och
Härmanö. Bakgrunden till beslutet är att Orust kommun vill värna om kommunen och invånarnas
inflytande idag och i framtiden. Ägandet av mark och då speciellt i tätorterna är den bästa garantin
för detta.
GÄLLANDE DE TALJPLANER
Planområdet omfattas av två detaljplaner (del av detaljplaner). I gällande detaljplan för området
saknas skydd för kulturmiljön inom planområdet.
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Förslag till ändring av stadsplanen för Mollösund o mfattande hamnen och tor get
m.m. 1987-11-16 med tillhörande planändring, lag a kraft 2002-07-26 omfattar
större delen av planområdet.
Detaljplan för del av Mollösunds tätort, äldre delen 2001-12-05
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PLANPROGRAM

Detaljplanen baseras på ett planprogram för området, daterat 2013-09-27. I planprogrammet är det
övergripande syftet med planeringen formulerat som ”att skapa förutsättningar för utveckling av
Mollösunds hamnområde med turistverksamheter, service och boende”. Behovet av att säkerställa bevarandet
av kulturmiljön inom programområdet och möjliggöra förändringar utan skada på riksintresset är
identifierat. Planeringen ska också, enligt planprogrammet, säkerställa allmänhetens tillgång till
hamnområdet, kajerna och naturområden samt ge förutsättningar till en ändamålsenlig tillgång av
parkeringsplatser.
Planprogrammet var föremål för samråd under oktober 2013 – januari 2014. Synpunkter från
programsamrådet redovisades och besvarades i en programsamrådsredogörelse som godkändes av
utskottet för samhällsutveckling 2014-12-03. Den utgjorde sedan riktlinjer för fortsatt planarbete.
Planprogrammet är inte antaget.
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PÅGÅENDE DE TALJPLANER
Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
Efter planprogrammet följde ett detaljplanearbete utifrån samma programområde, detaljplan för
Mollösund 5:351 m.fl. Efter att detaljplanen varit på granskning 2021 beslutades att dela upp
detaljplaneområdet i två olika detaljplaner.

Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
Programsamråd, 2014
Samråd, 2017
Granskning, 2021
Granskningsutlåtande, 2021

Detaljplan för Mollösunds västra Detaljplan för Mollösunds östra
hamnområde hamnområde
Granskning 2 Antagande
Granskningsutlåtande 2 Laga kraft
Antagande
Laga kraft
Detaljplan för Mollösunds västra planområde
Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp
kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och
skapa förutsättningar för en lokal utveckling av
besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn
tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att
skapa ett mer levande lokalsamhälle och fler
arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia
genom fiske och havsbaserade verksamheter samt att
skapa nya bostäder inom planområdet. Målsättningen
är att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle
ger bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i
Mollösund som samhälle. Förslaget redovisar även
långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med
lämpliga åtgärder samt förslag att minska
fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde, speciellt
under turistsäsongen.
Detaljplanen planeras granskas en andra gång under
första halvan av 2022.

Figur 7 Planområde för detaljplan för
Mollösunds västra planområde
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
MILJÖMÅL
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen. De nationella miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt
ett antal etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma
natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
I översiktsplan 2009 redovisas de miljömål som kommunen anser särskilt viktiga att arbeta med och
av dessa bedöms målen Hav i balans, levande kust och skärgård, Giftfri miljö och God bebyggd
miljö vara relevanta för planförslaget.
Hav i balan s, levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård 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.
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.
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.
BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen gör bedömningen att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte
påverkar något Natura 2000 område eller omfattas av kriterier för betydande miljöpåverkan enligt
bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356) med beaktande av följande orsaker:
•
•
•
•
•

Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i tid och rum då planen syftar till en väl
reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö vars värden detaljplanen syftar till att
bevara.
Inga höga naturvärden finns registrerade inom planområdet. Påverkan på områdets
naturvärden, i form av väg och bebyggelse, ska begränsas genom varsam och
naturanpassad placering.
Påverkan på landskapsbilden begränsas då ny bebyggelse anpassas till omkringliggande
miljö och bebyggelsestruktur.
En utveckling av hamnområdet syftar till att stärka Mollösund som turistort och
utvecklingen sker inom och i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och service.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i sitt samrådsyttrande.
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Under rubriken Konsekvenser redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen
innebär utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
AVVÄGNINGAR ENLIGT MIL JÖBAL KEN
Riksintresse för kulturmiljö (3 kap 6 § M B)
Mollösunds samhälle är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, KO32 Mollösund, beskrivet såhär:
Motivering
Ett av Bohusläns äldsta och största fiskelägen, med karakteristisk tät långsträckt bebyggelseklunga
utmed huvudstråket “Gatan”. Den ekonomiska tyngdpunkten har förutom sillfiske varit
djuphavsfiske med storbackor och fiskhandel; torkställningar med spilad långa är fortfarande inslag
i samhällsbilden.
Uttryck för riksintresset
Tätt och oregelbundet uppförd trähusbebyggelse (flera hus byggda före år 1800), tät rad med
sjöbodar och magasin (1-2 våningar målade med faluröd eller ockergul slamfärg), torkställningar för
långa, kyrkogård, kyrka i trä från 1866, huvudstråk ”Gatan”, stigar, smala prång och trånga gränder.
(Samhällets struktur med bostadshus utmed ”Gatan” och vissa sjöbodar fanns enligt karta redan
1773).
Området ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och
kulturmiljön. Kommunen har låtit Bohusläns museum utföra en kulturhistorisk konsekvensanalys i
syfte att förstå planförslagets påverkan på riksintresset och hur det kan justeras för att det inte ska
medföra negativ påverkan eller påtaglig skada på riksintresset, se vidare under rubriken Kulturmiljö
nedan. I den kulturhistoriska konsekvensanalysen har riksintressebeskrivningen förtydligats och
dess värdebärare definierats.
Den samlade bedömningen är att planförslaget inte medför påtaglig skada på riksintresset då stor
hänsyn har tagits till de kärnvärden som definierar Mollösunds kulturarv och själ.
Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB)
Hela kommunens västra kustområde från Flatön söderut inklusive Stigfjordsområdet ingår i ett
område som i sin helhet är av riksintresse för friluftslivet, södra Bohusläns kust (FO39). Området
sträcker sig från Lysekil i norr till skärgården strax norr om Rörö i Göteborgs norra skärgård.
Området är liksom norra Bohusläns kust ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och
utgör även ett betydande mål för internationell turism.
I beskrivningen av områdets värden står bland annat att området är ett utpräglat skärgårdslandskap
med stor variation som hyser stora skönhetsvärden. Möjligheterna till bad, segling, paddling,
strövtåg, fritidsfiske mm är mycket stora och kvaliteterna förstärks genom tillgängligheten till
service i exempelvis Mollösund.
Området ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och
kulturmiljön.
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte innebär någon skada på riksintressets värden.
Riksintresse för naturvård (3 kap 6 § M B)
Ett större sammanhängande område norr och nordväst om Mollösund omfattas av riksintresse för
naturvården, Islandsberg-Käringöfjorden (NRO 14101). Föremål för riksintresset är
skärgårdslandskapet och odlingslandskapet. Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på
detta intresse.
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Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 MB)
Farleden som går i sundet mellan Mollösund och Mollön utgör riksintresse för sjöfart, GullholmenMarstrand (kustled). Farleden ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra utnyttjandet.

Figur 8 Utsnitt ur sjökort. Farleden markerat i gult, farledens gräns mot nordväst inritad med en röd
linje.

Farledsgränsen mot nordost går utmed en linje mellan Mollösunds fyr och den röda farledspricken
utanför Mollösunds hamn, illustrerad ovan med en röd linje. Detaljplanen bedöms inte påverka
riksintresset.
Hushållningsbe stämmelser (4 kap 1 och 4 §§ MB)
Planområdet ligger inom kustområde som i sin helhet betraktas som riksintresse enligt miljöbalken
med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i miljöbalken utgör inte hinder
för utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet.
Miljökvalitetsnorme r (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland
annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
I genomförd VA- och vägutredning där dagvatten ingår har en bedömning av
miljökvalitetsnormerna för vatten gjorts, se nedan under rubriken Dagvatten. Sammantaget bedöms
planförslaget innebära att miljökvalitetsnormer inte riskerar att överskridas.
Strandskydd (7 kap MB)
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, enligt
miljöbalken 7 kapitlet 13 §.
Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. Hela området har varit planlagt sedan 50-talet vilket
innebär att strandskyddet inträder vid ny planläggning och behöver upphävas.
Det är kommunen som beslutar om ett upphävande av strandskyddet i samband med
planläggningen. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs särskilda skäl, enligt miljöbalken 7
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kap 18c §. Det krävs också att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser
väger tyngre än strandskyddsintresset.

Figur 9 Karta som visar gällande strandskyddlinje samt gränser för den plan som gällde i området vid
tidpunkten för strandskyddets införande, beslutad 1954-12-30.

Tidig are gällande detaljplan, 1954-12-30
Tjock streckad linje visar strandsky ddslinje som gällde fr am till 30 november
2014.
Prickad linje visar tillägg till str andskyddslinje efter 30 november 2014.
Tunn streckad linje visar planområdesgränsen.
Särskilda skäl och motivering till upphävande
Strandskyddet inträder vid ny planläggning inom hela planområdet och behöver upphävas med
planförslaget. Kommunen gör bedömningen att särskilda skäl för ett upphävande av strandskyddet
föreligger.
Skäl för upphävande är att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar
betydelse för strandskyddets syften (skäl 1). Inom området finns idag bostäder, verksamheter,
sjöbodar, staket och kajer med mer. Inga nya byggnader tillkommer i den nya detaljplanen, förutom
en mindre tillbyggnad på en befintlig restaurang. Den mindre tillbyggnaden beskrivs närmare i
avsnittet Förändringar på befintlig bebyggelse. Det särskilda skälet (skäl 4) för upphävande av
strandskyddet för tillbyggnaden är att ytan behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området eftersom det handlar om en tillbyggnad av ett
befintligt kök, som hör ihop med befintlig restaurang och därmed inte går att placera på någon
annan plats än i anslutning till befintlig byggnad.
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Relaterad e planb estämmelser
Strandsky ddet är upphävt inom
kvartersmark.
En administrativ bestämmelse införs på plankartan. Strandskyddet inträder på allmän platsmark och
vattenområde.

FÖRUTSÄTTNINGAR
PLATSENS HISTORIA
Mollösund är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen. Boken Mollösund – Om livet i ett gammalt fiskeläge av
Föreningen Mollösunds Museisektion (2012) beskriver att bebyggelse har funnits sedan medeltiden.
Samhället har förändrats gradvis efter skiftande behov och förutsättningar vilket ger en rik och
varierad miljö. De huvudsakliga delarna av samhället låg i slutet på 1700-talet i ett stråk, söder om
hamnen.

Figur 10 Peter Geddas sjökort från 1691 över vattnen kring Mollösund och Mollön. Bild från
”Mollösundet – historiska gåtor och dramatiska händelser”, Hagberg och Wallin.

Figur 11 Vy från korrholmen i början av 1900-talet. Bild från ”Mollösund – Om livet i ett gammalt
fiskeläge”, Föreningen Mollösunds Museisektion.

Under sillperioden vid slutet av 1800-talet var Mollösund ett av landets största fiskelägen och då
bodde över 1000 personer i samhället. Här fanns trankokerier och sillsalterier och ett 30-tal större
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fiskebåtar, mest kuttrar. Långaberedning var en etablerad verksamhet och torkställningar, så kallade
galgar eller kranar, med upphängd långa kunde ses på klipporna runt om i samhället. Under den
perioden förtätades samhället och bebyggelse tillkom i höjdområdena. Det var också under den
tiden som byggnationen av sjöbodar var som störst.
Kopplingen till havet är central i Mollösunds historia. Samhället har en historiskt sett strategisk och
central placering för angöring sjövägen. Först i början av 1900-talet anlades landsväg ut till
Mollösund.
Under 30-talet anlades den nuvarande hamnen. Utfyllnader gjordes för att knyta ihop mark som
tidigare var holmar med fastlandet, vilket kan ses i bebyggelsestrukturen. Även senare har
utfyllnader gjorts för att utöka hamnplanen.
Under hela 1900-talet fram till omkring 70-talet minskade antalet invånare i Mollösund
kontinuerligt. Huvuddelen av bostadshusen i den äldre samhällskärnan har, liksom i många andra
kustsamhällen, omvandlats till fritidshus.

Figur 12 Ortofoto från 1960. Foto:
Lantmäteriet

Figur 13 Ortofoto från 2020. Foto: Lantmäteriet

MARK OCH VEGE TATION
Stora delar av planområdet är bebyggt och övriga delar består till största delen av hårdgjorda ytor
inom hamnområdet med mindre områden med berg i dagen samt bryggor och kajer.
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Figur 14 Hamnvägen, söderut

Figur 15 Vy från Sjömacken mot planområdet

RISKER
Höga v attenstånd och skyfall
I och med att klimatet förändras kommer havsnivån höjas samtidigt som mängden och antalet
kraftiga regn kommer att öka. Situationen kan bli synnerligen allvarlig då höjd havsnivå och ökade
flöden i vattendragen sammanfaller med varandra. Västra Götaland och kusten är mer utsatt för
klimatrisker än många andra områden i Sverige. Riskerna från ett stigande hav och för en ökande
frekvens av skyfall i ett varmare klimat är några betydelsefulla faktorer. Landhöjningen är inte
tillräcklig för att kompensera för de höjningar av havsnivån som kommer att ske på längre sikt.
I Mollösund är risken för översvämningar för de lågt liggande delarna ett känt faktum redan idag.
Orsakerna till de höga vattennivåerna är främst vattenmassorna, som trycks in från Västerhavet vid
ogynnsamma vindar och lufttryck. Möjligheten för avledning av dagvatten kan också komma att
påverkas ogynnsamt vid ett stigande hav och i samband med ökande regnmängder.
Havsvattenståndet varierar med lufttryck och vindar. Vid extrema tillfällen stiger havet till omkring
+1,5 m (Länsstyrelsen, 2011) över medelvattenståndet och orsakar då översvämning.
Den permanenta bostadsbebyggelsen i Mollösund ligger relativt högt och bedöms till största delen
klara en högre havsnivå, förutsatt att åtgärder genomförs på tekniska försörjningssystem, såsom VA
och gator. Flera av sjöbodarna närmast vattnet ligger mycket lågt och kommer att vara utsatta för
högre vattenstånd.
Planområdet ligger generellt lågt och delar av planområdet har fyllts upp med sprängsten mellan det
som tidigare var holmar och fastland. Hamnvägen ligger på 1,7 m över nollnivån men ligger lägre
söderut där vägen tillslut ligger 1,3 m över nollnivån. Kajen ligger på en nivå 1,5 m och
sjöbodstorget ligger som lägst på en nivå 0,8 m över nollnivån.
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Figur 16 Utdrag från kartan Hav möter land, 2013.

Det finns inga mätserier av vattennivån specifikt för Mollösund. Med utgångspunkt från ett antal
mätstationer på västkusten, utifrån Länsstyrelsens faktablad för kusten (version 2.0 2014-12-29), är
ett rimligt antagande att 100-årsnivån i dagens klimat är cirka +1,5 m.ö.h. i höjdsystemet RH2000 i
Mollösund. Någon särskild vinduppstuvningseffekt bedöms inte vara aktuell för Mollösund med
tanke på det relativt skyddade läget samhället har. Utifrån en bedömd nettohavshöjning på ca +0,7
m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,2 m. Därtill tillkommer en 0,5 meters
säkerhetsmarginal för markanvändning som är av mer betydelsefull karaktär, vilket innebär att till
exempel ny bostadsbebyggelse inte bör ligga under +2,7 m.

Figur 17 KUSTEN - Framtida högvatten. Källa: Länsstyrelsen, Faktablad Kusten - planeringsnivåer.
Version 2.0 (2014-12-29)

I ett 100-års perspektiv, d.v.s. ca år 2120, förväntas en nettohavshöjning på ca 0,8 m, vilket innebär
att högsta högvatten nivå kan nå upp till +2,3 m. Planen innehåller inga samhällsviktiga funktioner,
som skulle motivera att en väsentligt högre säkerhetsnivå skulle behöva beaktas. Mot bakgrund av
detta är en eftersträvansvärd nivå för trafikerade gator och bostadsbyggnader på +2,5 m respektive
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+2,9 m. Dessa nivåer tillgodoser en tillräcklig säkerhetsnivå för en överskådlig framtid med de
grundförutsättningar som finns i Mollösund. Förutsättningarna för översvämningsrisken togs fram i
en helhetsanalys för det tidigare större planområdet. Inom det aktuella planområdet föreslås inga
nya bostäder, men vid fallet att någon utav de befintliga bostäderna byggs om ska dessa
rekommendationer beaktas.
Förorenad mark
En historisk inventering avseende förorenad mark (Sweco Environment, rev 2021-06-16) har
genomförts för planområdet. Inventeringen behandlare ett område som är större än den aktuella
detaljplanen.
Syftet med utredningen har varit att med hjälp av sammanställd information om eventuell
förekomst av förorenad mark inom planområdet kunna bedöma behovet av fortsatta utredningar
och undersökningar. Marken inom planområdet är relativt flack och till största delen asfalterad.
Genom åren har vattenområden fyllts ut i syfte att vinna mark och bland annat anlägga en
gästhamn. Fyllnadsmaterialet utgjordes troligtvis av sprängsten. I den södra, yttersta sidan av
gästhamnen är marken i dåligt skick på grund av erosion och fordonstrafik är förbjuden.
Inom planområdet finns idag ett flertal verksamheter, restauranger, brandstation, reningsverk och
en tankstation. Strax utanför planområdet finns fiskberedningsindustri och ytterligare en
tankstation. Inventeringen av tidigare verksamheter visar att det aldrig har funnits någon
uppställningsplats för båtar inom planområdet, varken i kommunal eller privat regi.
I dagsläget finns det tre objekt registrerade i Länsstyrelsens databas EBH-stödet i Mollösunds
hamnområde. Ett objekt berör de befintliga tankstationerna, varav en ligger inom planområdet. Ett
andra objekt berör gästhamnen och ett tredje berör MP-produkters verksamhet utanför det aktuella
planområdet. Objekten för tankstationerna och MP-produkters verksamhet är endast generellt
branschklassade och har inte inventerats. Drivmedelshanteringen har fått branschklass 2, stor risk
och fiskberedningsindustrin har fått branschklass 4, liten risk. Den tredje verksamheten avser
hamnen, och har fått en schablonklassning som riskklass 2, stor risk vilket gäller alla varv och
småbåtshamnar i Västra Götaland. Utanför planområdet kan potentiella föroreningar finnas, men
bedöms inte påverka aktuell detaljplan.
Potentiella föror enin gar inom planområdet
Tankstatio nerna
Potentiella föroreningar är organiska föroreningar (alifater, aromater och PAH) och kommer
generellt från spill och läckage. Pumparna är belägna på bryggan om båda sidorna av gästhamnens
infart, där eventuellt spill går direkt ned i havet eller på sprängsten strax under bryggan. Cisternerna
på norra sidan står ovan mark i betonginvallningar vilket stoppar spridning av ev spill. Eventuellt
kan betongen innehålla rester av drivmedel som spillts. En tankstation ligger inom planområdet.
Reningsverk
Generellt är den största påverkan från reningsverk det utsläpp av vatten till recipient, framförallt i
övergödningssyfte (ex kväve och fosfor). Slam från verksamheten kan i sig innehålla tungmetaller,
läkemedelsrester m m, vilket också kan finnas i utsläppsvattnet. Beroende på verksamhetstid och
om det funnits ev sprickor i reningsbassängerna kan det finnas en risk för tungmetaller etc i
marken. Även föroreningar i sedimenten kan förekomma.
Reningsverket ligger inom planområdet men ska avvecklas när en överföringsledning till
reningsverket i Ellös finns utbyggt. Anläggningen planeras vara färdigställd 2025. Byggnaden som
idag är reningsverk kommer byggas om till pumpstation.
Övrigt
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Flera av båthusen och även andra byggnader inom planområdet är med stor sannolikhet målade
med röd mineralfärg som ev kan innehålla t ex bly, zink och koppar.
Avseende asfalten inom planområdet kan det finnas risk för tjärasfalt, men detta är oklart. På
historiskt flygfoto går det att tyda vägar inom området, dock ej vilket material det består av. Det kan
vara asfalt, betong, grus, gatsten etc. Om eventuell asfalt är anlagd innan mitten på 1970-talet kan
det finnas en risk att tjärasfalt förekommer.
Fyllnadsmaterial inom planområdet är av okänt ursprung och risk för förorening finns beroende på
materialets ursprung.
Förslag till fortsatt ar bete
I föreliggande inventering finns det ingen pågående eller tidigare verksamhet som tyder på risk för
förekomst av någon större potentiell förorening.
Då tankstationerna är anlagda ovan sprängstensfyllning är det svårt att utföra en miljöteknisk
markundersökning genom skruvborrning med geoteknisk borrbandvagn. Spill eller läckage från
cisternerna hamnar troligtvis direkt i havet. I den historiska inventeringen föreslås som fortsatt
arbete att i samband med eventuell avetablering och rivning av befintliga anläggningar utföra
miljökontroll med tillhörande provtagning. I samband med detta kan en okulär bedömning och ev
en laboratorieanalys utföras av den asfalt som finns i kringområdet.
Om större markarbeten planeras vid reningsverket bör miljökontroll och provtagning utföras.
Rapporten innehåller rekommendationer för området vid MP-produkters verksamhet och
hamnplanen som inte längre ligger inom aktuellt planområde.
I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt
avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult tillkallas
för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas. Vid förekomst av
överskottsmassor kan en mottagare eventuellt kräva laboratorieanalys av massorna, och ev nya
massor som tillförs planområdet ska vara godkända för aktuell markanvändning.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Cowi har tagit fram en geoteknisk utredning och markteknisk undersökningsrapport samt ett
bergstekniskt PM. Den geotekniska utredningen undersöker ett större område än aktuellt
planförslag. I texten nedan sammanfattas de delar som berör det aktuella planförslaget.
•
•
•
•

PM Geoteknik, Cowi, 2015-04-30, rev C 2021-09-20
MUR Geoteknik, Cowi, 2015-01-30, rev A 2019-01-16
PM Bergteknik, Cowi, 2015-01-30, rev B 2020-08-31
Kostnadskalkyl, Cowi 2016-01-10 rev 2016-10-05
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Geotekniska förhållanden
I den geotekniska utredningen framtagen av
Cowi delas det undersökta området in i fem
delområden. Aktuell detaljplan ingår i
delområde 5 och del av delområde 4.
I planområdet visar de geotekniska
utredningarna att jordlagerföljden under
ytskiktet består av fyllning och därunder av
lera och gyttja som via ett lager friktionsjord
(skalgrus enligt tidigare utförd
undersökning) vilar på berg.

Figur 18 Delområden i utredningen.

Befintliga konstruktioner
Den östra kajens (delområde 4) uppbyggnad redovisas i utredningen genom handlingar från 1936.
Vid hamninloppet byggdes två pirar vars ritningar redovisas i utredningen. Inom delområde 5 finns
ingen dokumentation av befintliga kajkonstruktioner men är grundlagda på pålar till berg som är
synlig vid okulärbesiktning från flotte. Befintligt erosionsskydd längst i sydost utgörs av sprängsten.
I en dykinspektion bedöms kajen vara i gott skick och vara gediget byggd och bedöms komma stå
kvar och fylla sitt syfte en längre tid framöver.
Översvämningsanalys
Eftersom stora delar av detaljplaneområdet ligger på låga marknivåer som riskerar att översvämmas
i framtiden behövs åtgärder för att minska risken för översvämning. I utredningen av Cowi beskrivs
att området till stor del är utfyllt med sprängsten och jordlagren bedöms som mycket permeabla.
Åtgärder i form av täta barriärer ovan mark bedöms därmed vara otillräckliga då vattnet kommer
att ledas under mark i de permeabla jordarna/sprängstenen. Att slå täta sponter ned i dessa
jordlager är både svårt att utföra (erfordrar schaktning), svårt att få det tätt mot underliggande berg
samt att få hela konstruktionen tät utmed hela dess längd då den måste ansluta till högre marknivåer
i båda ändar.
Åtgärder för översvämningssäkring
De föreslagna åtgärderna för att hantera översvämningssäkringen är därmed markhöjningar.
I aktuellt planområde föreslår utredningen att markytan höjs 0,5-0,9 m till en nivå +2,0 m genom
uppfyllning. Lasten bedöms huvudsakligen föras ned till berg samt dels påverka befintlig
kajkonstruktion. Därför föreslås att området utmed kajen stabiliseras med en krönbalk som utgör
stöd för det ökade marktrycket som markhöjningen medför. Ett antal bodar och byggnader höjs i
området men tillför inte nya laster i området. Längst i söder föreslås trädäck på plintar vilket inte
bedöms generera nya laster i området.
Utredningen innehåller åtgärdsförslag på samtliga delområden, även utanför aktuellt planområde.
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Stabilitet
Cowi har utfört en stabilitetsanalys och utfört undersökningar i ett flertal sektioner.
Befintliga kajkonstruktioner förutsätts vara dimensionerade för befintliga förhållanden och
förutsätts vara grundlagda direkt på berg eller via pålar till berg.
Stabilitetsanalysen visar för den östra kajen i sektion I (sjöbodstorget) att beräknade
säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden med en total last om 10 kPa
(trafiklast eller utfyllnad motsvarande 0,5 m) är tillfredställande i området enligt gällande krav och
normer. Vid en osäkerhetsanalys (lägre hållfasthet i leran ute i vattenområdet) blir
säkerhetsfaktorerna låga, men kan upprätthållas på acceptabel nivå om ytlasten på land begränsas
till 0 kPa ca 5 m bakom släntkrön. Vid en osäkerhetsanalys (lägre hållfasthet i leran på landområdet)
erhålls fortsatt erforderlig säkerhetsfaktor, då leran på landområdet endast ger en liten påverkan på
glidytan.
I utredningen beskrivs att totalstabiliteten med avseende på geoteknik för befintliga förhållanden
bedöms som tillfredställande och uppfyller gällande rekommendationer enligt IEG rapport 4:2010
med förutsättningen att befintliga kajkonstruktioner är dimensionerade för befintliga förhållanden. I
utredningen bedöms att markhöjning till +2,0 m kan utföras på Hamnvägen och området vid kajen
med åtgärder föreslagna enligt utredningen. Vid området längst ut vid Grenvägen rekommenderas
att ytlast från trafik eller uppställning ska förbjudas.

Figur 19 Område som visar på skyddszon (0 kPa lastrestriktion) bakom kajkonstruktion. Bild från
COWIs utredning, 2021-10-21

Sättningar
I utredningen från Cowi beskrivs att större byggnader ska övervägas om de ska grundläggas på
pålar/plintar för att undvika skadliga sättningar (främst differenssättningar).
Radon
I samband med den bergtekniska utredningen har en radonriskundersökning genomförts.
Uppmätta strålningsnivåer omvandlat till µSv/h ger ett mätresultat på 0,07-0,14 µSv/h vilket ligger
inom gränsvärdet för normalradonmark. Byggnader på normalradonmark ska utföras
radonskyddande.
GATOR OCH TR AFIK
Sweco har tagit fram en VA- och vägutredning (2020-11-06) som utgör underlag för
detaljplanearbetet. I utredningen ingår ett större område än aktuell detaljplan.
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Mollösund ligger i änden av länsväg 744 som förbinder samhället med övriga Orust genom väg 770
och väg 740. Trafikmängden på Landsvägen (väg 744) uppgår till ca 800 fordon/dygn men varierar
över året, med en tätare trafik sommartid. Vägen saknar separat gång- och cykelbana och har en
varierad bredd och standard utmed sträckan. Hastighetsbegränsningen på sträckan genom centrala
Mollösund är 30 km/h med delvis skymd sikt och flera direktutfarter från privata fastigheter.
Landsvägen leder vidare till hamnen och Hamnvägen som västerut löper förbi stora
hamnbassängen ut till hamnplanen vilket alstrar viss besökstrafik och tung trafik. Hamnvägen har
ingen separering av trafikslagen och ligger på en relativt konstant höjd på +1,75–1,85 m.
Från landsvägen och söder ut fortsätter Hamnvägen mot den äldre delen av Mollösund där
livsmedelsbutik och mindre butiker samt restauranger finns. Trafiken förbi Hamnvägen, södra
delen och i området för den äldre delen av Mollösund utgörs av besökare till butiker och
restauranger samt boende. Det finns ingen separering mellan trafikslagen och markhöjderna på
vändplanen varierar från +1,2–1,5 m.
Kollektiv trafik
Mollösund nås med kollektivtrafik via buss 375 som stannar vid Mollösund Östra, vid korsningen
Landsvägen/Kyrkvägen/Ängsvägen/Vallenvägen. Buss 375 går via Ellös till Henån med ytterligare
kollektiva förbindelser norr- och söderut.
Parkering
Trafiken och framförallt bristen på parkeringsplatser är sommartid ett besvärligt problem.
Besökstrafik hänvisas idag till en parkering utanför planområdet, vid Gården.
Förslag till gatuutformning, parkering mm beskrivs under rubriken Planförslaget, Gator och trafik
nedan.
VATTEN OCH AVLOPP
Dricksv atten
Sweco har tagit fram en VA och vägutredning, 2020-11-06 som beskriver att Mollösund ligger inom
kommunalt verksamhetsområde och försörjs med dricksvatten från vattenverket i Kårehogen.
Dricksvattnet leds via överföringsledningar utmed landsväg 744 till Tångehöjds reservoar nordväst
om Mollösund. Vattennivån bedöms vara +37 meter över havet. Enligt kommunens VA-karta finns
inga tryckstegringar i Mollösund och trycknivån styrs därmed av vattennivån i reservoaren.
Alla större befintliga byggnader inom planområdet är anslutna till vatten- och spillvattensystemet
idag. Sjöbodarna i den sydöstra delen saknar VA-försörjning.
Spillvatten
Allt spillvatten från Mollösund avleds idag till Mollösunds reningsverk beläget centralt i samhället,
inom planområdet. Reningsverket är hårt belastat sommartid och breddning till Kråke fjord
förekommer. Orust kommun planerar att lägga ner samtliga mindre reningsverk och leda allt
spillvatten till Ellös reningsverk, beläget på den nordvästra delen av ön. Anläggningen kommer att
stå färdig till 2025 och en överföringsledning till Mollösund kommer att vara klar under första
halvan av 2025. Mollösunds reningsverk byggs då om till en pumpstation.
Lutningen på spillvattenledningarna inom planområdet är stundtals mycket låg.
Förslagets vatten- och avloppshantering beskriv under rubriken Planförslaget, Vatten och avlopp
nedan.
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DAGVATTEN
I Swecos utredning VA och vägutredning, 2020-11-06 beskrivs även dagvattenhanteringen.
Planområdet består till största delen av hårdgjorda ytor. Det finns ett fåtal dagvattenledningar i
området idag, på hamnplanen och vid bebyggelsen i söder. Det går inte att avgöra var de olika
delsystemen har sina utlopp, men sannolikt släpps dagvattnet ut i hamnen.
Dagvattenutredningen undersöker ett större område än det aktuella planområdet. Planområdet
utgörs utav vad som i utredningen benämns delområde tre.
Befintliga dagvattenflöden har beräknats för regn med 5 respektive 20 års återkomsttid. På grund av
områdets ringa storlek och relativt branta lutning har koncentrationstiden bedömts till 15 minuter.
Totalt är avrinningen från planområdet 105 l/s för regn med 5 års återkomsttid och 165 l/s för
regn vid med 20 års åtkomsttid. När utredningen togs fram bestod planområdet av ett större
område. Angivelsen ovan gäller det aktuella planområdet (exklusive område 1 och 2).
Kråke fjord är recipient för majoriteten av dagvattnet från planområdet. Kvalitetskravet har angetts
till god ekologisk status till 2027, VISS – Vatteninformationssystem Sverige. Kråke fjord har en god
kemisk status med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PDBE). Belastningen på Kråke fjord kommer från jordbruk, skogsbruk, reningsverk
(kommunala och enskilda) samt atmosfärisk deposition. Belastningen från Mollösunds reningsverk
försvinner år 2015 i och med att området kopplas på överföringsledning till Ellös reningsverk.
Planförslagets dagvattenhantering och påverkan på MKN vatten beskrivs under avsnitten
planförslaget, Dagvatten och Miljökvalitetsnormer för vatten på sida 42 respektive 43.
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BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen i denna del av Mollösund innehåller ﬂera olika karaktärsdrag. Den bebyggelsemiljö
som vi ser idag är resultatet av en lång utvecklingsprocess. I området öster om Stora
Hamnbassängen finns äldre bebyggelse med stort kulturhistoriskt värde i form av sjöbodar och
magasin samt enstaka bostadshus. Bostadshusen inom planområdet har typiskt bohuslänskt
formspråk.
Angränsande till planområdet är en tät bebyggelsestruktur med äldre kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse. Foton av befintlig bebyggelse och kajer vid hamnplan, lilla hamnbassängen
kantad av sjöbodar samt vyer över stora hamnbassängen med bebyggelsen bakom.
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Befintlig bostadsbebyggelse i den centr ala delen av planområdet samt exem pel på befintlig
bebyggelse öster om stor a hamnbassängen.
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Kulturhistorisk bebyggelse
En kulturhistorisk bebyggelseinventering har tagits fram, Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns
museum 2018-10-24, med syfte att utgöra underlag för bevarandestrategi för detaljplanen.
Inventeringen pekar ut åtta byggnader inom tidigare planområde samt tre områden som innehåller
bland annat förrådsbodar och sjöbodar.
Sju utpekade är privata bostäder byggda mellan 1880-talet och 1910-talet och byggdes initialt som
skepparhus, magasin, saltmagasin, ladugård samt traditionella bohuslänska enkelhus och dubbelhus.
Två av dessa ligger inom aktuellt planområde. Husen har varierande värden att bevara men samtliga
har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull och riksintressant miljö. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund samt med hänsyn till
husens ursprungskaraktär.
I inventeringen pekas även tre områden med sjöbodar och förrådsbodar ut, varav en inom aktuellt
planområde. Sjöbodsraden runt lilla hamnbassängen byggdes under 1800- och 1900-tal och några
av bodarna har flyttats i och med en utbyggnad av Sillfabriken omkring år 1990. Förrådsbodar öster
om stora hamnbassängen bedöms vara byggda från 1800-talet och framåt samt ha stått mer
vattennära initialt. Sjöbodar och magasin i östra planområdet står på mark som tidigare utgjorde
skär som var förbundet med fastlandet genom träspång. I inventeringen beskrivs att sjöbodar,
förrådsbodar och magasin har ett stort samhällshistoriskt och miljöskapande värde samt ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull och riksintressant miljö.
I inventeringen pekas brandstationen från 1940-talet ut som står på mark som tillkom vid utfyllnad
mellan skäret och fastlandet på 1930-talet. Idag finns ett frivilligt räddningsvärn, bestående av 14
frivilliga och huset har även delvis använts som butik. I inventeringen beskrivs att brandstationen
har ett stort samhällshistoriskt och miljöskapande värde samt ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull och riksintressant miljö.
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FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar på land inom eller i anslutning till planområdet. I
vattenområdena runt planområdet finns flera kända fornlämningar såsom flera vrak,
hamnkulturlager och ballastplatser från medeltiden och senare. Senast vid en marinarkeologisk
utredning år 2015 påträffades tre nya fornlämningar i planområdets närhet.
Länsstyrelsen ställde i sitt yttrande över samrådshandlingen krav på att en marinarkeologisk
utredning genomförs för de delar av planområdet som omfattar vattenområde. Efter en justering av
planområdesavgränsningen där stora delar av vattenområdena tagits bort har länsstyrelsen meddelat
att kravet inte längre kvarstår.
SERVICE
Inom och i anslutning till planområdet finns service i form av en åretruntöppen dagligvaruaffär
med post, säsongsöppen kiosk, restauranger, caféer, värdshus, fiskaffärer, små butiker (främst
sommaröppna) med mera. Inom området finns också brandstation för brandvärnet, en kommunal
gästhamn och två tankstationer för båtar. Strax nordost om planområdet ligger Katteviks badplats.
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PLANFÖRSLAGET
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge
befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen syftar
även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer
och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör
förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för
service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen
och verksamheter för turism uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning. Förslaget
redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.

Figur 20 Bild på planområdet i illustrationsplanen.
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RISKER
Förorenad mark
Utifrån historisk inventering avseende förorenad mark, Sweco Environment, 2018-04-06, finns inte
några potentiella föroreningar av sådan art eller omfattning att någon fördjupad utredning är
motiverad i förhållande till den föreslagna mark- och vattenanvändningen enligt planförslaget.
I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt
avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult tillkallas
för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas.
Risk för olyckor – tankstation
Tankstation inom akt uellt planområde
Inom planområdet finns en tankstation som på sikt bör avvecklas eftersom den är olämpligt
placerad. Tankstationen ges inte planstöd i aktuellt planförslag. Tankstationen har inte heller
planstöd idag i gällande detaljplan.
Tankstation utanför p lanområde
Strax väster om planområdet finns en befintlig tankstation som i parallellt planarbete avses ges
förutsättningar för att finnas kvar. Texten nedan behandlar risken på aktuellt planområde från den
tankstation som ligger utanför planområdet.
Den befintliga tankstationen är placerad längst ut på en udde strax väster om planområdet.
Tankstationen har idag 25 m3 bensin och 22 m3 diesel i fem olika cisterner och förser båtar med
bränsle.
I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) handbok ”Hantering av brandfarliga gaser
och vätskor på bensinstationer” från 2015 beskrivs ett antal rekommenderade skyddsavstånd till
olika funktioner från cisternernas påfyllningsanslutning. Den befintliga tankstationen uppfyller de
rekommenderade avstånden enligt nedan.
Placer ing
Lokaliseringen är en återvändsgränd helt utan förbipasserande fordon eller fotgängare och eftersom
tankstationen ligger längst ut på en udde behöver ingen gå närmare än 12 m från
påfyllningsanslutning till någon cistern för att nå någon funktion.
Känslig markanv ändning
Avståndet till den närmsta bostadsbebyggelsen (inom aktuellt planområde) nordväst om
tankstationen är ca 85 m och kommer enligt planförslaget att vara avskild från tankstationen genom
ny sjöbods-/förrådsbyggnad samt att lilla hamnbassängen redan skiljer dem åt. Kommunens
sammanvägda bedömning i förhållande till den mest känsliga markanvändningen är att
tankstationen inte utgör någon risk.
Risk för skada eller olycka
Risken för skada på anläggningen från land bedöms som osannolik då placeringen av tankstationen
inte ligger i anslutning till gata eller är en genomfartspunkt. Lokaliseringen är en återvändsgränd helt
utan förbipasserande fordon. Påkörning från landsidan är osannolik då cisternerna redan idag
skyddas av befintlig bebyggelse, samt att planförslaget innebär en ytterligare förtätning. Det andra
fallet av risk för skada på anläggningen är från havssidan. Här skyddas cisternerna genom befintlig
kajkonstruktion och sprängsten.
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I Swecos riskutredning beskrivs risken för en pölbrand i samband med en trafikolycka vara mindre
sannolik på grund av de låga hastighetsbegränsningarna på 30 km/h i Mollösund. Olycksrisken till
följd av transporter av farligt gods genom centrala Mollösund bedöms vara små på grund av få
transporter och låga hastighetsbegränsningar.
Om en olycka intr äffar
Anläggningen är placerad på en platt udde och är omgiven av vatten åt öst, syd och väst.
Cisternerna är förankrade ovan sprängsten samt på kajkonstruktion. Om det skulle ske en eventuell
pölbrand finns ingen risk för spridning på land åt öst, syd eller väst och åt norr förhindras spridning
genom både befintlig och planerad hamnbebyggelse samt att delar av marken svagt lutar mot
kajkanterna.
Kommunen bedömer att risken för skada på anläggningen är mycket liten och minskar ytterligare
efter att befintliga cisterner byggs in samt att avståndet till den känsliga användningen bostäder är
tillräckligt vid ett eventuellt olycksfall. Kommunen bedömer även med utgångspunkt ovanstående
förutsättningar på platsen att ingen fördjupad riskutredning krävs.
Relaterad e planb estämmelser
G - drivmedelsförsäljning
Översvämningsrisker, markniv åer och geoteknik
Stora delar av planområdet ligger lågt och riskerar översvämning vilket ställer krav på både befintlig
och planerad bebyggelse. Läs mer om förutsättningarna i kapitlet Risker på sida 22.
Förutsättningarna för översvämningsrisken togs fram i en helhetsanalys för det tidigare större
planområdet.
I plan- och bygglagen 2 kap 5 § beskrivs att kommunen vid planläggning ska lokalisera bebyggelse
till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till, bland annat, risken för översvämning. I
samma paragraf beskrivs även att ny bebyggelse ska planläggas med hänsyn till natur- och
kulturvärden. Under planprocessen har översvämningshantering för gator, mark och bebyggelse
utretts i relation till Mollösunds höga kulturvärden. Syftet med höjning av mark och bebyggelse är
att säkerställa ortens funktioner och även kulturmiljöer för framtida generationer. Samtidigt kan
åtgärderna för översvämningssäkring delvis ställas i konflikt med bevarandet av befintlig
bebyggelse. Realiteten är dock på längre sikt att om inga åtgärder införs innebär det en definitiv
skada på det kulturhistoriska värdet då stora delar av bebyggelsen kommer ligga under vatten.
Planförslaget innebär en kompromiss mellan de nivåer som rekommenderas för
översvämningssäkring med ett 100 års perspektiv och vad platsen bedöms tåla ur kulturhistorisk
och geoteknisk synpunkt. Resultatet är de föreslagna plushöjderna för gator och mark samt de
höjder som befintlig bebyggelse medges lyftas utan att skada riksintresset för kulturmiljö.
Inom ramen för planarbetet har det utretts vilka förutsättningar som finns för
översvämningssäkring med ett 100 årsperspektiv, vilka åtgärder som är mest lämpliga utifrån ett
kostnads-nyttoperspektiv och kulturvärdesperspektiv samt när i tid åtgärderna bör genomföras.
Markförhållandena i Mollösund medför att markhöjningar är den lämpligaste och
kostnadseffektivaste åtgärden för skydd mot stigande havsnivåer.
Föreslagna åtgärder
I samband med genomförd geoteknisk utredning, PM Geoteknik, Cowi 2020-08-31 samt
Kostnadskalkyl, Cowi 2016-01-10 har ett antal åtgärder föreslagits för att minska
översvämningsrisken inom planområdet samt hamnplanen och området kring lilla hamnbassängen.
De åtgärder som föreslås i Cowis rapport är valda i syfte att minimera risken för översvämning och
samtidigt inte inkräkta för mycket på områdets karaktär och tillgänglighet och närhet till vattnet.
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Mollösunds centrala delar vilar på vattengenomsläppliga utfyllnadsmassor vilket gör att bebyggelse
och infrastruktur inte kan översvämningssäkras med barriärer/vallar. Istället föreslås att berörd
infrastruktur och mark höjs till en nivå +2,0 m och ny bebyggelse samt en del befintlig bebyggelse
istället höjs till en nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4 m. Hamnvägen föreslås höjas till nivå
+2,5 m strax utanför planområdet medan Hamnvägen inom aktuellt planområde samt området vid
kajerna höjs till +2,0 m med hänsyn till de funktioner och markanvändning som finns i
planområdet samt förutsättningarna i övrigt som skiljer sig mot Hamnvägen västerut.
Ny bostadsbebyggelse regleras med bestämmelser i plankartan och får inte uppföras under en nivå
+ 2,9 m. Inom det aktuella planområdet föreslås inga nya bostäder, men vid fallet att någon utav de
befintliga bostäderna byggs om ska dessa rekommendationer beaktas. Mindre känslig användning,
som bland annat verksamhet och handel regleras i plankartan och får som lägst inte uppföras under
en golvnivå +2,4 m. All ny bebyggelse ska byggas med översvämningssäker konstruktion upp till en
nivå +2,9 m.
Ansvaret för höjningen av vägar ligger på huvudman av vägen, det vill säga samfällighetsföreningen,
Mollösund ga:3. Höjningen av vägar sker i den takt som behovet uppstår. Konsekvenser och
ansvarsfördelning för fastigheter inom planområdet redovisas nedan under respektive delområde.
Se även avsnittet på Fastighetsrättsliga frågor på sida 51.
Inom planområdet ges befintliga byggnader och sjöbodar öster om stora hamnbassängen, som idag
ligger lågt, planstöd att lyftas till en högsta nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4 m. Se
avsnittet Sjöbodstorget på sida 44 för mer information.
Relaterad e planb estämmelser
+0,0 - Gatans höjd över nollplanet.
Utgångspunkten för översvämningshanteringen är att på längre sikt uppnå en höjd på gatan till
nivån +2,0 m i den takt som behovet uppstår. Bestämmelsen om gatans höjd är inte kopplad till
bygglov för omgivande kvartersmark.
b2 - Befintlig byggnads grund får höjas. Del
av byggnad uppförd över grunden får lyftas
upp med motsvarande höjd. Denna del av
byggnadens höjd och övriga proportioner får ej
förändras. Högsta nivå överkant
bottenbjälklag är +2,4 m.

b1 - Lägsta nivå överkant färdigt golv i ny
byggnad är +2,4 m. Fuktsäker konstruktion
ska utföras upp till nivån +2,9 m.

Syftet med bestämmelsen om att höja befintlig bebyggelse är att byggnader ska bevaras och inte
förändras. Byggnaderna får lyftas upp genom att byggnadens grund höjs, men i övrigt ska
byggnadernas kulturhistoriskt värdefulla karaktär bevaras. Sjöbodar, bodar och befintlig bebyggelse
i östra planområdet ges möjlighet att lyftas till en högsta nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4
m när behovet uppstår. Syftet med bestämmelsen är att befintliga bodar får höjas i sin helhet för att
klara framtida översvämningar och bestämmelsen medger inte en utökad takhöjd utan att golvnivån
höjs.
Bestämmelserna som reglerar höjning av mark, gator och bebyggelse är direkt kopplad till
varsamhetsbestämmelser för befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Se avsnittet Sjöbodstorget
på sida 44 för mer information.
n1- Högsta tillåten markbelastning är 0 kPa,
såvida inte last förs ner till fast botten, dock
medges upphöjd brygga för gångtrafik.
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För ett område i södra delen av planområdet erfordras belastningsbegränsningar för att inte riskera
laster mot kajkonstruktionen. Det belastningsbegränsade området ligger inom kvartersmark.
Belastningsbegränsningen innebär att befintliga parkeringsplatser måste utgå, om inga
stabilitetshöjande åtgärder utförs. Se mer under Parkering på sida 40.
Ansvarsfördelning för höjning av väg
Idag ansvarar fastighetsägaren för att initiera och finansiera klimatanpassningsåtgärder för enskilda
intressen. Myndigheter har ansvar att skydda allmänna intressen där kommunen har en central roll
till följd av planmonopolet. Det kommunala ansvaret inom klimatanpassningsarbete skärptes 2018
då en ändring i Plan- och bygglagen, PBL förtydligade kommunernas roll när det gäller att förbättra
beredskapen mot klimatförändringar. Länsstyrelsens roll i frågan är att bevaka kommunernas
tillämpning av PBL i bland annat detaljplaner.
Åtgärdsarbete kan finansieras av kommunala budgetar och kan kompletteras med bidrag från MSB
och i vissa fall EU-medel. Kommunens medverkan påverkas av likställighetsprincipen som innebär
att kommunen troligtvis inte kan medverka i finansiering för att skydda enskilda intressen, som till
exempel skyddsåtgärder för en eller en grupp enskilda fastighetsägare, då kommunen då skulle
riskera otillbörligt gynnande av enskild.
Ansvaret för höjningen av vägar ligger således på huvudman av vägen, det vill säga Mollösunds
samfällighetsförening som förvaltare av Mollösund ga:3. Likställighetsprincipen, i kombination med
att åtgärderna ligger långt fram i tiden innebär att kommunen inte kan åta sig större kostnader än
för det allmänna intresset, som representeras i kommunens andelstal i gemensamhetsanläggningen.
Inför en framtida höjning av vägar är det möjligt att genom ett anläggningsbeslut i en
lantmäteriförrättning skapa en särskild sektion för utförande av höjningen där andelstalen fördelas
på ett annat sätt än i den sektion som svarar för driften av hela gemensamhetsanläggningen.
Östra hamnområdet
I den äldre delen av Mollösund förändras inte vägförslaget i utformning, men höjs till en nivå på
+2,0 m och ansluter till befintliga vägar och fastigheter. Sjöbodar på plintar ges planstöd att höjas
till en högsta nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4 m. Se mer under avsnittet Sjöbodstorget på
sida 44.
Fastighet

Åtgärd och/eller
konsekvens

Ansvarig för åtgärd

Del av Mollösund 5:398

Bodar ges planstöd att höjas
till en högsta nivå på överkant
av bottenbjälklag till +2,4 m.

Sjöbodsägare

Mollösund 15:1

Gata höjs till +2,0 m med
slänt fram till fastighetsgräns.

Mollösunds
samfällighetsförening

Mollösund 5:365

Gata höjs till +2,0 m med
slänt fram till fastighetsgräns.

Mollösunds
samfällighetsförening

Befintlig byggnad
rekommenderas höjas i
samband med att vägen höjs.

Fastighetsägare
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GATOR OCH TR AFIK
Tillfartsv ägen
En trafikutredning för väg 744, sträckan Mellantången Nedre till Mollösunds värdshus har tagits
fram, PM Trafikutredning, Sigma Civil, daterad 2019-04-05. I utredningen presenteras förslag för
trafikförsörjningen i Mollösund där samtliga trafikslag ska kunna samordnas på ett trafiksäkert sätt.
Det planeras tre planarbeten parallellt utmed sträckan, i Tången, Gården (Fattiggården) och aktuellt
planarbete i hamnområdet. Totalt planeras för ca 100 bostäder samt verksamheter och småindustri.
Det finns ett önskemål från kommunen om att få till en reduktion av trafiken mot hamnområdet, i
syfte att avlasta både tillfartsvägen och själva hamnområdet, vilka inte är utformade för stora
mängder fordonstrafik. Utredningen föreslår därför anvisning av besöksparkering till så kallad
infartsparkeringsområden en bit ifrån centrala samhället, se nedan under rubriken Parkering.
I utredningen föreslås en breddning av väg 744 med en separat 2,5 meter bred gång- och cykelbana
på den östra sidan av vägen från busshållplatsen Mellantången Nedre fram till i höjd med
Ängsvägen. Därefter byter väg 744 namn till Kyrkvägen. Utredningen föreslår här en förändrad
karaktär på vägen, med start i en upphöjd stopphållplats för buss och därefter en vägsektion som
kallas ”bygdeväg” med 3 meter bred körbana med blandtrafik, kantad av 1,5-metersremsor på ömse
sidor för gående. Remsorna markeras med exempelvis annan färg, för att visa de oskyddade
trafikanternas prioritet, men är också tänkta att kunna utnyttjas av fordonstrafik vid möte.
Sista sträckan av Kyrkvägen fram till Hamnvägen och planområdet är smalare. Här utreds olika
alternativ för utformning såsom gångfartsområde, gångbana i nivå med körbana alternativt så kallad
bygdeväg. Privat tomtmark kan behöva tas i anspråk för en breddning av vägområdet. Utredningen
pekar på vikten av en samordning av utformningen av den här delen av Kyrkvägen med
utformningen av Hamnvägen och hamnområdet inom planområdet, för att skapa en så tydlig
trafikmiljö som möjligt.
Trafikförslag inom planområdet
Ett trafikförslag för planområdet redovisas i PM VA- och vägutredning, Sweco Environment/Sweco
Society 2020-11-06. Utredningen har nya +höjder och översvämningssäkringen som utgångspunkt.
Se Översvämningsrisker, marknivåer och geoteknik på sida 36. När utredningen togs fram
omfattade detaljplanen ett större område.
Sweco har i sin utredning tagit fram principsektioner för de vägar som omfattas av detaljplanen. I
plankartan har vägutformningen en 0,5 m stödremsa i enlighet med VGUs riktlinjer. Vägarna inom
planområdet är dimensionerade efter VGUs riktlinjer i övrigt, där det är möjligt. Avvikelser beskrivs
nedan.
På flera delar av vägutformningen kommer slänter att bli aktuella för att möjliggöra de nya,
översvämningssäkrade vägarna. I plankartan utgörs slänterna av vägområde.
Relaterad e planb estämmelser
GATA – Lokaltrafik som har sitt mål vid
gatan.
Hamnvägen, söd erut
Trafikförslaget innebär att Hamnvägen söderut utformas med en sektion på totalt 8,5 m.
Gångtrafikanter hänvisas till en gångbana som likt Hamnvägen, västerut, anläggs på befintlig nivå
närmast vattnet med en bredd på 2,5 m. Cyklister färdas tillsammans med övrig fordonstrafik på en
yta av 5,5 m. Vägen utformas med tvärfall västerut för att möjliggöra vattenavrinning mot havet.
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Hamnvägen, söderut, ansluter till Hamnplansvägen, västerut på +2,5 m och ges en på den brantaste
delen en lutning på 3 % för att gå ner till +2,0 m vid den äldre delen av Mollösund.

Figur 21 Principsektion. Ur utredningen VA- och vägutredning Mollösund hamnplan, Sweco, 2020-11-25.

Äldre delen av Mollösund
I den äldre delen av Mollösund förändras inte vägförslaget i utformning, men höjs till en nivå på
+2,0 m och ansluter till befintliga vägar och fastigheter.
Parkering
Utöver detaljplanen för Mollösunds östra hamnområde planeras planarbete i Tången och Gården
(tidigare kallat Fattiggården). Inom området Gården planeras den befintliga parkeringsplatsen att
asfalteras och byggas ut för fler parkeringsplatser. Redan idag hänvisas besökare till denna parkering
och hänvisningen planeras ligga kvar framöver.
Besöksparkering hänvisas i första hand till infartsparkeringarna. Inom planområdet finns ett antal
parkeringsplatser som ligger kvar.
De parkeringsplatser vid sjöbodstorget som idag används av fastighetsägare till Mollön kommer
inte att kunna vara kvar i befintligt läge på grund av de belastningsbegränsningar som erfordras, om
inga åtgärder utförs. Ersättande parkeringsplatser strax nordöst om befintlig parkeringsyta kan
anläggas till dess att ytan inte översvämmas.
Kollektiv trafik
Den befintliga busshållplatsen Mollösund Östra, vid korsningen
Landsvägen/Kyrkvägen/Ängsvägen/Vallenvägen fortsätter att förse orten med kollektivtrafik.
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Vändplatsen på hamnplanen är utformad så att bussar kan vända och släppa av turister nere i
hamnplanen, men får parkera i området Gården.
FRIYTOR OCH REKRE ATION
Natur och gångstråk
En bärande idé i planläggningen av Mollösunds hamnområde är att förstärka kontakten mot vattnet
för allmänheten genom att skapa ett sammanhängande gångstråk längs med vattenlinjen.
Detaljplanen möjliggör ett sammanhängande stråk längs västra och sydvästra strandlinjen samt
möjliggör att träbryggor och gångstråk anläggs bakom och mellan sjöbodarna i östra planområdet
för att fortsatt nå dem när havsnivån höjs. Se mer under avsnittet Sjöbodstorget på sida 44.

Figur 22 Illustration över föreslaget gångstråk

Badplats
Inom planområdet finns ingen badplats. Strax utanför planområdesgränsen, vid fyren, finns idag en
befintlig badplats försedd med trampolin. Badplatsen nås genom en gångväg på allmän plats söder
om den planerade bebyggelsen på hamnplanen. Norr om planområdet finns också badplatsen
Kattevik, öster om Galleberget samt Torneviksbadet som ligger sydost om Mollösunds kvarn.
Allmän plats
Torgytor
Vid sjöbodstorget hänvisas gående bakom befintliga sjöbodar. Hamnområdet utgörs av
kvartersmark och tillgängliggörs för allmänheten genom en bestämmelse om att marken ska vara
tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik, se Relaterade planbestämmelser nedan.
Relaterad e planb estämmelser
TORG - Gångtrafik, handel, publik
verksamhet.

NATUR - Naturområde
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Kajer och bryggor
Den övergripande ambitionen för båda pågående planarbeten är att en lång sammanhängande kaj
ska kunna anläggas genom möjlighet att bygga ihop Ångbåtsbryggan med Matildabryggan och
bryggan vid Morgans fisk. Inom planområdet ligger kajerna inom användningen hamn där
allmänhetens tillgänglighet säkerställs genom bestämmelsen x.
Relaterad e planb estämmelser
V - Småbåtshamn, sjöbodar, bryggor,
parkering. Boende medges inte.

x - Marken skall vara tillgänglig för
allmännyttig gångtrafik.

Gångstråket längs kajen säkerställs genom bestämmelsen x där marken inte utgör allmän plats.
Kajerna inom planområdet på kommunal mark. En del bryggor arrenderas idag av företag eller
privatpersoner vid sjöbodar. Se avsnittet Fastighetsrättsliga frågor på sida 51 för mer information.
VATTEN OCH AVLOPP
En VA-försörjning för planområdet föreslås i PM VA- och vägutredning, Sweco
Environment/Sweco Society 2020-11-06.
Dricksv atten
Befintliga ledningsdimensioner bedöms tillräckliga för att ansluta ny bebyggelse. En vattenreservoar
är belägen i Tångehöjd på ca +28 m och reservoarnivån bedöms vara +37 m. Det finns inga
tryckstegringar mellan reservoaren och Mollösund vilket innebär att trycknivån i Mollösund styrs
genom vattennivån i Tångehöjdens reservoar.
Spillvatten
I Ellös anläggs ett nytt reningsverk dit spillvatten från bland annat Mollösund kommer att ledas
genom en överföringsledning. Reningsverket i Ellös kommer att stå färdigt till år 2025 och
överföringsledningen planeras att vara färdig för påkoppling i Mollösund under första halvan av år
2025. Idag leds spillvattnet i Mollösund till ett reningsverk inom östra planområdet som kommer
avvecklas och byggas om till en pumpstation. Det befintliga reningsverket har en begränsad
kapacitet och tillkommande belastning bör undvikas.
De befintliga ledningarna har ett mycket lågt fall (ca 0,1 %) och i samband med att gator höjs
planeras även ledningarna att förläggas med större fall, där det är möjligt.
DAGVATTEN
Förutsättningar och förändringar kring dagvatten ingår i PM VA- och vägutredning, Sweco
Environment/Sweco Society 2020-11-06 som tagits fram för planområdet. Dagvattenavledningen
från planområdet föreslås ske via ledningar eller grunda diken mot recipienten. Utmed vägar bör
dagvattnet avledas i ledningar med intagsbrunnar som förläggs centrerat i vägytan. Befintlig
avvattning utmed Hamnvägen behålls. Ytor belägna nära recipienten och som inte riskerar att
förorenas kan avvattnas direkt till recipient via ytavrinning.
I Orust kommuns VA-plan föreskrivs att naturens sätt att avleda dagvatten ska efterliknas. Den
naturliga avledningen inom planområdet sker direkt till Kråke fjord. Av denna anledning bedöms
att inga fördröjningsåtgärder är nödvändiga inom planområdet. Kråke fjord har ett medelflöde som
vida överstiger flödet från planområdet, vilket också det ger skäl att inte anlägga
fördröjningsåtgärder för dagvatten inom planområdet.
Framtida flöden för dagvatten har beräknats för regn med 5 respektive 20 års återkomsttid med 15
minuters varaktighet. Beräknade flöden har multiplicerats med en klimatfaktor om 1,25 enligt
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rekommendationer från Svenskt vatten. Flödet för hela området vid ett femårsregn uppgår till 130
l/s och flödet vid ett tjugoårsregn uppgår till 210 l/s. När utredningen togs fram bestod
planområdet av ett större område. Angivelsen ovan gäller det aktuella planområdet (exklusive
område 1 och 2).
Föroreningshalter före och efter en framtida exploatering har beräknats i StormTac med hjälp av
data från olika typområden för markanvändning. De beräknade föroreningshalterna har jämförts
med målvärden för utsläpp av dagvatten i recipient från Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad,
2017) samt mot riktvärden från Miljöförvaltningen i Göteborg. Sammanfattningsvis är
föroreningshalterna i dagvattnet innan och efter exploatering ungefär desamma, enligt utredningen.
Enligt beräkningarna underskrider föroreningshalterna i dagvattnet efter exploatering samtliga
målvärden och riktvärden med undantag för halten zink. Zink genereras främst inom
hamnverksamheten och halterna i Mollösund överskattas troligen av beräkningsprogrammet, då
Mollösunds hamnområde, enligt utredningen, bedöms vara en mindre förorenad hamn än
typområdena i beräkningsprogrammet. Utifrån det resonemanget bedöms inga reningsåtgärder för
dagvatten vara nödvändiga inom planområdet.
Där risk för läckage från punktkällor förekommer, exempelvis vid befintligt tankstation eller vid
verksamheter som genererar stora utsläpp av zink, ska åtgärder vidtas för att förhindra
föroreningsspridning. Möjlighet till avstängning av inloppsledning eller utloppsledning till
oljeavskiljaren ska finnas.’
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Recipienten för planområdet, Kråke fjord, utgör en mindre del av Västerhavet. Kråke fjord bedöms
ha god ekologisk status och uppnådde ej god kemisk status med avseende på överallt överskridande
ämnen. Miljöproblem i form av övergödning och syrefattiga bottnar identifierades. Kvalitetskravet
är att Kråke fjord ska bibehålla god ekologisk status 2027.
Kråke fjord har en god kemisk status med undantag från de överallt överskridande ämnena
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PDBE). Samtliga vattenförekomster i Sverige
överskrider gränsvärdena för kvicksilver och PDBE och därför har ett undantag för dem satts i
kvalitetskravet för Kråke fjords kemiska status år 2027.
Recipientdata för Kråke fjord saknas. Undersökningar som har utförts i närliggande vatten anses
inte vara representativa för Kråke fjords vattenkvalitet.
Föroreningar från planområdet bedöms inte enskilt försämra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för Kråke fjord. Flöden från planområdet utgör en bråkdel av flödet i
recipienten och påverkar därmed inte recipienthalterna. Belastningen på Kråke fjord kommer från
jordbruk, skogsbruk, reningsverk samt atmosfärisk deposition. Urban markanvändning är inte en
betydande påverkan för Kråke fjord. Följaktligen finns inga skäl att med utgångspunkt från
recipienten ålägga några reningskrav för dagvatten från aktuellt planområde till Kråke fjord.
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FÖRÄNDRINGAR PÅ BEFINTLIG BEBYGGE LSE
En kulturhistorisk bebyggelseinventering har tagits fram, Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns
museum 2018-10-24, med syfte att utgöra underlag för bevarandestrategi för detaljplanen. I
inventeringen pekas ett antal befintliga byggnader ut som speciellt värdefulla. Samtliga utpekade
byggnader skyddas i detaljplanen med en varsamhetsbestämmelse med krav på att särskild hänsyn
ska visas till den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Förändringar av byggnader ska ske i
enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund samt med hänsyn till huset ursprungskaraktär, se
den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen för mer information om varje enskild byggnad.
Råd för vård och und erhåll av befintlig bebyggelse
Orust kommun har tagit fram ett kulturmiljöprogram, 2020-09-30 som innehåller råd och
rekommendationer för vård och underhåll av befintliga hus. Programmet innehåller bland annat råd
för äldre hus med välbevarad karaktär, äldre hus som förändrats mycket samt rekommendationer
för ny bebyggelse i kulturhistorisk miljö. Programmet finns tillgängligt på Orust kommuns hemsida.
Tillbyggnad av b efint lig verksamhet
En mindre tillbyggnad medges för en pågående verksamhet och avser tillbyggnad av ett befintligt
kök.

Figur 23 Föreslagen
tillbyggnad av befintlig
restaurang.

Figur 24 Föreslagen tillbyggnad
av befintlig restaurang.

Figur 25 Föreslagen tillbyggnad av
befintlig restaurang.

Sjöbodstorget
I den kulturhistoriska inventeringen beskrivs att sjöbodar, förrådsbodar och magasin har ett stort
samhällshistoriskt och miljöskapande värde samt ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull och riksintressant miljö. Förrådsbodar öster om stora hamnbassängen bedöms vara
byggda från 1800-talet och framåt samt ha stått mer vattennära initialt. Sjöbodar och magasin i östra
planområdet står på mark som tidigare utgjorde skär som var förbundet med fastlandet genom
träspång.
Den östra delen är lägst beläget inom planområdet och markytan ligger på en nivå mellan +0,8 m –
+1,3 m över nollnivå (RH2000) och utsätts redan idag för tillfällig översvämning. För ett fåtal
sjöbodar i området är behovet att höja boden redan aktuellt och för de övriga förväntas behovet
uppkomma inom ett antal decennier, se avsnittet Översvämningsrisker, marknivåer och geoteknik på sida
36.
Plankartan medger med bakgrund av detta att sjöbodar får höjas till en högsta nivå på överkant av
bottenbjälklag till +2,4 m men ställer inget krav på när det ska ske. Bestämmelsen innebär att
befintliga bodar får höjas i sin helhet för att klara framtida översvämningar och medger inte en
utökad takhöjd utan att golvnivån höjs.
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På sikt förväntas även åtkomligheten till sjöbodarna att behöva hanteras i och med havshöjningen.
Detaljplanen medger därmed även att mindre bryggor får anläggas mellan sjöbodarna för att nå
dem när vattnet stiger upp på den asfalterade ytan.
Relaterad e planb estämmelser
k1 - Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens exteriör ska underhållas så att dess kulturhistoriskt
värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte förvanskas. Underhållet ska ske
med material motsvarande ursprungligt. Utförandet beträffande utseende och kvalitet ska i den mån det är möjligt
överensstämma med originalutförande eller ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Varsamhet
ska särskilt iakttas avseende byggnadens proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig
fönster- och dörrsättning. Fasader med fibercementskivor eller plåt får ersättas med stående panel av trä. Fönster
ska bevaras eller till form, material, indelning och proportioner utformas likt ursprungliga. Fasader ska målas i
för bebyggelsemiljön tidstypiska och traditionella kulörer. Tak ska utföras med rött oglaserat lertegel.
Förändringar ska utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund samt med hänsyn till husets
ursprungskaraktär. Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får den tidigare
byggnaden återuppföras motsvarande befintlig byggnads placering, utformning och utseende. I bostadshus ska
källare uppföras med vattentät konstruktion under nivån +2,9 m. Byggnad där överkant bottenbjälklag ligger
lägre än +2,9 m får höjas. Ny eller höjd grund ska utformas med hänsyn till byggnadens karaktär och så att
karaktären inte förvanskas.
b1 - Lägsta nivå överkant färdigt golv i ny
byggnad är +2,4 m. Fuktsäker konstruktion
ska utföras upp till nivån +2,9 m.
b2 - Befintlig byggnads grund får höjas. Del
av byggnad uppförd över grunden får lyftas
upp med motsvarande höjd. Denna del av
byggnadens höjd och övriga proportioner får ej
förändras. Högsta nivå överkant
bottenbjälklag är +2,4 m.

f3 - Upphöjda bryggor får uppföras med
högsta höjd +2,2 m över nollplanet samt med
största bredd 1,5 m. Utformning ska ske med
särskild hänsyn till områdets karaktär och
kulturhistoriska värde.
f4 - Upphöjd brygga får uppföras med högsta
höjd +2,2 m över nollplanet. Utformning ska
ske med särskild hänsyn till områdets
karaktär och kulturhistoriska värde.

Under planprocessen har höjning till en översvämningssäker nivå på gator, mark och bebyggelse
utretts i relation till Mollösunds höga kulturvärden. Syftet med höjningarna är att säkerställa ortens
funktioner och kulturmiljöer för framtida generationer. Samtidigt kan åtgärderna för
översvämningssäkring delvis ställas i konflikt med bevarandet av befintlig bebyggelse. Realiteten är
dock på längre sikt att om inga åtgärder införs innebär det en definitiv skada på det kulturhistoriska
värdet då stora delar av bebyggelsen kommer ligga under vatten. Planförslaget innebär en
kompromiss mellan de nivåer som rekommenderas för översvämningssäkring med ett 100 års
perspektiv och vad platsen bedöms tåla ur kulturhistorisk synpunkt. Resultatet är de föreslagna
+höjderna för gator och mark samt de höjder som befintlig bebyggelse medges höjas utan att skada
riksintresset för kulturmiljö.
TILLGÄNGLIGHE T
Tillgängligheten till entréer och inom byggnaderna prövas vid bygglovgivningen. Vid utformningen
av vägar, gångvägar, parkeringsplatser mm ska god tillgänglighet för rörelsehindrade eftersträvas.
SERVICE
Det övergripande syftet med de två detaljplanerna är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i
Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och
näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att skapa ett mer
levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och
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havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom västra detaljplanen. Målsättningen är
att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ger bättre förutsättningar för ett ökat
helårsboende i Mollösund som samhälle. Planarbetet syftar till att tydliggöra ortens utveckling som
populärt besöksmål och ortens maritima anknytning.
I planförslaget ges befintliga verksamheter planstöd att fortsätta bedriva sina verksamheter inom
handel. För verksamheterna öster om den Stora Hamnbassängen anpassas planbestämmelserna till
de verksamheter som har börjat etablera sig i området såsom café, restaurang och handel. Gällande
detaljplan anger idag hamnverksamhet och marken under byggnaderna upplåts idag med arrenden.
EL OCH TELE
Området ansluts till det befintliga el- och telenätet som bedöms ha tillräcklig kapacitet. Utbyggnad
av fiberkabel är utbyggd i Mollösund.
VÄRME
Gällande planlagstiftning tillåter ej att bestämmelser för energihushållning införs som
planbestämmelser. Generella energihushållningsbestämmelser finns däremot i BBR. Det är
angeläget att husen utformas och byggas så energisnåla som möjligt. Detta innebär dels
övervägande ljusinsläpp mot söder för tillvaratagande av solinstrålning, dels välisolerade väggar,
energieffektiva fönster och tillvaratagande av spillvärme från exempelvis ventilation. Planens
bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak installeras för
uppvärmning respektive elproduktion för ny bebyggelse. Uppförande av solceller på befintlig
bebyggelse prövas i bygglov.
AVFALL
Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan och hämtning utföras av kommunens
renhållningsentreprenör. I Orust kommun ansvarar kommunen för hämtning och hantering av
hushållsavfall. Ett område för säsongsåtervinning av glas möjliggörs inom det parallella planarbetet,
detaljplan för Mollösunds västra hamnområde, väster om Emmas Café. En återvinningsstation
finns vid korsningen Gamla vägen/Landsvägen. Avfall från gästhamnen hänvisas även hit.
Närmsta återvinningscentral finns i Månsemyr, ca 15 km från planområdet.
RÄDDNINGS TJÄNST
Planförslaget har stämts av med räddningstjänsten på Orust. Framkomlighet för Räddningstjänsten
har beaktats i planförslaget. För aktuellt planområde förändras inte tillgängligheten jämfört med
idag.
Räddningstjänstens insatstid är beräknad till 30 minuter, varför utrymning ska ske utan hjälp av
räddningstjänsten. Att ny bebyggelse uppnår gällande krav vid utrymning kontrolleras vid
bygglovgivning.
Kapaciteten i vattenledningssystemet behöver dimensioneras med hänsyn till
brandvattenförsörjning.
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KONSEKVENSER
Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen innebär.
Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
Planens karaktär
Detaljplanen säkerställer bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ger befintliga
verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Det råder således ingen
osäkerhet kring planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande av planen innebär kan
antas därmed bli någorlunda förutsägbar i tid och rum.
Platsen
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, vars värden detaljplanen syftar till att bevara.
Bebyggelsen inom planområdet är resultatet av en lång utvecklingsprocess. Öster om Stora
hamnbassängen ligger ﬂertalet verksamheter med inriktning mot turism (restaurang, skeppshandel,
mm) inrymda i traditionella sjöbodar och magasin, vissa med stort kulturhistoriskt värde. Inom
planområdet förekommer enstaka äldre bostadshus medan angränsande bebyggelse huvudsakligen
utgörs av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse.
Påverkan
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet bevaras och pågående användning ges planstöd.
Ingen oexploaterad mark tas i anspråk för ny bebyggelse. Merparten av all mark inom planområdet
är idag hårdgjord.
Enligt den historiska inventering avseende förorenad mark som har genomförts för planområdet
finns ingen pågående eller tidigare verksamhet som tyder på risk för förekomst av någon större
potentiell förorening.
Föroreningarna i dagvattnet från planområdet bedöms inte enskilt försämra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för recipienten, Kråke fjord. Ett genomförande av planen är beroende av
den planerade nedläggningen av Mollösunds reningsverk. Reningsverket är hårt belastat sommartid
och breddning till Kråke fjord förekommer. Reningsverket ska byggas om till en pumpstation som
ska leda spillvattnet till en ny anläggning i Ellös, ett reningsverk med förbättrad kväverening.
Naturmiljö
Planområdet har minskats inför och efter granskning och naturområdet Galleberget har utgått.
Planförslaget saknar i och med det nästan helt naturmiljö, med undantag för ett mindre parti av
naturlig karaktär öster om Stora hamnbassängen som planläggs som allmän plats, natur.
Landskapsbild och kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefulla utpekade byggnader skyddas i detaljplanen med en
varsamhetsbestämmelse med krav på att särskild hänsyn ska visas till den enskilda byggnadens
kulturhistoriska värde.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I vattenområdena runt planområdet finns flera
kända fornlämningar. Planområdets avgränsning har anpassats till fornlämningsbilden. Om någon
tidigare okänd fornlämning vid ett genomförande av detaljplanen skulle påträffas inom planområdet
måste arbetet avbrytas.
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Lokalisering och resurshushållning
Området ligger i anknytning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik och består av befintlig
bebyggelse som bevaras.
Klimat, luftföroren in gar, buller och risk
En positiv aspekt är att planområdet ligger inom Mollösunds samhällskärna vilket gör att både
social och kommersiell service nås till fots eller med cykel. Planen har dessutom allmänt en
ambition att minska fordonsrörelser till samhällskärnan med hjälp av infartsparkeringen vid Gården
i kombination med en begränsning av tillåten biltrafik till stora hamnbassängen. Ett genomförande
av planförslaget innebär således ingen påverkan på platsens luftkvalitet.
Skydd mot havsnivåhöjningen har beaktats, se avsnittet Översvämningsrisker, marknivåer och geoteknik
på sida 36.
Den förändrade markanvändningen bedöms inte medföra någon påtaglig bullerökning då
användningen inte förändras från den reella användningen idag.
Tankstationen vid lilla hamnbassängen (strax utanför planområdet) blir i planförslaget kvar i
befintligt läge. Rekommenderade skyddsavstånd enligt MSB:s handbok ”Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer” från 2015 uppfylls.
Hygien
En byggnad för allmänna toaletter samt mindre återvinningsstation finns i strax utanför
planområdet.
Strandskydd – upphävande
Strandskyddet inträder vid ny planläggning inom hela området och behöver upphävas. Kommunen
bedömer att särskilda skäl för ett upphävande föreligger eftersom marken redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl 1).
Rekreation och friluftsliv
Galleberget, utanför planområdet, är mycket uppskattat som rekreationsområde. Området
innehåller naturvärden som ytor för sol- och havsbad samt möjligheten till utblickar över havet och
Mollösund.

48 av 55

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska,
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå
detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och planbestämmelser.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planen hanteras med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
Tidsplan
Ansökan om planbesked
Programsamråd
Beslut om start av detaljplanearbete
Samråd
Granskning
Antagande

2011
2013/2014
2014
2016/2017
februari 2021
februari 2022

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.
Aktörer och av tal
Planområdet består av de privatägda fastigheterna Mollösund 15:1, 11:1, 5:365 och 5:401 samt av
fastigheten 5:398 som ägs av kommunen.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägare inom planområdet en garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap
Mollösund hade fram till år 2002 kommunalt huvudmannaskap då detta genom planändringar
ändrades till enskilt huvudmannaskap. Idag har alla detaljplaner i Orust kommun enskilt
huvudmannaskap för allmän plats. Med hänsyn till kommunens tradition av enskilt
huvudmannaskap med lokal förvaltning samt den höga andelen fritidsboende i Mollösund finns
särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.
Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet, genom att befintlig
gemensamhetsanläggning omprövas utifrån de förändringar av allmän plats som planen innebär.
Befintliga vägar och övriga allmänna platser inom planområdet ingår idag i Mollösund ga:3 som
förvaltas av Mollösunds samfällighetsförening.
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Ansv arsfördelning
Allmän plat s
Detaljplanen innebär vissa smärre förändringar i vad som utgör allmän plats. Omprövning av
Mollösund ga:3 bör ske för att reglera dessa förändringar.
Åtgärder som skydd mot stigande havsnivåer utförs av den som äger eller förvaltar mark eller
anläggning när behov uppstår. Detaljplanen medger höjning av gatorna som ingår i Mollösund ga:3.
Mollösunds samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen är ansvarig för
projektering och utförande av höjning av gatorna som skydd mot framtida havsnivåhöjningar.
Kostnaden för projektering och utförande fördelas på samfällighetsföreningens medlemmar.
Kvarter smark och vat tenområde
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för åtgärder inom den egna fastigheten.
Ägare av sjöbod/sjönära byggnad ansvarar för eventuella åtgärder med byggnad, oavsett om
byggnad står på arrenderad eller friköpt mark.
Kvartersmark med administrativa bestämmelsen x ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.
Bestämmelsen är endast utlagd på kommunal mark där kommunen svarar för driften.
VA- och dagvatt enanläggningar
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen ansvarar
för utbyggnad, drift och underhåll av VA- och dagvattennätet.
Förorenad mark
Vid avetablering av verksamhet ansvarar den tidigare verksamhetsutövaren för erforderlig
miljöprovtagning och eventuell sanering.
Tabell över ansvarsfördelning
Anläggning

Genomförande

Driftsansvarig

GATA

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

TORG

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

NATUR

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

B, Bostäder

Fastighetsägare

Fastighetsägare

E, Teknisk anläggning

Kommun

Kommun

H, Handel

Fastighetsägare/arrendator

Fastighetsägare/arrendator

J, Brandstation

Kommun

Kommun

P, Parkering

Kommun

Kommun

V, W, Hamn

Kommun/arrendator

Kommun/arrendator

Gatubelysning

Kommun

Kommun
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Vatten och avlopp

Kommun

Kommun

El

Västra Orusts Energitjänst

Västra Orusts Energitjänst

Tele

Nätleverantör

Nätleverantör

Fiber

Fiberleverantör

Fiberleverantör

x-område

Kommun

Kommun

Dispenser och tillstånd
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga
tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet
och/eller för åtgärder inom sin fastighet.
Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan.
FASTIGHE TSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Konsekvenser för fastighe ter inom planområdet
Tabell över f astigh etsrättsliga kon sekvenser
Fastighet

Fastighetsrätt sliga
konsekvenser

Avtal som tecknas

Ekonomiska
konsekvenser

Mollösund
5:398

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Mollösund 15:1

Del av fastighet som
ligger inom område med
hamnändamål kan
överföras till kommunens
fastighet Mollösund 5:398.

Överenskommelse om
fastighetsreglering

Ersättning för
marköverlåtelse.
Lantmäterikostnad.

Mollösund 11:1

Inga fastighetsrättsliga
konsekvenser

Mollösund
5:401

Inga fastighetsrättsliga
konsekvenser

Mollösund
5:365

Inga fastighetsrättsliga
konsekvenser

Mark ingående i allmän plats
Följande markområden ingår i allmän plats och ska upplåtas till Mollösund ga:3:
•

Del av Mollösund 5:398

Fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör marköverföring från Mollösund 15:1 till Mollösund 5:398.
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Eventuell fastighetsbildning sker i en lantmäteriförrättning efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Figur 26 Bild som visar förändringar i Mollösund ga:3

Markområden som ing år i allmän plats och ska upplåtas till Mollösund ga:3
Markområden som inte längre ska ingå i Mollösund ga:3
Gemensamhetsanläggningar
Allmän platsmark i Mollösund är idag upplåten till gemensamhetsanläggningen Mollösund ga:3,
som förvaltas av Mollösunds samfällighetsförening. Denna gemensamhetsanläggning ska i en
anläggningsförrättning omprövas för att införliva de ännu inte upplåtna allmänna platserna i
gemensamhetsanläggningen. Någon ersättning för upplåtelse av allmän plats till
gemensamhetsanläggning ska inte utgå. Mollösunds samfällighetsförening är berättigad till
ersättning för områden som gemensamhetsanläggningen avstår i enlighet med detaljplanen.
Kommunen ansöker om och bekostar ovan beskrivna omprövning av Mollösund ga:3.
Servitut
Inom planområdet finns inga rättigheter som påverkas av detaljplanen.
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Ledningsrätt
Hela planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. VAanläggningar inom allmän plats ska ägas och förvaltas av Orust kommun och säkerställs med
ledningsrätt där de är belägna på privata fastigheter.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Respektive fastighetsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende den egna
fastigheten.
Kommunen ansvarar för ansökan om bildande av ledningsrätt för kommunala VA-anläggningar.
Kommunen ansöker om omprövning av gemensamhetsanläggningen Mollösund ga:3 avseende
införlivande av anläggningar inom allmän plats. Kommunen svarar för förrättningskostnaden.
Fastighetsbildning kan genomföras när planen vunnit laga kraft.
TEKNIS KA FRÅGOR
Lokalgata och torg
Exploatörer ansvarar för att projektering och utbyggnad av anläggningar inom allmän plats görs i
enlighet med gatu- och VA-utredningen. Den tekniska standarden säkerställs genom
exploateringsavtal.
P-plats
För anläggande av p-plats inom kvartersmark ansvarar kommunen.
Anläggning för vatten och spillvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA där kommunen ansvarar för
utbyggnad och förvaltning. Anslutningspunkter för vatten och avlopp upprättas i varje fastighets
omedelbara närhet. Avgifter för anslutning av fastigheterna debiteras i enlighet med för den tiden
gällande taxor.
Det kommer fortsatt inte vara tillåtet att koppla in vatten och avlopp till sjöbodar, med undantag
för sjönära byggnader med handelsändamål. Anslutning av sjönära byggnader till vatten och avlopp
prövas i varje enskilt fall.
Möjligheten till inkoppling av nya avlopp är begränsad fram till att överföringsledning och
utbyggnad av reningsverket i Ellös är utförd.
Dagvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten där kommunen ansvarar för
utbyggnad och förvaltning.
Gatubelysning
Kommunen äger och förvaltar gatubelysningen.
Stigande hav sniv åer
Vid byggnation på kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare/arrendator för anpassning till
stigande havsnivåer. Lägsta nivå för ny bebyggelse regleras i plankartan. Kommunalägd
kvartersmark ansvarar kommunen för att höja när behovet uppstår.
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För åtgärder till skydd mot stigande havsnivåer på allmän platsmark t.ex. höjning av gatorna
ansvarar Mollösunds vägförening för att dessa utförs då behov uppstår. Samfällighetsföreningen tar
initiativ, genomför och bekostar åtgärderna. Kostnaderna fördelas på fastigheterna som ingår i
gemensamhetsanläggningen. Kommunen har andel i gemensamhetsanläggningen.
El-, tele- och fiberförsörjning
Utbyggnad och anslutning av el- och tele- och fiber-försörjning sker i samråd med nätägaren.
Fastighetsägaren/arrendatorn ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för
anslutning.
För ombyggnad av ledningsnät i samband med åtgärder mot havsnivåhöjningar svarar respektive
ledningsägare.
EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnader
Kommunen svarar för kostnader för upprättandet av detaljplanen.
Ekonomiska konsekvenser för kommune n
Kommunen får förrättningskostnader för eventuell fastighetsreglering samt för omprövning av
Mollösund ga:3.
Kommunen tar kostnader för åtgärder mot framtida havsnivåhöjningar inom kommunägd
kvartersmark.
Kommunen får fortsatta kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningar. Kommunen får
även förrättningskostnader för bildande av ledningsrätt för allmänna ledningar. Kommunen erhåller
inkomster i form av anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande
VA-taxa med mera.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Den enskilde fastighetsägaren får i vissa fall en förändrad byggrätt. Dessa kan för vissa innebära nya
möjligheter, samtidigt som det för andra kan innebära en inskränkning i bebyggelsefriheten på
fastigheten. Denna inskränkning sker i syfte att bevara det allmänna kulturmiljöintresse som
bebyggelsen utgör. En inskränkning kan innebära begränsningar vid nybyggnation eller ombyggnad,
samtidigt som de kulturhistoriska värdena och utpekandet om bevarande kan vara värdehöjande för
fastigheten.
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar inom den egna fastigheten för åtgärder till skydd mot
framtida havsnivåhöjningar.
Den enskilde fastighetsägaren får genom sin delaktighet i Mollösund ga:3 ta del av kostnader för
åtgärder till skydd mot framtida havsnivåhöjningar inom allmän plats, såsom höjning av gator.
Ekonomiska konsekvenser för övriga
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom servitut,
ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av ägare till
anläggningen eller rättigheten.
Detaljplanen i sig förväntas inte påverka ekonomi för besökande och turister till området.
Eventuella åtgärder vad gäller parkeringsavgifter eller hamnavgifter för att reglera trafikflöden inom
planområdet påverkar dock besökare i förlängningen. För verksamhetsutövare kan en bevarad
kulturmiljö förväntas säkra tillströmning av besökare i framtiden.
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MEDVERKANDE
Detaljplanens plankarta har efter samråd tagits fram i samarbete mellan Orust kommun och
Norconsult AB genom Gunnar Håkansson. Plan- och genomförandebeskrivning har utarbetats av
Orust kommun genom Sofia Jonasson, Erik Ysander, Nina Hansson och Rickard Karlsson.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE

DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND
5:351 m.fl.
Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 21 oktober 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun
Diarienummer KS/2011:1912

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen under
tiden 4 februari – 19 mars 2021.
Ett digitalt granskningsmöte hölls måndagen den 1 mars 2021. Under mötet presenterades
planförslaget och därefter fanns möjlighet att ställa frågor via mail som därefter besvarades.
Under granskningen har det inkommit 213 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och
kommenteras i detta granskningsutlåtande.

LÄSINSTRUKTIONER
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under
granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med
anledning av synpunkterna.
Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text.
En del synpunkter har återkommit i många yttranden och har sammanfattats och besvarats nedan,
se ”Ofta förekommande synpunkter”, sida 5.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.
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SAMMANFATTNING
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal
förändringar som krävs av planförslaget. Det allmänna intresset för utvecklingen i Mollösund har
varit mycket stort och många synpunkter inkom under granskningsperioden. Huvuddelen av
synpunkterna gäller utvecklingen på hamnplanen och området kring lilla hamnbassängen.
Det stora engagemanget och stora antalet synpunkter över förslaget om utvecklingen i Mollösund
gör att kommunen bedömer att förslaget till vissa delar behöver omarbetas. Enligt Plan- och
bygglagen 5 kap 25 § behöver planförslaget granskas igen om det ändras väsentligt. Kommunen
bedömer att förändringarna på planförslaget är att betrakta som väsentliga, vilket föranleder att
planförslaget behöver granskas igen. Dock berör förändringarna endast delar av planområdet.
Områdena östra hamnområdet och sjöbodsområdet berörs inte av omarbetningen samtidigt som
många befintliga byggnader idag är planstridiga och verksamheter har tillfälliga bygglov och kan
därför inte utvecklas. En förlängd planprocess som redan pågått under flera år riskerar att skapa
stora besvär för verksamheterna.
Med bakgrund av detta föreslås att dela upp detaljplaneområdet i två separata detaljplaner där
endast det området som omfattas av förändringar ska granskas igen.
Planförslaget som var aktuellt för granskning avses därför att delas upp i två separata detaljplaner:
•
•

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde

Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
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FORTSATT HANDLÄGGNING
De två detaljplanerna hanteras från och med november 2021 i två separata processer.
Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde avser kommunen arbeta om efter de synpunkter
som inkommit under granskningsperioden. Därefter kommer detaljplanen tas upp för en andra
granskning. Synpunkterna har föranlett ett antal förändringar på planförslaget:
•
•
•
•
•
•
•

Korrholmen, där ny restaurangbyggnad föreslogs, arbetas om
Byggnader på hamnplanen byter placering
Garagebyggnader på hamnplanen utgår
Nytt sjöbodsområde minskas
Tillgängligheten till Galleberget säkerställs
Allmän plats utökas på hamnplanen
Siloliknande byggnad utgår

Utöver justeringarna på planförslaget avses planhandlingarna även kompletteras med:
•
•
•
•

Revidering av geotekniskt PM
Visualiseringar på ny bebyggelse tas fram
Ajourföring av kulturhistorisk konsekvensbeskrivning
Revidering av historisk inventering avseende förorenad mark

Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde avser kommunen att anta under fjärde kvartalet 2021.
Planen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området eftersom det I
gällande detaljplaner saknas bestämmelser om varsamhet av den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen. Planen syftar vidare till att område för verksamheter legaliseras runt stora
hamnbassängen. Planhandlingarna arbetas om för att endast behandla det berörda planområdet.
Mindre andra justeringar har gjorts på planhandlingarna:
Plankarta
•
•
•
•

Byggrätten vid bod 124 justeras
Användningsområdet för handel utökas för en befintlig uteservering
En belastningsbestämmelse införs efter rekommendation i reviderat geotekniskt PM
Bestämmelser som inte är aktuella för det nya planområdet tas bort från plankartan

Planbeskr ivning
•

Text om delar av planområdet som inte längre ingår i planområdet stryks ur
planbeskrivningen

Övriga handlingar
•
•

Fastighetsförteckning och grundkarta ajourförs
Revidering av geotekniskt PM
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OFTA FÖREKOMMANDE SYNPUNKTER
En del synpunkter är ofta förekommande och står sammanfattade nedan med kommunens svar.
Yttranden innehållandes dessa synpunkter har hänvisats hit för att undvika upprepningar i
granskningsutlåtandet.
1. Utformning av ny bebyggelse
Ett flertal skrivelser, både från föreningar, kända sakägare och andra än kända sakägare innehåller
synpunkter på ny bebyggelse. Synpunkterna gäller bland annat gestaltning och placering men
särskilt pekar man på den högsta tillåtna höjden på ny bebyggelse.
Många uttrycker en oro för hur ny bebyggelse kommer påverka kulturmiljön och hur Mollösunds
siluett kommer att förändras både från land- och havssidan. En del yttranden innehåller även
synpunkter på hur ny bebyggelse kommer att påverka utsikten från den egna fastigheten eller andra
utsiktsplatser. I en del yttranden menar man att den nya bebyggelsen kommer medföra att
hamnområdet och andra delar kommer att upplevas mörka och skuggiga i större utsträckning än
idag. En del skrivelser ställer sig frågande till om kommunen samverkat med Bohusläns museum
och hur planförslaget förhåller sig till Orust kommuns kulturmiljöstrategi och broschyren ”Med
varsam hand”.
Kommentar: Det stora antalet synpunkter som inko mmit gällande utformningen av ny
bebyggelse har föranlett ett antal för ändringar på placering av byggnader på hamnplanen
med syfte att bebyggelsen inte ska upplev as lika dom inant från både land- och havssidan.
Byggrätten på Korrholmen minskas i utbredning och högsta tillåtna höjd, se nästa punkt.
Ett juster at planförslag kommer presenter as vid en andra granskning.
Kommunen har tillsammans med ko nsulter ande arkitekt, och i samråd med Bo husläns
museum, tagit fr am gestaltningsförslag som sedan leg at till grund för byggrätter nas
planbestämmelser. Sy npunkterna angående br ist på visualiser ing ar beaktas och till en andra
granskning av det västr a hamnområdet kommer planhandling arna kompletter as med
visualiser ing ar på planer ad bebyggelse och en ajourfö rd kulturhistorisk
konsekvensbeskriv ning .
Kommunen har för hållit sig till och beaktat kommunens kulturmiljö program och haft
samverkan med Bohusläns museum under planprocessens gång i syfte att väg a in
kulturmiljöaspekter na i den sammanväg da bedömningen som planförslaget mynnat ut i.
Färgsättning på ny bebygg else för håller sig kulturmiljöprogr ammet.
Många har synpunkter på högsta tillåtna höjd och föreslår att ny bebyggelse inte ska
tillåtas högre än befintliga byggnader . Ny bebyggelse måste för hålla sig till gällande
lagstiftning och ta hänsy n till bland annat ett 100-årsperspektiv för stig ande havsniv å.
Detta innebär att ny beby ggelse inte kan placer as på befintlig mar kniv å utan måste placeras
mellan 0,5-1,2 meter högr e än dagens marknivå för att beakta översvämningsr isker. Det
innebär att ny bebyggelse anläggs högre än motsvar ande befintlig a byggnader. Då väg ar och
markytor på sikt planer as att höjas i Mollösund bör ny bebyggelse anläggas på en nivå som
förhåller sig till markens nya nivåer. Befintlig a byggnader som ligger lågt kom mer då att
behöva höjas för att inte påverkas av stigande havsnivå. Detaljplanen är utfor mad för att
medge ändamålsenliga lokaler för till exempel havsanknyten verksamhet. Förutom att ta
hänsyn till stigande havsnivåer måste även ny a byggnader ofta bygg as högre än äldre
bebyggelse för att uppfylla Boverkets byggregler om lägsta våningshö jd för verksamheter och
arbetsplatser. Detta gör att ny bebyggelse måste var a högre än viss befintlig bebyggelse, även
om de kan ha samma våningsantal. Föreslagen byggr ätt på hamnplan medger bestämmelser
som ger goda förutsättningar för en mångsidig anv ändning av bygg naderna, vilket kommer
gynna näringslivsutvecklingen i området.
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Två byggnader på hamnplanen föreslås att by ta placering till granskning 2 där de skjuts
närmre berget för att minska påverkan av bebyggelsen sett fr ån havet och skapa mer allmän
plats i form av hamntorg. En av bygg naderna placer as där det idag ligger en större
hamnbyggnad.
För att ö ppna upp sikten från sam hället mot sundet och Mollö n och ge ljusinsläpp till
hamnområdet har byggr ätten för den så kallade Sillfabr iken bestämmelser om att byggnaden
måste delas upp i tre bygg nader med olika nockhöjd, en högre byggnad och två lägre. Silon
kommer i det nya gr anskningsförslaget att utgå, för att minska den sammantagna påverkan
från ny bebyggelse.
2. Ny restaurangbyggnad
Under granskningsperioden inkom ett flertal synpunkter på en ny byggrätt för handelsändamål på
Korrholmen, som i planhandlingarna beskrivits som restaurangbyggnad. Synpunkterna pekar bland
annat på gestaltning och höjd på bebyggelse och hur byggnaden kommer upplevas från havet.
Många skrivelser ifrågasätter även behovet utav ytterligare en restaurang i Mollösund och ställer sig
kritiska till hur ytterligare en etablering skulle påverka befintliga verksamheter i Mollösund och i
synnerhet den befintliga verksamheten på Korrholmen. Många ifrågasätter även att två sjöbodar ska
flyttas för att möjliggöra utvecklingen.
Kommentar: Kommunen omarbetar planförslaget så att byggrätten på Korrholmen minskas i
utbredning och höjd. Ett o marbetat förslag kommer att presenter as vid en andr a granskning .
I det omar betade förslaget minskas byggrätten samt att högsta tillåtna nockhöjd sänks fr ån
+14,2 till +7 m över nollnivån. Befintlig marknivå ligger på 1,84 m över no llniv ån och ny
bebyggelse måste bygg as med lägsta golvnivå på +2,4 m över nollnivån. Planför slaget
innebär att befintliga bo dar får en mer flexibel användning, där både handel och
hamnändam ål medges, sam t att ytter lig are sjö bodsliknande byggnader (liksom enligt
gällande detaljplan fr ån 1985) med handelsändamål skulle kunna uppför as längst ut på
Korrholmen.
En del sy npunkter ifråg asätter hur uvida det finns behov av en till restaur ang i Mollösund.
Syftet med detaljplanen är att se till de långsiktiga behoven för att skapa förutsättningar
lokalt för utveckling av ar betsplatser, service, handel med mera. Kommunen har ett ansv ar
för att utvecklingen kommande decennier i Mollösund sker genom aktiv planläggning med
ett hänsy nstagande till befintliga natur - och kulturv ärden, där en avväg ning m ellan
allm änna och enskilda intressen sker . Detaljplanen för Mollösunds hamn medför en
planberedskap för både bo ende, verksamhet, tur ism och industri utifr ån ett långsiktig t
perspektiv, minst 20-30 år fram åt. Kommunens ambition med planförslaget är bland annat
att stärka Mollösunds identitet som fiskesamhälle g enom att möjliggöra verksamheter
kopplade till fiskenäringen, där en ny mindre bryggr estaur ang skulle kunna inrymmas.
Planförslaget skapar utvecklingsmöjligheter för både etabler ade och nya verksamheter.
Många verksamheter i Mollösund ligger på kommunal mar k och verksamhetsägarna har
arrendeav tal med kommunen. Det innebär att både kommunen och arrendatorerna kan säg a
upp arrendet. Lägger befintliga verksam heter ner eller om behovet av ny a verksamheter ökar
har kommunen genom planläggning möjligheten att styra en sådan utveckling . Syftet med
planförslaget är att komplettera Korr holmen med bättre utvecklingsmöjlig heter för
fiskebaser ade verksam heter, inte att driv a bort befintlig verksamhet. Kommunens avsikt är
att den befintliga företag aren ska ha förutsättningar att få finnas kvar och utv ecklas
vidare. Tillkommande ver ksamhet, oavsett om det blir sjöbo dar eller en liten
bryggrestaurang, ska ses som ett komplement till befintlig verksamhet.
Verksamheten har idag ett arrende för brygga som hamnar inom byggrätt. Vid fallet att
byggrätten byggs ut avser kommunen er bjuda ett nytt arrende för brygga för verksamhetens
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behov. Då det kommit till kommunens kännedom att en befintlig bod nyttjas för
verksamheten föreslås denne ligga kv ar i befintlig t läge i det ny a planförslaget.
Planförslaget som kommer att tas ut på en andra gr anskning innebär således att den
befintliga verksamheten får förutsättningar att finnas kvar framöver. Arrendatorernas
förutsättning ar förändr as inte i och med att den ny a detaljplanen antas förutom att även
handelsverksamhet medges i detaljplanen.
3. Bostadsbebyggelse på Galleberget
I ett dussintal yttranden ställer man sig negativ till att bostadsbebyggelsen på Galleberget har utgått
från planhandlingarna.
Kommentar: Beslutet att ta ur Galleberget och Gallebergsudden från detaljplanen motiveras
med att för delarna med att bevar a området som rekreationsmark v äger tyngre än nyttan med
en exploatering.
Tillgängligheten till befintliga bostäder på Galleberg et säkerställs i plankartan genom ett
markreservat för gemensamhetsanläggning. Tillg äng ligheten till naturområdet på Galleberget
säkerställs genom ett gång stråk på allmän plats längs med kajen.
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INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, företag och föreningar, kända sakägare och andra
än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Synpunkter från organisationer,
föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats.
Sakägare är de som berörs av planförslaget, såsom ägare till fastigheter och rättigheter (servitut,
arrenden, samfälld mark) inom planområdet eller fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet.
För att någon ska ha rätt att överklaga ett beslut om att anta en detaljplan måste den klagande
senast innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte
tillgodosett i planen, och beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot, det
vill säga vara sakägare.
Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form.

YTTRANDEFÖRTECKNING
MYNDIGHETER ...................... 10

GEMENSAMMA YTTRANDEN ... 27

Läns s t yr el s en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

” Up pr o p: Utv ec kl a M ol l ös u nd med
eft er ta nk e” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Lant mä ter iet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tr af i kv er k et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sj öfar ts v er k et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pol is my nd ig het en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR ... 21
B ohus l äns Mus eu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Väs tr a Or us ts Ener g itj ä ns t . . . . . . . . . . . . 21
Va tte nfal l El d is tr i but i o n . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Mol l ös unds B åt för en in g . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Lo kal n är i ngs id kar e, B od 122 o ch 124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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Lo kal L ant br u kar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

” G r ans k n ings yt tr an de f ör D etal j pl an
Mol l ös und 5: 3 51 m. f l . ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

KÄNDA SAKÄGARE ................ 35
Mol l ös und 15: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mol l ös und 5: 2 o ch 5: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mol l ös und 5: 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mol l ös und 20: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mol l ös und 16: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mol l ös und 20: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mol l ös und 5: 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mol l ös und 5: 3 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mol l ös und 5: 1, 5: 2 41, 5: 258 o ch 5: 15 38
Mol l ös und 5: 1 o ch 5: 24 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mol l ös und 5: 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mol l ös und 5: 1 o ch 5: 25 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mol l ös und 20: 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mol l ös und 5: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mol l ös und 18: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Mol l ös und 16: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mol l ös und 5: 1 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Mol l ös und 18: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mol l ös und 5: 3 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Mol l ös und 5: 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Mol l ös und 5: 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Mol l ös und 16: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Mol l ös und 5: 2 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Mol l ös und 26: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Mol l ös und 5: 9 2 och M o l l ön 1: 5 . . . . . . . 46

Mol l ös und 5: 1 44 oc h 5: 158 . . . . . . . . . . . . . 59

Mol l ö n 1: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Mol l ös und 5: 4 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Mol l ö n 1: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Mol l ös und 18: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Sj öb od 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Mol l ös und 5: 3 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Sj öb od 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Mol l ös und 5: 2 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Sj öb od 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Mol l ös und 5: 1 1 och 5: 4 28 . . . . . . . . . . . . . . . 61

Hal va Sj ö bo d 1 39 oc h Mol l ös und 18: 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Mol l ös und 5: 1 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Sj öb od 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Sj öb od 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Mol l ös und 19: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Mol l ös und 5: 9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Mol l ös und 5: 1 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ANDRA ÄN SAKÄGARE ............ 51

Tån gen 4: 5 1, 4: 52 o ch 4 : 53 . . . . . . . . . . . . . 63

Mol l ös und 5: 2 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tån gen 3: 5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Mol l ös und 28: 1 och 5: 2 35 . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tån gen 3: 6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Mol l ös und 5: 2 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Sj öb od 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Mol l ös und 5: 2 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Eds hu l t 1: 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Mol l ös und 5: 2 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Mol l ös und 5: 3 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Mol l ös und 5: 3 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Mol l ös und 5: 3 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mol l ös und 5: 3 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mol l ös und 23: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mol l ös und 1: 1 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mol l ös und 5: 3 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mol l ös und 5: 4 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mol l ös und 5: 1 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

An nan än s akä gar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Mol l ös und 5: 3 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Med ver ka nde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Mol l ös und 5: 2 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Mol l ös und 5: 3 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN
Yttr ande nummer 3.184
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:
•
•
•

Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn risken för olyckor,
översvämning

Länsstyrelsen befarar däremot att nedanstående ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL är
aktuella och behöver hanteras av kommunen för att detaljplanen ska kunna accepteras.
Riksintressen
Kulturmiljö
De befintliga kulturhistoriska byggnaderna i planen har försetts med varsamhetsbestämmelser som
skyddar dess värden. Bestämmelserna skyddar på ett tillfredsställande sätt de värden som utpekats i
den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen.
Konsekvensutredningen är noggrant utförd men det är otydligt hur förslaget utredningen bygger på
såg ut. Utredningen är utförd 2018 och tar bland annat med den nu bortplockade bebyggelsen på
Galleberget samt innehåller inte beskrivning av bebyggelsen vid Lilla Hamnbassängen eller
Sillfabriken som den föreslås i granskningsunderlaget. Konsekvensutredningen behöver uppdateras
för att kunna vara relevant och förstås i förhållande till planen, så att den utgår från gällande
granskningsförslag. Generella råd och synpunkter gäller dock fortfarande.
I granskningsförslagets plankarta finns nya detaljerade utformningsbestämmelser. Det finns vissa
ritningar från ett gestaltningsförslag på dessa byggnader. Dock saknas helt visualiseringar på hur
byggnaderna kommer att upplevas i förhållande till varandra, till befintliga byggnader och till
samhället i stort. Det saknas också illustrationer som visar hur tänkt förändring upplevs från
vattensidan, när man närmar sig Mollösund från havet. Pga. av att dessa handlingar saknas går det
inte att på ett rimligt vis bedöma förslagets påverkan på riksintresset och landskapet i stort. Särskilt
volymerna och höjdernas påverkan är mycket svåra att bedöma utan bättre beskrivande underlag.
Länsstyrelsen påpekade i samrådsyttrandet att ny bebyggelse behöver särskilt anpassas med tanke på
hur de upplevs från vattnet. Byggnadernas antal, volym och framförallt höjd bör skalas ned, för en
anpassning till riksintresset. Det är svårt att se och förstå hur granskningsförslaget tagit hänsyn till
dessa synpunkter. Planen har förändrats en del sedan samrådet och det har både försvunnit och
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tillkommit ny exploatering. Kring den nya exploateringen, tex vid Lilla hamnbassängen, skulle det
behövas beskrivningar hur man har gjort avvägningar så att riksintresset för kulturmiljövård
tillgodoses.
Kommentar: Konsekvensbeskrivningen kommer ajour föras utifrån det aktuella planförslaget.
Planhandlingar na kommer kompletter as med visualiseringar och uppdaterade illustr atio ner
för föreslagen ny bebyggelse och foto n fr ån samma plats idag. Efter att det ko mpletter ande
underlaget har tag its fram planer as underhandssamråd mellan kommunen, Länsstyrelsen och
Bohusläns museum.
Högexploaterad kust
Länsstyrelsens konstaterar att planområdet också ligger inom riksintresse Högexploaterad kust.
Dessa områden får inte utsättas för exploatering som påtagligt skadar de natur- och kulturvärden
som utgör riksintresset. Därav är det väsentligt att kommunen visualiserar hur landskapsbilden
påverkas genom att ta fram illustrationer på hur tänkt förändring upplevs från olika utblickar,
däribland från farled. Länsstyrelsen saknar en analys av hur de värden samt de hållpunkter inför en
exploatering, som finns listade i värdebeskrivningen för riksintresset påverkas i och med föreslagen
exploatering. Har kommunen i sin översiktsplan utvecklat vad dessa värden innebär för kommunen
kan denna analys med fördel användas. Ett resonemang behöver ske av vad landskapet tål i form av
skala. Länsstyrelsen konstaterar att tätortsventilen kan vara tillämpbar men hänsyn krävs även inom
tätortsventilen.
Kommentar: Planförslaget avser utveckling av den befintlig a tätorten Mollösund och
utvecklingen av dess lokala näringsliv och därmed är bestämmelserna i 4 kap. MB inte
tillämpbar a. Planförslaget har anpassats till områdets höga natur - och kulturv ärden samt
till det känsliga landskapet.
Strandskydd
Kommunen anger att strandskyddet ska upphävas inom kvartersmark med de särskilda skälen p.1
och 2 enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Länsstyrelsen anser att punkt 1, att området är ianspråktaget
är ett lämpligt särskilt skäl för de platser där det idag står en byggnad. Länsstyrelsen anser att skäl 2
Avskiljande inte är tillämpbart. Detta då siktlinjer finns utåt havet på dessa platser. Länsstyrelsen
anser däremot att skäl 5 Angeläget allmänt intresse kan vara tillämpbart och är ett skäl som kan
undersökas närmare av kommunen för de byggnader som har markerats med rött i bilden nedan.
Not: Efter avslutad gr anskning inkom Länsstyrelsen med två kompletter ing ar avseende
strandsky ddet. Bilden nedan är en uppdater ad versio n. Det som är m arkerat i gult
saknades i gr anskningsyttrandet.
Om strandområdet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse (Skäl 5)
krävs att kommunen visar:
•
•

•

att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället
att det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose utanför
det föreslagna området. Tätorten Mollösund avser i detta fall vara en rimlig geografisk
avgränsning.
att nyttan och behovet av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset
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Kommentar: Planhandling arna har justerats med beskrivning om skäl för upphävande av
strandsky dd samt förtydlig ande i fig ur. Det stämmer att skäl 2 inte längre är aktuellt
eftersom Galleberget har utgått fr ån planhandlingar na.
1. Delar av sjöbodsområdet (handel) är till stora delar redan ianspr åktaget (skäl 1). För
övriga delar av sjöbo dsområdet (hamnändam ål) är ett allmänt intresse (skäl 5) att
upprätthålla kulturmiljö, att området till stor a delar redan ianspr åktaget (skäl 1) samt
att funktio nen sjöbo d behö ver ligga nära vatten (skäl 3).
2. Del av byggrätt stryks ur planförslaget.
3. Området medger handel och hamnändamål och är till stora delar redan ianspr åktaget
(skäl 1). Att ge befintlig och ny havsknuten verksamhet planstöd är ett angeläget
allm änt intresse (skäl 5) för att stärka Mollösund som turistort och för att möjliggöra
havsbaser ad verksam het m ed angöring av fiskebåtar mm. Funktio nen sjöbo d behöver
ligga nära v atten (skäl 3).
4. Byggrätt för sjöbo d stryks ur förslaget.
5. Två byggnader på hamnplanen planer as flyttas längr e bort från kajen. För en byggnad
tillämpas skäl 1, att området redan är ianspr åktaget. För den andra byggnaden på
hamnplanen tillämpas skäl 5, att str andområdet behöver tas i anspr åk för ett allm änt
angeläget intresse. Det allmänna intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
planen medför är stort. Planförslaget ska skapa för utsättningar för en tätortsutveckling
av Mollösund med nya ar betstillfällen och fler bostäder i blandade former som innebär
att året runt-befolkningen ges förutsättningar att öka, i sy fte att bibehålla och öka
samhällsserv icen och därm ed också minska transporter och miljöbelastning.
Utvecklingen bedöms inte vara r imlig att placer a utanför str andsky ddat område på
grund av att detaljplanen har som målsättning att skapa möjligheter för verksamheter
som har en mar itim vattennär a anknytning samt att åstadkomma ett säkerställande av
de kulturhistoriska vär dena som kännetecknar Mollösunds identitet och arv .
6. Garagebyggnader på hamnplanen utgår från planförslaget.
Geoteknik
Omfattningen och detaljeringsgraden av de undersökningar som ligger till grund för
stabilitetsutredningen uppfyller inte kraven för nyexploatering enligt IEG Rapport 6:2008, Rev 1
(samt Skredkommissionens rapport 3:95). Det går från utförda sonderingar inte att utesluta att det
kan förekomma annan jord än fyllning under befintlig markyta i sektion A (borrhål C03), sektion C
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(borrhål C09, C10, C11) och sektion I (borrhål C29). Stabilitetsberäkningarna för dessa sektioner är
därmed osäkra.
Befintliga kajers status och grundläggningsmetod finns inte dokumenterad, det finns heller inget
underlag för att bestämma stabiliteten för dessa för befintliga förhållanden och inte heller vilka nya
laster de tål. Det krävs därmed ytterligare undersökningar av kajerna stabilitet. En höjning av
markytan i anslutning till befintliga kajer kräver en detaljerad dimensionering av dessa, i syfte att
säkerställa hela konstruktionens stabilitet (inklusive befintlig kajkonstruktion) och risken för
sättningar (detta påpekar även COWI i Teknisk PM Geoteknik). Detta behöver klargöras innan
planen antas.
Teknisk PM geoteknik anger att ”Byggnader närmare kajkant än 10 till 20 meter bör utföras med
pål- eller plintgrundläggning eller med grundläggning direkt på berg för att inte belasta markytan
med hänsyn till stabiliteten och konstruktionernas bärighet och livslängd”. Detta är väsentlig
information och behöver införas på plankartan. Tyngre laster än 10 respektive 20 kPa (beroende på
sektion) är inte medtagna i stabilitetsberäkningarna och därmed måste sådana laster nedföras till
berg oberoende av avstånd från kajkant.
Enligt COWI PM Bergteknik finns lösa block och ogynnsam sprickbildning i anslutning till
delområde 2 (i slänten norr om delområde 2) som måste åtgärdas före eller i anslutning till
byggnation. Åtgärderna som krävs ligger utanför planområdet och det krävs därmed att kommunen
har rådighet över marken.
De flesta typer av förstärkningsåtgärder, så som kajkonstruktioner, erosionsskydd och bultning i
berg, kräver underhåll med vissa intervaller, varför ansvarig för dessa bör framgå av planen.
För att ta del av samtliga synpunkter avseende geoteknisk stabilitet se SGI:s yttrande, daterat 202103-01. Länsstyrelsen stödjer SGI:s yttrande i sin helhet.
Kommentar: Se sv ar under SGIs yttr ande, sidan 14.
Hälsa och säkerhet
Potentiella förorenade områden
Mot bakgrund av Swecos rapport är Länsstyrelsens bedömning att markundersökningar och
saneringsåtgärder sannolikt blir nödvändiga för den planerade markanvändningen. Det behövs
därav en planbestämmelse som säkerställer att saneringsåtgärder genomförs innan
bygglov/startbesked ges.
Kommentar: Plankartan kompletter as med en sådan bestämmelse. Den historiska
inventeringen avseende förorenad mark har ajour förts.
Synpunkter på granskningshandlingen
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen konstaterar att vattenförekomsten Kråke fjord nu har uppnått God ekologisk status.
Den kemiska statusen uppnår dock fortsatt ej God status.
Länsstyrelsen vill påpeka att dagvatten är en betydande påverkanskälla för kväve- och
fosforbelastningen på vattenförekomsten. Länsstyrelsen anser därav att bästa teknik borde råda för
rening av dagvattnet för att i framtiden inte påverka Kråke fjord negativt.
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Länsstyrelsen vill upplysa kommunen på att det finns recipientdata för Kråke fjord till exempel
provtagning för bottenfauna, provtagningspunkt finns utanför Mollösund. Ta del av VISS där det
även går att utläsa övriga påverkanskällor.
Kommentar: Ur dagvattensynpunkt gäller generellt för denna detaljplan att det är befintliga
förhållanden och redan anlagda och hårdg jorda ytor som berörs av planlägg ning en, vilket
innebär att statusen i aktuella v attenförekomster inte kommer att påverkas av
planläggningen. I bygglovsskedet kommer dagvattenhanter ingen i sedv anlig ordning att
prövas (i för hållande till kommunens dagv attenpolicy).
Riksintresse för kommunikationsleder
Planförslaget ger inte någon negativ påverkan på riksintresset kommunikationer/sjöfart. Se
Sjöfartsverkets yttrande, daterat 2021-02-08
Kommentar: Noter as.
Risk för olycka/bränslestation.
Länsstyrelsen noterar att kommunen tagit bort föreslagen ny tankstation i den östra delen av
planområdet och istället valt att behålla en befintlig tankstation i planförslaget på grund av
riskbilden. Kommunen gör bedömningen att den befintliga tankstationen uppfyller
rekommenderade skyddsavstånd, Länsstyrelsen delar den bedömningen.
Kommentar: Noter as.
Risk för översvämning
Kommunen har redogjort för översvämningsrisken för planområdet på ett godtagbart sätt och även
infört planbestämmelser som reglerar planeringsnivåerna för området. Kommunen har också
kompletterat handlingarna med en beskrivning av ansvarsfördelning för översvämningssäkring av
planområdet.
Kommentar: Noter as.
Potentiella förorenade områden
I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt
avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult tillkallas
för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas.
Kommentar: Noter as. Planbeskr ing ningen har kompletter ats med upplysningen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen (KML)
Länsstyrelsen har ingen antikvarisk erinran mot föreslagen DP vad gäller fornlämning.
Kommentar: Noter as.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI
Yttr ande nummer 3.12
Planområdet omfattar hamnområdet i Mollösund samt markområden längs havet nordväst och
sydöst om hamnen. Största delen av området utgörs av hårdgjorda ytor som till största delen är
relativt plana men det förkommer även delar som är kuperade med berg i dagen.
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I syfte att underlätta förståelsen av SGI:s synpunkter hänvisas till den indelning i delområden som
COWI använder i Teknisk PM Geoteknik, se Figur 1.
Enligt SGU:s jordartskarta består de övre jordlagren inom delområde 2, 3, 4, och 5 av fyllning. I
delområde 1 visar jordartskartan berg i dagen. Delområde 1 ingår dock inte längre i planområdet.
De geotekniska undersökningarna som utförts av COWI, samt tidigare utförda undersökningar
sammanställda av COWI, visar varierande jordlagerföljder och jorddjup inom planområdet och ute
i havet. Generellt finns på land överst fyllning som underlagras av lera eller gyttja som vilar på ett
lager friktionsjord på berg. Interpoleringar baserat på geofysisk och geotekniska undersökningar,
visar att djupet till berg generellt ökar från bergsområdena norr om planområdet till som mest
omkring 12 meter utanför kajerna inom delområde 2. Stora variationer avseende jorddjup och
jordlagerförhållanden råder dock inom hela planområdet. COWI har tolkat jordart under fyllningen
baserat på 5 CPT-sonderingar samt ett flertal trycksonderingar och jordbergsonderingar. Dessa
tolkningar använder COWI i de stabilitetsberäkningar som de utfört inom delområden 2, 3 och 5.
Inom delområde 4 har inga beräkningar utförts, vilket COWI förklarar med att kajkonstruktionerna
där förutsätts vara dimensionerande. SGI vill påpeka att jordart normalt inte kan tolkas baserat på
jordbergsondering. SGI menar att det från utförda sonderingar inte kan uteslutas att det kan
förekomma annan jord än fyllning under befintlig markyta i sektion A (borrhål C03), sektion C
(borrhål C09, C10, C11) och sektion I (borrhål C29). I COWI:s utredning har detta inte beaktats,
vilket i sin tur innebär att stabilitetsberäkningarna för dessa sektioner är osäkra. Dessutom kan vi
från undersökningarna konstatera att det i sektion B förkommer några meter gyttja under
fyllningen, vilka inte finns medtagna i stabilitetsberäkningen. Detta innebär att stabiliteten för
sektion B kan vara betydligt sämre än den COWI beräknat. SGI anser att det förekommer flera
oklarheter i det geotekniska underlaget. Vi anser vidare att omfattningen och detaljeringsgraden av
de undersökningar som ligger till grund för stabilitetsutredningen inte uppfyller kraven för
nyexploatering enligt IEG Rapport 6:2008, Rev 1 (samt Skredkommissionens rapport 3:95). COWI
har gjort en inventering av befintliga kajers konstruktion och status. Enligt denna finns det inga
konstruktionsritningar eller annan dokumentation för kajerna inom område 3 och 5 (se Figur 1). De
har gjort en okulärbesiktning av kajerna inom dessa båda områden och bedömer att kajerna i
område 3 är grundlagda på berg och i område 5 på pålar. SGI anser att då dessa kajers status och
grundläggningsmetod inte finns dokumenterad, finns det heller inget underlag för att bestämma
stabiliteten för dessa för befintliga förhållanden och inte heller vilka nya laster de tål. Då det enligt
plankartan planeras för nya byggnader nära eller i direkt anslutning till kajerna, anser SGI att det
krävs ytterligare undersökningar av kajerna och att stabiliteten för dessa utreds. Vi vill även
poängtera att en höjning av markytan i anslutning till befintliga kajer kräver en detaljerad
dimensionering av dessa, i syfte att säkerställa hela konstruktionens stabilitet (inklusive befintlig
kajkonstruktion) och risken för sättningar (detta påpekar även COWI i Teknisk PM Geoteknik). Vi
anser att detta behöver klargöras innan planen antas. Det framgår av Teknisk PM geoteknik att
byggnader närmare kajkant än 10 till 20 meter bör utföras med pål- eller plintgrundläggning eller
med grundläggning direkt på berg för att inte belasta markytan med hänsyn till stabiliteten och
konstruktionernas bärighet och livslängd. Detta anser SGI är väsentlig information och att den
därför bör införas på plankartan. Vi vill även tillägga att tyngre laster än 10 respektive 20 kPa
(beroende på sektion) inte är medtagna i stabilitetsberäkningarna och därmed måste sådana laster
nedföras till berg oberoende av avstånd från kajkant. Detta anser vi också bör införas på plankartan.
Enligt COWI PM Bergteknik finns lösa block och ogynnsam sprickbildning i anslutning till
delområde 2 (i slänten norr om delområde 2) som måste åtgärdas före eller i anslutning till
byggnation. SGI vill påpeka att åtgärderna som krävs ligger utanför planområdet och att det därmed
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krävs att kommunen har rådighet över marken. SGI anser vidare att åtgärderna bör utföras innan
planen antas. Vi vill slutligen påpeka att de flesta typer av förstärkningsåtgärder, så som
kajkonstruktioner, erosionsskydd och bultning i berg, kräver underhåll med vissa intervaller, varför
ansvarig för dessa bör framgå av planen.
Kommentar: Planhandling arna har kompletter ats med de klarlägganden och för tydlig anden
som krävs med hänsyn till kvarstående geotekniska frågor. Ett möte hölls mellan
kommunen, SGI och geoteknisk ko nsult den 16 juni 2021 med anledning av synpunkter na.

LANTMÄTERIET
Yttr ande nummer 3.185
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Område saknar angiven användning
I plankartan finns ett område i östra planområdet som förefaller sakna angiven användning (se röd
pil i bifogad bild med utdrag ur plankartan). Det kan möjligen vara så att områdena hänger ihop i
”datorversionen” av plankartan, men det inte ser ut så i den analoga kartan eftersom linjetjockleken
för användningsgränserna gör att smala områden inte syns. Eftersom det är den analoga plankartan
som är den juridiskt gällande, bör dock för tydlighetens skull användningen anges även för det
aktuella området.
Kommentar: Plankartan har juster ats med ett förty dligande om anv ändning.
Planbestämmelse med beteckningen u och redovisning om belastningen
saknas
I plankartan finns beteckningen ”u” utlagd på fastigheten Mollösund 18:1 samt inom kvartersmark
på två områden inom Mollösund 5:398. Bland planbestämmelserna saknas det dock en sådan
planbestämmelse och i ”Tabell över fastighetsrättsliga konsekvenser” på s. 71-73 i
planbeskrivningen saknas notering om belastning av allmänna underjordiska ledningar.
Kommentar: Plankarta och planbeskrivning kompletteras.
Delar av planen som bör förbättras
Rubrik över bestämmelser om fastighetsstorlek
Det är mycket bra att kommunen i granskningen ändrat bestämmelsen om antal fastigheter till
fastighetsstorlek. Rubriken ”Antal fastigheter” behöver dock även ändras. Boverket
rekommenderar att rubriken ”Fastighetsstorlek” används.
Kommentar: Plankarta justeras efter sy npunkten.
X-område avslutas utan kontakt med allmän plats
Lantmäteriet noterar att eftersom det inte finns något ”x” inom de rödmarkerade områdena i
utdraget ur plankartan saknar det x-område som finns utlagt längs med kajen i mitten av
planområdet kontakt med allmän plats.
Detta kan vara något som påverkar möjligheterna för allmänheten att få tillgång till de områden
som är markerade med ”x”.
Kommentar: Plankarta justeras efter sy npunkten.
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Beskrivning av hur x-området ska genomföras och skötas
Lantmäteriet påpekade i samrådsskedet att kommunen, inte samfällighetsföreningen får ett stort
ansvar när mark läggs ut som x-område. Kommunen har i samrådsredogörelsen svarat att det
endast är på kommunal mark som x-områdena läggs ut och att kommunen därför kommer att sköta
dessa. I planbeskrivningen finns det dock ingen redovisning av vem som ska sköta x-områdena eller
den förklaring som lämnats i samrådsredogörelsen. Planbeskrivningen bör kompletteras med
sådana skrivningar i genomförandeavsnittet.
Kommentar: Planbeskr ivningen har kompletterats med uppg iften.
Redovisning av kostnader för enskilda fastighetsägare p.g.a. höjning av allmän
plats
På sidan 70 i planbeskrivningen står det under rubriken ”Ansvarsfördelning -Allmän plats” en
beskrivning av att de kostnader för framtida höjning av allmän plats som ska bekostas av de
fastigheter som deltar i Mollösund ga:3 – alltså i princip alla fastigheter i Mollösund. I avsnittet
”Ekonomiska frågor” under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare” på
s. 77 i planbeskrivningen står det dock inget om denna framtida kostnad. För att det ska vara lättare
för fastighetsägarna i Mollösund att förstå att denna kostnad så småningom kommer att falla på
dem, behövs någon notering om kostnadsansvaret även under detta stycke.
Kommentar: Planbeskr ivningen har kompletterats med uppg iften.
Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet
Planområdet angränsar till fastigheterna Mollösund 5:44, 16:3, 16:5, 27:1 och 27:2 som både i
digitala registerkartan och grundkartan saknar inmätta gränspunkter.
Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge.
Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av den
allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar.
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge.
När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge
göras.
Kommentar: Fastighetsgränserna har ko ntrollerats o ch bedöms inte differer a i sådan
utstr äckning .
Rapportera in förbättringar av gränskvalitet
Lantmäteriet konstaterar att kommunen gjort ett flertal inmätningar av fastighetsgränser inom
planområdet. De aktuella gränspunkterna finns inte uppdaterade i den digitala registerkartan. Det är
av stor vikt att förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i
samhällsbyggnadsprocessen bl.a. vid framtida fastighetsbildning. I HMK – Digital grundkarta finns
en tydlig rekommendation om att så ska ske. Om det är oklart hur detta ska gå till, tag gärna kontakt
med Lantmäteriets geodatasamordnare.
Kommentar: Dessa har sedan tidigare lämnats in för uppdatering hos DRK och ligger
troligtvis i kö om de inte r edan kommit in.
Gränser med 0,025 m kvalitet
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Ett stort antal gränser i Mollösund är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god kvalitet
(0,025 m). Denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har
kontrollmätts. Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med
kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter inte har god kvalitet.
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden
där det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana
gränser.
Kommentar: Upplysningen noteras. Dessa ko ntroller as vid fr amtag ande av grundkartan.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
Begreppet nockhöjd rekommenderas av boverket
Till skillnad från bestämmelsen om ”Högsta nockhöjd i meter” används i planbestämmelsen
”Högsta taknockhöjd i meter ovan kartans nollplan” begreppet ”taknockhöjd”. I Boverkets
planbestämmelsekatalog rekommenderas att det är begreppet nockhöjd som ska användas.
Kommentar: Plankartan justeras efter synpunkten.
Onödig dubbelreglering av BYA för Sillfabriken
För byggrätten inom CHJ-området ”Sillfabriken” finns både beteckningen e2900 och f5 angiven. På
slutet av bestämmelsen med beteckningen f5 anges ”… Största sammanlagda byggnadsarea inom
egenskapsområdet är 900 m2.” Eftersom e2900 har just den betydelsen borde det vara lämpligt att
någon av regleringarna tas bort. Generellt sett rekommenderar Boverket att kombinerade
planbestämmelser som till exempel ”f5” i denna plan inte ska användas för att underlätta framtida
digitalisering. Rekommendationen är att kommunen istället använder en planbestämmelse för varje
egenskap i enlighet med planbestämmelsekatalogen.
Kommentar: Bestämmelsen e2 utgår .
Strandskydd
Bestämmelsen om upphävande av strandskydd avser endast kvartersmark. Borde det inte finnas
behov av ett upphävt strandskydd även inom allmän plats med tanke på den höjning av gatunivån
som förutsätts i planarbetet?
Kommentar: En höjning av gatuniv ån motiver ar inte upphävande av strandsky dd i
detaljplanen. Åtgär den kr äver ingen strandsky ddsdispens eftersom den allemansrättslig a
tillg äng ligheten inte påver kas och några naturv är den inte finns på platsen.
Övriga frågor
I grundkartan finns en notering på vattenområdet i sundet strax norr om området ”Outredd
samfällighet” på Mollön där det står ”Allmänt vattenområde”. Det är oklart vad detta syftar på. I
vilket fall är det inte allmänt vatten på platsen eftersom den ligger mindre än 300 meter från land.
Kommentar: Gr undkartan ajo urförs.
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TRAFIKVERKET
Yttr ande nummer 3.136
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Kommunen har tagit fram förslag till
ny detaljplan som syftar till att utveckla Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för ett
ökat helårsboende med lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas
till den befintliga kulturmiljön. Ärendet berör väg 744 för vilken Trafikverket är väghållare till och
med strax utanför planområdets gräns där vägen övergår till vägföreningens ansvar.
Synpunkter och upplysningar
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget över Mollösund i sig men vill lämna synpunkter
på den trafikutredning som gjorts för väg 744.
Att bygga ut en gång-och cykelväg (gc-väg) längs väg 744 kan göras på olika sätt. Om kommunen
vill bygga gc-vägen genom statlig medfinansiering, att Trafikverket bygger och äger anläggningen
krävs att gc-vägen prioriteras i den regionala cykelplanen. Trafikverket kan även bygga och äga gcvägen om kommunen bekostar åtgärden till fullo. Utöver detta kan kommunen även bygga gc-väg
på egen hand men då ska den placeras utanför vägområdet. Fortsatt dialog om förfaringssätt krävs.
Trafikverket vill även upplysa om att den kostnadsberäkning som gjorts i trafikutredning sannolikt
är lågt tilltagna. Vägplan kommer krävas för breddning av väg 744 och utbyggnad av gc-väg.
Sträckan faller inte in i kraven där Trafikverket ska förse vägen med belysning. Kommunen kan
uppföra belysning men den ska då uppfylla utformningskraven enligt VGU och en ansökan om
ledningsärende krävs.
Utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslut om ändrad hastighet. Kommunen kan skicka
in en ansökan till Länsstyrelsen, vilka i sin tur skickar ärendet på remiss till Trafikverket. Inom
tätbebyggt område fattar kommunen beslut om hastigheten men samråd ska hållas med
Trafikverket.
Trafikverket ser positivt på att kommunen vill anlägga en besöksparkering där bilister hänvisas att
parkera istället för att åka ner till hamnplanen. Trafikutredningens förslag om att reglera
Kyrkovägen till endast trafik för behöriga kan inte tillåtas då en statlig allmän väg ska vara öppen
för all trafik.
Trafikverket ställer sig frågande till om timglashållsplats är lämpligt på platsen, om det får plats, hur
bussen ska vända samt hur räddningstjänstens framkomlighet säkerställs. Vidare föreslås att
Kyrkovägen byggs om till så kallad bygdeväg ner mot hamnplanen. Trafikverket ställer sig frågande
till hur stor nytta en ombyggnation av befintlig väg till bygdeväg skulle få utifrån hur vägen är
utformad idag. Skulle åtgärden göra skillnad? Vägen har idag skyltad hastighet 30 km/h, sikten är
bitvis mycket dålig och befintlig vägbredd begränsar möjligheten till möten mellan större typer av
fordon. Om väg 744 ska breddas för att möjliggöra en bättre funktion för en bygdeväg krävs
sannolikt vägplan vilket är baserat på hur litet vägområdet är på sträckan vilket medför att ny mark
sannolikt behöver tas i anspråk.
Trafikverkets sammantagna bedömning
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget men anser att en fortsatt dialog krävs kring
trafikutredningens resultat. Flertalet åtgärder som föreslås i trafikutredning kommer kräva vägplan
och majoriteten av åtgärderna karaktäriserar inte en statlig allmän väg. Trafikverket instämmer i
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utredningens slutsats om att väg 744 delvis ska lämnas över till kommunalt/enskilt
väghållningsområde.
Kommentar: Kommunen är positiv till fortsatt dialog med Trafikverket när det gäller
framtida åtg är der och förbättringar på v äg 744.

SJÖFARTSVERKET
Yttr ande nummer 3.1
Sjöfartsverket tillstyrker planförslaget. Sjöfartsverket ser att planförslaget inte ger någon negativ
påverkan på riksintresset kommunikationer/sjöfart och ser i övrigt ingen negativ påverkan på
sjötrafiken.
Sjöfartsverket ser positivt på att Orust kommun tagit hänsyn till Sjöfartsverkets tidigare synpunkter
kring farledens utrymmesbehov (buffertzon), samt sjötrafikens behov av utrymme för trafikering
och manövrering i och kring farled och kajer.
Kommentar: Noter as.

POLISMYNDIGHETEN
Yttr andet inkom efter avslutad gr anskningsper iod.
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och
har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de
miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I området
bör även framkomlighet för utryckningsfordon möjliggöras. Åtgärder för trafiksäkerheten enligt
förslaget anses vara säkrast möjliga med tanke på miljön och bebyggelsen – maximal hastighet 30
km/h och i största möjliga mån separeras fotgängare från biltrafik. I övriga aspekter har
Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till de lämpliga instanserna.
Kommentar: Noter as.
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
BOHUSLÄNS MUSEUM
Yttr ande nummer 3.7
Bohusläns museum har yttrat sig i programskedet (2013-12-12, VA 870–2013) och i samrådsskedet
(2017-02-07, BM 618–2016). Museet konsulterades efter samrådsskedet för de kulturhistoriska
frågeställningarna och fick uppdrag av Orust kommun att genomföra en konsekvensutredning
Detaljplan Mollösunds hamnplan – Kulturhistorisk konsekvensanalys, daterad 2018-08-16 samt en
bebyggelseinventering, Mollösunds hamnplan – Bebyggelseinventering, daterad 2018-10-24.
Konsekvensanalysen visade att det var möjligt att genomföra nybyggnationer i det tänkta området,
men att det krävs mycket hög grad av anpassning. Delar av planarbetet har skett i anslutning till
konsekvensanalysen, och fortlöpande justerats. För de delar av planarbetet som skett efter
konsekvensanalysens färdigställande har skett två samråd med Bohusläns museum, 2020-06-11 och
2020-12-17. Museet har i dessa diskussioner med kommunen strävat efter att planens syfte ska
uppfyllas utan att de kulturhistoriska värdena ska påverkas negativt.
De önskemål vi har framfört under diskussioner med kommunen har till stor del tillgodosetts.
Planen har en hög detaljeringsgrad i sina utformningsbestämmelser. Känsligheten i riksintresset för
kulturmiljövård motiverar en hög detaljeringsgrad i bestämmelserna för att tillkommande byggnader
inte ska riskera att påverka riksintresset på fel sätt. Bestämmelserna styr byggnaderna åt en
traditionell utformning i anknytning till samhällets äldre delar och något friare utformning längst
västerut. Om planens bestämmelser följs anser vi att planen inte kommer att påverka riksintresset
negativt. Vi vill dock betona att även den något friare utformningen ändå kräver traditionella
material för att smälta in i miljön. Detta bör beaktas i bygglovsskedet.
Vi önskar dock uppmärksamma kommunen på att den tänkta restaurangens läge vid Lilla
hamnbassängen i kombination med den godkända nockhöjden på platsen ställer mycket höga krav
på utformningen. Då byggnaden hamnar i blickfånget i sundet kan den komma att utgöra ett
landmärke för Mollösund från vattnet. Detta innebär att kommunen bör vara extra stringent vid
bygglovsskedet.
Kommentar: Den kulturhistoriska konsekvensbeskr ivningen skall juster as efter aktuellt
planförslag . Omfattning och utformning av föreslagen restaurangbygg nad juster as sedan
granskningsförslaget och utgör underlag för en aktuell konsekvensbeskriv ning .

VÄSTRA ORUSTS ENERGITJÄNST
Yttr ande nummer 3.2
Västra Orusts Energitjänst meddelar i sitt yttrande att en yta för ny transformatorkiosk behövs i
området för att tillgodose behovet av elkraft då nuvarande transformator inne i hamnen ej kommer
att räcka till. Skrivelsen innehåller mått på ytan som behövs, en kartbilaga över i vilket område
transformatorn behövs samt att ytan bör vara belägen på en säker höjd avseende framtida
översvämningar.
Kommentar: Plankartan kompletter as med ett E-område för ytter lig are en
transformatorstatio n.
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VATTENFALL ELDISTRIBUTION
Yttr ande nummer 3.65
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.
Kommentar: Noter as.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN ORUST
Yttr ande nummer 3.17
Naturskyddsföreningen Orust meddelar i sitt yttrande att förekomsten av så kallade fiskelägesväxter
saknas beskrivet i underlaget för detaljplanen. Naturskyddsföreningen Orust menar att
planhandlingarna behöver kompletteras med en inventering för att dokumentera förekomsten av
fiskelägesväxter med särskilt fokus på rödlistade arter samt förslag på kompensationsåtgärder.
Kommentar: I naturvär desinventeringen har rödlistade växter inom planområdet inventer ats.
Planförslaget bedöms inte påverka rödlistade växter då ny explo atering sker på redan
bebygg d mark eller hårdg jorda ytor .

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Yttr ande nummer 3.53
Mollösunds samfällighetsförening bedömer förslagen för skydd för framtida höjning av havsnivån
som rimliga, men föreningen ställer sig inte bakom hur denna höjning ska finansieras. I
genomförandebeskrivningen pekas samfällighetsföreningen ut som ensam ansvarig för
finansieringen av väghöjningen. Samfällighetsföreningen vill därför påminna om att när ansvaret för
föreningens vägar lämnades över från kommunen till samfällighetsföreningen var syftet att
föreningen skulle ansvara för drift och underhåll, inte de omfattande ombyggnadsarbeten som nu
kan bli aktuella. Vägen är central för besöksnäringens utveckling och är inte en enskild väg enbart
för boende, fastighetsägare och näringsidkare, menar föreningen.
Mollösunds samfällighetsförening anser att skydd mot havsnivåhöjningen måste vara ett bredare
ansvar när det gäller en väg av ett större allmänt intresse som berörd väg. Såväl kommunal som
nationell medverkan i finansieringen måste därför ske, och bör även noteras i
genomförandebeskrivningen, menar föreningen.
Mollösunds samfällighetsförening motsätter sig förslaget i detaljplanen att kostnaderna ska belasta
föreningen.
Kommentar: Idag ansv arar fastighetsäg aren för att initier a och finansier a
klimatanpassningsåtgär der för enskilda intressen. M yndig heter har ansvar att skydda
allm änna intressen där ko mmunen har en centr al roll till följd av planmonopolet. Det
kommunala ansvaret inom klimatanpassningsarbete skärptes 2018 då en ändr ing i Planoch bygglagen, PB L förty dligade kommuner nas roll när det g äller att för bättra beredskapen
mot klimatförändringar . Länsstyrelsens ro ll i fr ågan är att bevaka kommunernas
tillämpning av PB L i bland annat detaljplaner .
Åtgärdsar bete kan finansieras av kommunala budgetar och kan kompletter as med bidr ag
från MSB och i vissa fall EU-medel. Kommunens medverkan påverkas av
likställighetspr incipen som innebär att kommunen tr oligtvis inte kan medverka i
finansiering för att skydda enskilda intressen, som till exem pel sky ddsåtg ärder för en eller
en grupp enskilda fastig hetsägare, då kommunen då skulle risker a otillbörlig t gynnande av
enskild.
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Ansvaret för höjningen av vägar ligger således på huvudman av vägen, det vill säga
Mollösunds samfällig hetsförening som förvaltare av Mollösund ga:3. Likställighetspr incipen,
i kombination med att åtg ärder na ligger långt fram i tiden innebär att kommunen inte kan
åta sig större kostnader än för det allmänna intresset, som representer as i ko mmunens
andelstal i samfällighetsfö reningen.
Inför en fr amtida höjning av väg ar är det möjlig t att genom ett anlägg ningsbeslut i en
lantmäter iförrättning skapa en särskild sektion för utförande av höjningen där andelstalen
fördelas på ett annat sätt än i den sektion som svar ar för driften av hela
gemensamhetsanlägg ningen.
Planbeskr ivningen har också förty dligats med ovanstående.

MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING
Yttr ande nummer 3.119
Styrelsen för Mollösunds Båtförening beklagar att detaljplanen inte kan tillgodose en lämplig
sjösättningsramp för mindre båtar inom planområdet och beskriver att konsekvensen är att
exempelvis kappsegling med jollar inte kan ha ett levande hamnområde i Mollösund som
samlingspunkt, vilket tillhört traditionen.
Skrivelsen menar att detaljplanen inte har några förutsättningar för liknande arrangemang som SM
för Trissjolle som hölls 2016.
Föreningen önskar att kommunen överväger en sjösättningsramp för mindre båtar vid hamnplan
eller Korrholmen. Om detta inte är möjligt så ser MBF med tillförsikt att kommunen hänvisar till
Lervik som en möjlig alternativ plats för i och upptagning av exempelvis segeljollar och
vindsurfingbrädor. MBF ber därför att få delta i konstruktiva diskussioner med kommunen om
placering och utformning av sådan sjösättningsmöjlighet i Lervik, innan några beslut fattas. Om en
lämplig sjösättninglösning för segeljollar mm kan anordnas i Lervik så möjliggörs en ökad
tillgänglighet och säkerhet för både barn, ungdomar och vuxna som vill utöva segelsport med
mindre båtar, vilket MBF ser ett ökat intresse för. Med rätt utformning av en ny
sjösättningsmöjlighet i Lervik kan Lervik också utgöra basen för kappseglingsarrangemang för
jollar, menar skrivelsen.
En öppen miljö runt hamnplan och Korrholmen med utsikt över sundet och mot Måseskär är en
fantastisk plats att genomföra olika publika arrangemang. Tyvärr medför nuvarande planförslag att
alltför höga byggnader placerade alltför nära strandkant kommer att blockera utsikten från denna
fantastiska plats, leverera långa skuggor och skapa en sluten miljö för öppna arrangemang, menar
skrivelsen.
Kommentar: Den befintlig a placeringen av r amp bedöms vara olämplig för sjösättning av
trailerburna båtar på grund av det tr ång a utrymmet för vändning, backning och rampens
lutning .
En möjlig ersättningsplats för ram pen har lokaliser ats i Lervik. Or ust kommun välkomnar
föreningens deltag ande i vidare utredning av placering och utformning.
Se svar ang ående höjd på ny bebyggelse under punkt 1 i avsnittet Ofta föreko mmande
synpunkter på sida 5.

FÖRENINGEN MOLLÖSUND
Yttr ande nummer 3.138
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Föreningen Mollösunds styrelse är positiva till att kommunen vill ta ett helhetsgrepp av
utvecklingen i samhället och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och
näringsliv och samtidigt säger sig kommunen vilja ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön.
Eftersom flera verksamheter strider mot gällande detaljplan avseende användningssätt vill
kommunen i nya planen också ta ett samlat planmässigt grepp om detta, vilket är positivt.
Föreningen Mollösund vänder sig emot är den föreslagna detaljplanens inkonsekvens gentemot alla
de dokument som kommunen helt nyligen själva producerat eller låtit producera i syfte att reglera
bebyggelsen i kommunen i allmänhet dess kustsamhälle i synnerhet.
Föreningen Mollösund har förståelse för att en kombination av verksamheter och boende behövs
för att utveckla samhället med näringsliv men menar att detta inte följer tradition och även strider
mot kommunens egna riktlinjer i dokumentet ”Med varsam hand”.
Föreningen menar att kommunen har gått för våldsamt fram med utformning och speciellt höjden
av föreslagna nya byggnader. Speciellt från sjösidan, där man inte kommer att känna igen sig eller
förstå att detta är ett av Bohusläns äldsta och unika fiskelägen. I detta avseende kan föreningen inte
se att kommunen har tagit hänsyn till remissvaret till samråd och inte heller Bohusläns Museums
eller Länsstyrelsens yttrande angående samrådshandlingen.
Föreningen ifrågasätter hur det tidigare cylinderformade reningsverket kan legitimera den föreslagna
plåt- och glassilon på 16,5 meters höjd vid Sillfabriken.
Föreningen menar att de oregelbundna glaspartierna och de glaspartier som bygger samman
byggnaderna inte över huvud taget överensstämmer med lokal byggnation.
Föreningen menar att dörrar på sjöbodar i Mollösund bör vara svarta, grå eller gröna, inte röda.
Föreningen föreslår att den planerade gångvägen runt lilla hamnbassängen dras norr om de äldre
sjöbodarna vid hamnbassängens norra sida. På Mollösund har man av tradition inte haft dylika
vandringsbryggor framför sjöbodarna, menar skrivelsen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Detaljplanen möjliggör uppförande av promenadstråk både framför och bakom sjöbodar.
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LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 161
Yttr ande nummer 3.148
Undertecknad motsätter sig etableringen av sjöbodar intill sjömacken eftersom det medför en risk i
och med att sjöbodar ofta används som sommarstugor. Här kan problematiken med grillning, partaj
mm uppstå som inte passar in i drivmedelsbranschen, menar undertecknad.
Undertecknad anser att verksamheten bastuboa gynnar samhället för hamngäster, boende och
andra verksamheter i Mollösund och ifrågasätter varför byggnaden ska tas bort. Undertecknad
önskar att byggnaden står kvar och används fortsatt till nuvarande verksamhet.
Undertecknad anser att ny bebyggelse inte ska tillåtas vara högre än 10 meter och inte placeras
närmare än 10 meter från kajkant.
Undertecknad anser att ny bebyggelse på Galleberget bör ingå i detaljplanen då det skulle
tillgängliggöra området och är helt rätt läge avseende havsnivån och påverkan på Mollösunds
skyline.
Undertecknad anser att befintliga sjöbodar och verksamheter på Korrholmen ska få vara kvar och
att verksamheter ska tillåtas i sjöbodarna.
Kommentar: Planförslaget har justerats så att avståndet mellan inlastningsport och ny a
sjöbodar för blir detsamma som idag .
Boden innehållande bastuboa föreslås finnas kv ar tillsvidare men kan komma att flyttas
eller byggas om för bättre tillg äng lighet för större for don ut till udden.
Se svar under punkt 1 och 3 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.
Befintlig a verksamheter på Korrholmen ges planstö d och sjö bodar knutna till verksamheten
föreslås inte längre flyttas.

LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 122 OCH 124
Yttr ande nummer 3.52
I skrivelsen framgår att bod 124 under många år har använts som restaurang och för att kunna
utveckla verksamheten krävs en utbyggnad av verksamhetslokalen. Undertecknad har förvärvat den
intilliggande boden, 122, med avsikt att söka bygglov för att bygga samman bodarna. För att kunna
genomföra detta krävs att prickmark väster om bod 122 tas bort och undertecknad föreslår att
detaljplanen möjliggör tänkt utbyggnad.
Undertecknad uppmärksammar även om en felaktighet i grundkartan.
Kommentar: Byggrätten justeras efter ö nskemålen.

LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 148
Yttr ande nummer 3.101
Undertecknad beskriver att utvecklingen i Mollösund har gått nedåt sedan Sillfabriken och skolan
lagt ned. Skrivelsen redogör för att det finns möjlighet att bosätta sig helårs i Ramneberget och
Tångenområdet, som trots det har en mycket liten andel bofasta. Undertecknad anser att det måste
till en ny väg, ett industriområde och bostäder till vettiga priser, t.ex. hyresrätter för att få en
nyinflyttning till Mollösund.
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Undertecknad ställer sig frågande till att Orust kommun och Bohusläns museum kan tillåta en
restaurangbyggnad på Korrholmen.
Kommentar: Det behövs åtgärder från fler a håll för att öka andelen helårsboenden i
Mollösund. Det handlar bland annat om regionala samarbeten, utveckling av service, skola,
kommunikationer , kollektivtrafik och för bättrad infrastruktur . Utveckling av hyresbostäder
kan bli aktuellt inom området Gården mellan Tången och den äldr e delen av samhället.
Kommunen har kontinuerlig dialog med Västtrafik och Trafikverket kring ko llektivtrafik
och infr astrukturåtg ärder . Kommunens utvecklingsm ål sträcker sig med ett stö rre perspektiv
än inom planområdet.
Se svar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.

LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 116
Yttr ande 3.183 och 3.198 sammanfattas under rubriken ”Mollösund 5:20 och bod 116” på
sida 44.

LOKAL LANTBRUKARE
Yttr ande nummer 3.152
Undertecknad bedriver lantbruk med inriktning på naturbetskötsel, till stor del på öar utan fast
landförbindelse där utgångspunkten för de flesta av transporterna är Mollösund. För att
transportera djuren är undertecknad beroende av den ramp som är belägen på Korrholmen.
Funktionen är inte beskriven i planbeskrivningen och undertecknad vill att detta tas upp i
dokumentet och förutsätter att det utlovas och avtalas om en ersättningsramp för
gods/djurtransporter innan den nya detaljplanen antas.
Kommentar: Den befintlig a placeringen av r amp bedöms vara olämplig för sjösättning av
trailerburna båtar på grund av det tr ång a utrymmet för vändning, backning och rampens
lutning . På längre sikt har kommunen planer på att ersätta den med en ny ramp i Lervik.
Planbeskr ivningen kompletteras med behovet beskr ivet i undertecknads skrivelse.
Rampen ska v ara tillgänglig för allm änheten och ko mmunen tecknar där för inte avtal med
enskild.
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GEMENSAMMA YTTRANDEN
”UPPROP: UTVECKLA MOLLÖSUND MED EFTERTANKE”
Yttr ande nummer 3.23–3.33, 3.35, 3.36, 3.38–3.41, 3.43, 3.44, 3.46–3.49, 3.54,
3.56, 3.58–3.61, 3.63, 3.64, 3.71–3.73, 3.75–3.81, 3.83, 3.85, 3.87–3.90, 3.92,
3.93, 3.96, 3.98, 3.99, 3.108–3.114, 3.116, 3.120, 3.125, 3.129–3.131, 3. 139,
3.140, 3.143, 3.144, 3.150, 3.151, 3.153–3.176, 3.178, 3.179, 3.181, 3.187, 3.189,
3.190, 3.192, 3.193, 3.195–3.197, 3.199–3.201, 3.203–3.210
Yttr andet med rubriken ”Uppro p: Utveckla Mollösund med eftertanke” har använts av
flera som läm nat synpunkter. Totalt 117 yttranden lämnades in av både kända sakägare
och andr a än sakägare. Yttrandet är återg ivit i sin helhet nedan. En del inkomna yttranden
har innehållit y tterligare synpunkter än de som står i skrivelsen, dessa besvar as separat
under respektive yttr ande.
Vi som undertecknat det här uppropet älskar Mollösund. Vi vill inte, som några hävdar, att
Mollösund ska bli ett museum där ingenting får röras eller förändras. Det vi däremot värnar om är
att det ”helhetsgrepp” som Orust kommun säger sig vilja ta om Mollösunds framtid ska bli så bra
som möjligt.
Vi tycker att Orust kommuns ambition att möjliggöra för fler människor att bli åretruntboende i
Mollösund och betala skatt i kommunen är bra och helt rimlig. Vi inser att för att det ska kunna ske
krävs bostäder till vettiga priser, en mataffär som är öppet året om men framför allt fler jobb, och
då tänker vi oss inte bara sommarberoende jobb inom restaurang, hotell och butik utan även
verksamhet som är igång året om. Frågan är i vilken utsträckning den nya detaljplanen är ett svar på
det.
Att den planerade exploateringen av Galleberget, det enda i det närmaste helt orörda bergsområdet
i Mollösund, är borta från den uppdaterade detaljplanen, vill vi se som ett tecken på att vi har
politiker som är lyhörda för medborgarnas synpunkter och som vill värna en långsiktigt hållbar
utveckling av Mollösund och Orust kommun.
I det förslag som nu ligger på bordet finns fortfarande en del saker som oroar många, inte bara
bland undertecknarna till detta upprop. Det är framför allt följande två delar:
Höjden på nya magasinsbyggnader och restaurang. Idag bildar Mollösunds sjöbodar, magasin,
bostadshus, kyrka och kvarn en harmonisk helhet, en silhuett som seglare och andra båtburna
kommit att beundra och älska genom åren. Med detaljplanens förslag på drygt 14 meter höga
magasins- och restaurangbyggnader, plus en siloliknande byggnad på 16,5 meter, kommer samhället
att få en exceptionellt annorlunda ”skyline”. Magasinen och en föreslagen ny restaurang, som blir
mer än dubbelt så höga som dagens magasin, kommer helt att dominera den havsnära linjen och
innebär ett abrupt slut för den välkända och omhuldade Mollösundsvyn.
Att tillåta nybyggnation som så kraftigt avviker från övrig bebyggelse i Mollösund och som i den
aktuella miljön i det närmaste är att betrakta som höghus, är inte bara en fråga om tycke och smak.
Här handlar det istället om att politikerna har att besluta i enlighet med plan- och bygglagen när det
gäller att bygga i miljöer av stort kultur- och naturvärde. I den broschyr om att bygga varsamt i
känsliga miljöer som kommunen själv tagit fram, skriver man bl.a. att nytillskott ska utformas och
placeras på ett sätt som är ”lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av god helhetsverkan”. Dessa befintliga värden måste alltså
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byggandet av nya hus och andra byggnadsverk förhålla sig till både vad gäller storlek och
detaljutformning.
Det är inte helt lätt att utifrån detaljplanens kartor se framför sig exakt hur anmärkningsvärt höga
de nya byggnaderna tillåts att bli enligt detaljplanens förslag. För att Orust kommuns politiker ska få
ett så realistiskt beslutsunderlag som möjligt, anser vi att det så snart som möjligt måste tas fram
visualiseringar som ger en mer rättvisande bild av hur de nya husen kommer att gestalta sig i
förhållande till helheten.
Stigande havsnivåer och finansiering av höjda vägar, torg och andra allmänna utrymmen. För att
skydda Mollösund inför en klimatförändrad framtid med stigande havsnivåer, beskriver detaljplanen
hur vägar, torg och andra allmänna utrymmen kommer att behöva höjas. Gott så. Mindre bra är att
det är Mollösunds alla fastighetsägare, genom Samfällighetsföreningen, som förväntas stå för
kostnaderna. Vi anser att finansieringen måste vara ett ansvar för kommunen alternativt staten
beroende på hur behoven av höjda marknivåer utvecklar sig i framtiden. Vi vill därför att detta ska
ändras och tydligt framgå i detaljplanen.
Avslutningsvis hoppas vi att kommunens politiker ska vara fortsatt lyhörda för synpunkter och att
de noggrant ska överväga detaljplanens förslag att förändra Mollösunds välkända silhuett till
oigenkännlighet. Det är faktiskt inte mindre än en del av varumärket Orust som står på spel.
Kommentar: Kommunen eftersträv ar att v ara lyhör d mot medborgare, fastig hetsägare,
verksamhetsutövare, explo atörer och andr a som berörs utav planförslaget. Det stora
engagemanget och synpunkterna på förslaget om utvecklingen i Mollösund gör att kommunen
bedömt att förslaget både behövt omar betas och för ankras ytterligare med medborgarna.
Ytter ligare en möjlig het kommer därför att ges till att lämna synpunkter på det omarbetade
förslaget i en andra granskning för västra hamnområdet.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5 ang ående
synpunkter gällande utfor mning av ny bebyggelse samt gällande ny restaurang.
Synpunkten ang ående avsaknad av visualiseringar beaktas och sådana kommer att tas fram
till en andr a granskning av hamnplanen och området kring lilla hamnbassängen.
Handlingar na kommer kompletter as med visualiseringar på planerad bebyggelse och en
ajour förd kultur historisk konsekvensbeskriv ning .
Se svar ang ående kostnadsfördelning av höjning av v äg under Mollösunds
samfällig hetsförenings yttr ande, sida 22.

”GRANSKNINGSYTTRANDE FÖR DETALJPLAN MOLLÖSUND 5:351 m.fl.”
Yttr ande nummer 3.107, 3.126 och 3.145 innehåller samma skr ivelse. Yttrandet är
undertecknad av sjö bodsinnehavare på Korrholmen samt ca 300 fastig hetsägar e,
kommuninvånare eller andra. Yttr andet är återg ivit i sin helhet nedan.
Detta yttrande är undertecknat av samtliga sjöbodsinnehavare på Korrholmen,
Mollösund samt flertalet kommuninvånare som har fastigheter på Mollösund.
Vi motsätter oss Orust kommuns planer för Korrholmen så som de är beskrivna i
granskningshandlingar (Detaljplan för Mollösund 3:531 m.fl.). Skälen till det är följande:
•
•

Det är en för stor förändring mellan samråd och granskning. Uppfattningen styrks av
prejudicerande fall i Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 13204-19)
Utpekandet av specifik verksamhet inom H-område saknar laglig förankring
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Det enskilda intresset tillgodoses före det allmänna vilket är en avvikelse mot praxis i planoch bygglagstiftningen
Förslaget innebär betydande försämring för befintlig näringsidkare, Morgans Fisk och text
om flytt av sjöbodar är icke förpliktigande för kommunen
Kommunen tar ingen hänsyn till befintligt arrende på brygga
Förslaget innebär brytande av överenskommelse av sterbhusägares rätt till sjöbod på
Korrholmen efter expropriering av mark i Kattevik
Förslaget skulle innebära att Korrholmen helt förlorar sin karaktär och att ett kulturarv går
förlorat. Etablering av restaurangverksamhet leder istället till ett omfattande flöde av
människor, alkoholservering, nedskräpning och ökade ljudnivåer.
Kustvyn mister sin karaktär och balans samt kulturarvet går förlorad
Riksintressestatus och kulturhistoriskt bevarande beaktas ej
Det saknas behovsunderlag för ytterligare en restaurang på orten
Planförslaget medverkar inte till kommunens övergripande syfte till ny detaljplan avseende
att ” skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende”
Förslaget att anlägga ett promenadstråk runt udden motverkar kulturarv och är dessutom
riskfyllt

Nedan följer en fördjupning av de skäl som angivits ovan.
För stor förändring mellan samråd och granskning samt brister i
informationsplikt
I detaljplanen, 5:351, beskrivs ett förslag till restaurangbyggnation i H-området på Korrholmen.
Byggnaden ska ha en area av 350 m2 och en byggnadshöjd om 14,2 meter. De ursprungliga
samrådshandlingarna, Samrådshandling KS/2011:1912 som presenterades 2016, omfattade ingen
nybyggnation alls på Korrholmen. Samrådshandlingarna beskrev förvisso en ny restaurang men
placeringen skulle vara där sjötappen är placerad idag. Vi mottog dessa granskningshandlingar med
stor förvåning då vi konstaterade att restaurangen nu är placerad på Korrholmen och innebär att
två sjöbodar försvinner och kraftig försämring för befintlig näringsverksamhet. Ingen specifik
information alls till dessa arrendatorer och därmed anser vi att kommunen brustit avsevärt i sin
informationsplikt.
Vi menar därför, med hänvisning till prejudicerande rättsfall1, att föreslagna ändringar i
granskningshandlingarna är alltför omfattande i sin relation till vad som beskrevs i kommunens
samrådshandling 2016. Enligt Plan- och bygglagstiftningen skall planen vara följsam hela vägen
under samråd och granskning och så är inte fallet i fråga om Korrholmen.
Utöver att det, med hänvisning till andra detaljplaner, är ganska ovanligt att placera ett H-område
ute på en udde så är det heller inte förenligt med gällande lagstiftning i plan- och bygglagen2 att,
som Orust kommun, detaljplanera för en specifik verksamhet inom ett H-område (i det här fallet en
restaurangverksamhet). Det ska vara öppet för samtliga typer av verksamheter som innefattas i
Handel och om H-området ska ha en bindande anvisning till just restaurang som kommunen
skriver, så krävs betydligt större motivering enligt 4 kap 27 § PBL.
1. Juridisk process i Nacka kommun med dom i Mark- och miljööverdomstolen Mål nr P 13204–19
2. 4 kap 37 § PBL
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Kommentar: Gr anskningsförslaget är kommunens planförslag bearbetat utifr ån de
synpunkter som inkom under samrådstiden. Kommunen kan därför ändr a planförslaget
mellan samr åd och gr anskning . Under samrådet mottogs ett flertal sy npunkter som ställde
sig emot den föreslag na placeringen av tankstationen. Samr ådsförslaget visade sig innebär a
utmanande såväl geotekniska som konstr uktionstekniska åtg ärder som inte var ekonomiskt
genomförbar a samt medförde en neg ativ påverkan på båttr afiken. Med tanke på att
samrådsförslagets placering innebar en ökande risknivå valde kommunen att behålla en utav
de tv å befintliga tankstationerna på befintligt läge. På grund av detta g ick ko mmunen
vidare med en annan placering av restaur ang byggnaden som ansågs v ar a mer lämplig, den
kommunala marken på Ko rrholmen.
Kommunen har delgett den inform ation som är reg ler ad i Plan- och bygglagen och
Kommunallagen g ällande handläggning av detaljplanen. Ytter lig are dialog med berörda är
givetvis önskv ärt utöver de lagstadgade regler na kring samråd och granskning men på grund
av det stor a antalet berör da av planförslaget har ko mmunens möjligheter var it begränsade.
Den dom som hänvisas till i yttr andet (MÖD M ål nr P 13204-19) g äller en detaljplan som
tidig are upphävts och sedan omarbetats och är således inte applicer bar på aktuell detaljplan
och planprocess.
Byggnaden som beskrivs so m restaur ang byggnad i handling arna är reglerad so m ”handel” på
plankartan. Byggrätten har beskriv its som just r estaurangbyggnad i planbeskr ivningen
eftersom det är kommunens avsikt i kommande m ar kanvisning.
Enskilt intresse framför det allmänna intresset
Med förslaget för Korrholmen som beskrivs i granskningshandlingarna väljer kommunen att
tillgodose ett enskilt intresse (restaurangetablering) före allmänna intressen. En kommun ska beakta
befintlig bebyggelse och ägarförhållanden samt ta hänsyn till de allmänna intressena vid
planläggning och lovgivning. Så är inte fallet nu. Kommunen väljer att tillgodose ett enskilt intresse,
på bekostnad av det allmänna intresset vilket strider mot rådande rättspraxis avseende tillämpning
av plan- och bygglagen. Det är tveksamt om det håller i en rättslig prövning då detta kan jämföras
med en dom rörande överprövning av detaljplan där Högsta Förvaltningsdomstolen satt fingret på
en situation, där det råder konkurrerande intressen på samma mark. Därvid ska den
markanvändning som ur allmän synvinkel, inte enskild, är önskvärd ur hushållningssynpunkt vinna
företräde3.
3. Dom i HFD 2013:66 ”Om olika anspråk riktas mot samma markområde och dessa inte går att förena, bör
företräde ges till de anspråk som främjar en från allmän synpunkt god hushållning”
Kommentar: Byggrätten fö r den så kallade restaur angbyggnaden ligger på kom munal mark
och avsågs i granskningsfö rslaget tilldelas genom en öppen markanvisning. Det finns alltså
ingen avsedd exploatör/enskilt intr esse för projektet som driver fråg an.
Allmänna intressen är samhällets gemensamma intr essen som ska beaktas och tillgodoses i
all planläggning. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning ar lokalt för utveckling av
arbetsplatser, service, handel med mera som i sin tur kan förbättra förutsättningar na för
åretruntboende. Detaljplanen ger i sina bestämmelser möjlighet att bedr iva m ånga olika
sorters verksamheter och kommunen har v alt att fokusera på och locka verksamheter inom
havsmatstillverkning och havsmatsgastronomi, som redan är etablerad i orten, för att
förstärka Mollösunds befintlig a identitet. Att skapa för utsättning ar för lokal utveckling
anses var a ett allmänt intresse.
Betydande försämring för näringsidkare och övriga sjöbodsinnehavare
Det nya enskilda intresset i detta sammanhang; drivandet av en restaurang, står emot befintliga
enskilda intressen, det vill säga sjöbodsinnehavarnas. Utöver att man i text anger avsikten att flytta
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två befintliga bodar så innebär förslaget omfattande försämringar för befintlig näringsidkare,
Morgans fisk. Verksamheten drivs av Morgan och Carina med flertalet anställda och idag används
bryggan för att landa fångst, förvara fiskeredskap samt låta gäster sitta vid borden då de äter den
mat de inhandlat. Restaurangbyggnaden skulle ta hela bryggan i anspråk och skapa betydande
försämringar för fortsatt verksamhet. Morgans Fisk förlorar sina båtkunder och har ingen möjlighet
att nyttja bryggan för angöring av båten, redskapsförvaring under högsäsong eller transportera fisk
och skaldjur från bryggan till affären. Ser man till det muntliga förslag som finns att låta
verksamheten använda annan del av bryggan kan konstateras att höjden skiljer avsevärt och skulle
skapa omöjliga förutsättningar för verksamheten. Det är inte möjligt att lyfta upp fångst och arbeta
vid en högre höjd än idag.
Referens höjdskillnader från vattenytan:
Matildabryggan: 152cm
Morgans Fisk brygga:125cm
Brygga på arrende M147: 102cm
För de två sjöbodsägare vars sjöbodar försvinner kan konstateras att skrivningen i text i planen om
att dessa ska erbjudas annan plats är icke förpliktigande för kommunen4. Inget besittningsskydd
eller förlängningsrätt finns i ett lägenhetsarrende och detaljplanen kan inte reglera förehavanden
mellan kommunen och den enskilde. Skrivningen är alltså mest av kosmetisk karaktär för att släta
över ingreppet att tvinga bort vissa sjöbodar. Vidare konstateras också att kommunen i princip
sätter nya enskilda intressen före befintlig bebyggelse och ägarförhållanden. Hade man här haft det
allmänna intresset för ögonen inser vi att tyngden hade varit annorlunda då en kommun har
långtgående befogenheter för att tillvarata allmänt intresse. Men i detta fall håller inte den
argumentationen. Dessutom kan konstateras att kommunen här river/flyttar två q-märkta sjöbodar.
Utöver ovan beskrivning förvarar Morgans Fisk redskap och har frys- och kylar i sjöbodarna som
avses rivas/flyttas. Detta förvaringsbehov är avgörande för fortsatt drift av näringsverksamheten då
Morgans egen sjöbod har för liten yta för att klara all förvaring.
Den ena sjöbodsägaren, vars sjöbod ska rivas/flyttas, har ett arrende som även inbegriper en brygga
på 60m2 inklusive två båtplatser. Denna brygga nyttjas även av Morgans Fisk. Kommunen har inte
tagit någon som helst hänsyn till detta arrende i sin detaljplan och man har på en direkt fråga sagt
att man har för avsikt att ersätta arrendatorn med nya båtplatser någonstans i Mollösund. Det är
anmärkningsvärt att ett arrende och ett befintligt verksamhetsbehov ignoreras på detta sätt av Orust
kommun.
3. Ref. lägenhetsarrenden enligt 8 kap 1 § 2 st Jordbalken.
Kommentar: Kommunens intention är att tillgängliggöra området genom att anlägga en
sammanhängande brygga r unt udden, bedömningen är att detta inte behöver hindr a eller
försvåra för befintlig verksamhet, exempelvis kan en del av brygga utför as nedsänkt för att
underlätta lastning och lossning . Avtal som möjliggör uteserver ing på brygg an kan träffas
med befintlig och/eller ny näringsidkare.
I granskningsförslaget föreslogs två befintlig a bodar med arrende för privat ändamål att
flyttas. Under gr anskning en inkom uppgifter om att en av bo dar na används av befintlig
verksamhet, därför justeras kommande planförslag så att boden ligger kvar . En bo d föreslås
fortsatt att kunna fly ttas om det finns behov av att etabler a en ny verksamhet eller
kompletter a befintlig. I ngen av bodarna är q-märkta i gällande detaljplan. Ko mmunens mål

31

är att skapa bättre förutsättning ar för verksamheter på Korrholmen och att sjö bodar
placeras vid lilla hamnbassängens norr a och östr a sida.
Exproprierad mark och sterbhusägares rätt till sjöbod på Korrholmen
Orust Kommun har sedan tidigare exproprierat mark i Kattevik, Mollösund från Constacia Olssons
stärbhus. Vid denna expropriering utlovades till fyra delägare till stärbhuset att bygga sjöbodar på
Korrholmen, Sterbhusägare var Vivan Wahlstedt, Margareta Wejdle, Majken Terbrandt och
Gunborg Larsson.
1996 fanns det planer på att uppföra ett rökeri på Korrholmen. Eftersom Orust kommun utlovat
marken till förmån för byggnation av sjöbodar motsade sig sterbhusägarna denna exploatering.
Beslutet i denna fråga kan verifieras i Orust kommuns Tekniska nämnds sammanträdesprotokoll
1996-03-20 Dnr 1996.005 260 och 1996-04-10 Dnr 1993.092 175. Här beskrivs att nämnden är
emot att sjöbodarna skulle ersättas av ett rökeri och man beslutade att verksamheter i hamnområdet
skall kunna nyttjas för kommersiell försäljning och service men att övriga verksamheter skulle
lokaliseras till Lervik.
1996-09-11 tilldelades delägarna i sterbhuset möjlighet att uppföra varsin sjöbod. Sjöbod, M146,
placerad längst söderut på Korrholmen som nu är föremål för rivning är en av sterbhusägarnas. Att
kommunens löfte att uppföra sjöbodar på Korrholmen nu 25 år senare upphävs motsätter vi oss.
Kommentar: I avtalet utlo vades förtursr ätt till arrende av sjöbo d. Av talet är g enomfört
genom att arrendeavtal har upplåtits. Arrendeavtal för sjöbo d ger inte besittningsskydd utan
kan säg as upp av kommunen. Kommunen har ingen avsikt att r iva befintlig bod utan
istället flytta bo den till en ny plats kring lilla hamnbassängen.
Stor förändring av karaktären i området och kustvyn samt förlorat kulturarv
Övriga två sjöbodsägare som inte omfattas av flytt påverkas inte på samma sätt som de andra, i
form av rivning eller försämring i verksamheten, men deras nyttjandeförutsättningar påverkas i viss
omfattning då användningsområdet på Korrholmen skulle förändras väsentligt. Området skulle få
en helt annan karaktär, ett annat flöde av människor samt alkoholserveringen vilket i sin tur innebär
både betydligt höjd ljudnivå och stor nedskräpningsrisk. Tillgängligheten till det strandnära området
och det allmänna intresset skulle också påverkas i avsevärd omfattning. Idag används närheten till
vattenlinjen för bland annat båtupptag och lastnings- och lossningsmöjligheter på rampen mellan
Mathildabryggan och Morgans brygga. Detta möjliggörs då man har tillträde med bil hela vägen
fram. Samma ramp används också för på- och avstigning vid boskapsöverförser till Mollön på vår
och höst vilket är en viktig verksamhet att bevara för utveckling av kommunens näringsliv.
Kusten och vyerna är av skyddsvärd natur. Byggnationen i Mollösund med mindre sjöbodar och
små gränder är ett kulturarv och karaktärsdrag som ska bevaras. Vår uppfattning är att en byggnad
av denna omfattning (350m2 och 14,2 meter hög) och typ av verksamhet precis vid strandkanten
förfular vyerna och tar bort balansen i denna del av samhället. Dessutom skulle den skymma de
över 100 år gamla sjöbodarna som ligger på östra kanten av Lilla hamnbassängen och
kulturhistoriska vyer går om intet. I tidigare detaljplaner har det också varit viktigt med så kallad
prickad mark för det allmänna tillträdesbehovet men i detta förslag tar man ett stort område prickad
mark i anspråk för ett enskilt intresse.
Kommentar: Se sv ar ang ående r amp under Mollösunds båtförenings yttrande på sida 23.
Se svar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
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Riksintressestatus & kulturhistorisk miljö
Något som ytterligare styrker resonemanget ovan avseende kustvyn är det faktum att Mollösund
har riksintressestatus utifrån kulturmiljövård. Detta innebär att de riksintressanta kulturhistoriska
perspektiven och uttrycken fortsatt ska prägla platsen. Den kulturhistoriska miljön i Käringön,
Gullholmen, Hermanö och Mollösund av nationellt intresse och ska bevaras för framtida
generationer med anledning av sin unika miljö. Byggandet av en 14,2 meter hög byggnad vid
vattenlinjen är inte i linje med detta.
Vidare har Orust kommun sedan tidigare anlitat Bohusläns Museum i syfte att få hjälp med att
bedöma påverkan på riskintressefrågor. I Kulturhistorisk konsekvensanalys 2018-08-16 av
Bohusläns museum beskrivs tydligt vad som är förenligt med bevarandet av riksintresset samt hur
utveckling i samhället kan ske. Det är tydligt att framläggandet av ett förslag med en byggnadsvolym
av denna storlek inte är förenligt med bevarandet av hur Mollösund upplevs från vattnet. Vidare
beskriver Bohusläns museum att stora byggnader precis vid vattenlinjen kommer att skapa en helt
ny karaktär i landskapsrummet kring inloppet till Mollösund vilket innebär att riksintresset påverkas
negativt.
Kommentar: Kommunen har i samråd med Bohusläns museum tagit fr am gestaltningsförslag
som sedan leg at till grund för byggrätter nas planbestämmelser. Se Bohusläns m useums
yttrande på sida 21.
Se svar på länsstyrelsens y ttrande avseende riksintressen på sida 10.
Avsaknad av kommunens behovsunderlag för ytterligare en restaurang på orten
Idag finns det fem restauranger och ytterligare fem serveringar på Mollösund. Då kommunen inte
presenterat något som visar på att det finns besöksnäringsunderlag för ytterligare en
sommarrestaurang är incitamenten för denna utveckling tveksam. Vi kan därmed konstatera att
byggandet av ytterligare en sommarrestaurang inte medverkar till kommunens syfte med
detaljplanen att ”skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende” utan kanske istället kan ha
motsatt effekt i ytterligare bostäder till sommargäster.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Promenadstråk runt udden
I förslaget till detaljplan finns också en idé om ett promenadstråk på nybyggda bryggor runt hela
Korrholmen. Detta är inte lämpligt framförallt utifrån två perspektiv.
•
•

Förslaget tar inte hänsyn till en av de viktigaste anledningarna att bo vistas och besöka
Mollösund, nämligen att bevara vårt kulturarv i utformning och rörelsemönster i samhället.
Att dra ett promenadstråk utmed bryggorna skulle vara rent riskfyllt då det pågår
verksamhet i form av landning av fångst, rengörande av redskap och tillredning av skaldjur
på denna yta.

Lägg promenadstråket enligt det förslag som finns Planprogrammet beskrivet i figur 7 i
Granskningshandlingarna:
(Se bild i y ttrandet)
Denna dragning av promenadstråk skulle bevara kulturarvet i bygden genom att boende och
besökande både kan vara nära vatten vandra i smala passager emellan sjöbodar.
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Kommentar: Detaljplanen möjliggör uppförande av pr omenadstr åk både framför och bakom
sjöbodar (enligt planprogrammets förslag). Kommunen bedömer att befintlig ver ksamhet inte
hindr ar ett promenadstråk längs bryggan. I för verksamheten nu g ällande arrendeavtal anges
att arrendatorn inte får hindr a fr i passage över bryggan.
Som vi ser det finns det två alternativ:
1. Flytta restaurangen till ursprungligt förslag där sjötappen idag ligger. Detta innebär i sin tur att
tappen behöver flyttas och det finns goda argument för detta i Länsstyrelsen uttalande under
samrådsförfarandet kopplat till lagstiftning och MSB:s Handbok. Här finns tydliga riktlinjer för
placering, utformning och behov av avskärmande åtgärder vid placering av en bensinmack. Att
den alltid legat på platsen är inte skäl nog att låta det vara kvar. Det finns mycket bra och
tillgängliga områden i till exempel Lervikshamnen söder om Mollösund där riskerna vid brand
och olyckor är betydligt lägre i och med att inga bostäder eller restauranger finns i området. I
Lervikshamnen är det även betydligt mer tillgängligt för motorfordon.
Sommaren 2020 var det en stor brand i samband med att en båt tankade och hade inte rådiga
ortsbor dragit ut den brinnande fritidsbåten hade samhället eldhärjats. Olämplig placering av en
tapp i ett trångt och tätbebyggt område då det dessutom föreslås ytterligare byggnader i
närheten (sjöbodar).
2. Ta bort restaurangförslaget helt ur planen. Ingen presentation av behovsunderlag för ytterligare
en restaurang på orten har presenterats och därmed är incitamenten för denna utveckling
tveksam. Det planerade dialogmöte med lokala verksamheter som var kommunens ambition att
genomföra i januari-21 uteblev helt. Detta innebär att de befintliga restaurangägarna inte alls
kunnat påverka kommunens förslag till utökad och faktisk osund konkurrens. Det vi menar är
att om de samtliga befintliga restaurang- och serveringsägare på den korta högsäsongen under
sommaren ska få konkurrens kommer detta oundvikligen leda till att någon eller några
befintliga näringsidkare i kommunen slås ut. Detta bör inte vara i linje med god plan- och
byggplanering och omsorg om medborgares verksamheter att kunna bo, leva och arbeta i
denna ort.
Kommentar: Kommunen bedömer att den mest lämpliga planläggningen är att utveckla
Korrholmen för verksamheter och låta den befintliga tankstationen ligga kv ar. Efter
avslutad gr anskning har planhandlingar na ar betas o m efter synpunkter na och kommer
granskas ytterlig are en gång.
Detaljplanen möjliggör en utvecklig av ver ksamheter när behovet uppstår . Kommunens syfte
och motiv till planlägg ning en vid Korrholmen beskr iv s under punkt 2 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5.
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KÄNDA SAKÄGARE
MOLLÖSUND 15:1
Yttr ande nummer 3.3
Undertecknad önskar kontrollera vilken yta av sin fastighet som avses överföras till den kommunala
stamfastigheten.
Undertecknad undrar även varför sin fastighet inte är markerad med grön färg i illustrationskartan.
Kommentar: Under tecknad har fått sina frågor besvarade över mail. Den del av
undertecknads fastighet so m avses överföras till Mollösund 5:398 är endast den ytan som
utgörs av del av befintlig bod. Illustrationskartan beskriver ett förslag på hur plankartan
kan tolkas. Vilken färg fastig heten är marker ad med har i juridisk mening ingen betydelse.
Illustrationskartan juster as till antag andehandling arna.

MOLLÖSUND 5:2 OCH 5:5
Yttr ande nummer 3.4
Undertecknad beskriver att det tidigare funnits ett servitut för parkeringsplatser på hamnplanen till
förmån för fastigheterna ovan som nu försvunnit. Undertecknad önskar återfå ett servitut för två
parkeringsplatser.
Kommentar: Det gällande servitutet gäller endast rätt till g ångväg i läge som ej stör
påg ående industr ipro duktion, parker ingsplatser behandlas inte i g ällande servitut.
Uppr ättande av ett servitut för fastigheten påverkar inte detaljplanen utan uppgörs mellan
de berörda parter na (fastig hetsäg ar na).
Tillgänglighet till befintlig a bostäder på Galleberget säkerställs i plankartan g enom ett
markreservat för gemensamhetsanläggningar .

MOLLÖSUND 5:23
Yttr ande nummer 3.10
Undertecknad menar att det inte är möjligt att bevara Mollösunds ursprungliga karaktär genom att
låta uppföra byggnader som är över 14 meter höga och vädjar till att den maximala tillåtna höjden
för ny bebyggelse ska sänkas. Undertecknad upplever att planförslaget innebär att fastigheten blir
inbyggd och att utsikt kommer att försvinna till följd av ny bebyggelse.
Undertecknad motsätter sig även anläggandet av ett nytt gångstråk runt lilla hamnbassängen.
Skrivelsen innehåller även önskemål om att få bygga om befintlig bostad med balkong och
glasveranda, samt att bygga om befintligt garage till bostad genom utökad byggrätt.
I en bilaga presenterar undertecknad ett förslag på gestaltning för ny bebyggelse och vädjar
kommunen att tänka om.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Befintlig bebyggelse vid Sillfabriken kommer att ersättas med ny bebyggelse. Ny byggrätt
placeras med större avstånd till fastigheten än befintlig bygg nad.
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Det finns ett star kt allm änt intresse att ha tilltr äde till str and, kajer och andra former av
gräns mellan land och v atten. En bärande idé i planförslaget är att förstärka kontakten
mot vattnet för allmänheten genom att skapa ett sammanhäng ande g ångstr åk.
Förslag på ombygg nad och byggrätt för bostad där garaget nu ligger utreds ino m ramen för
en andra gr anskning av detaljplan för Mollösunds v ästra hamnområde.

MOLLÖSUND 20:16
Yttr ande nummer 3.16
Undertecknad ställer sig inte emot en utveckling av Sillfabriken men anser att den tillåtna höjden
kommer att bli ett för stort inslag i Mollösunds siluett. Undertecknad anser att en byggnad enligt
planförslaget kommer medföra mer skugga, att siktlinjer försvinner och kontakten till Mollön
kommer att påverkas negativt och föreslår istället att 11 meter över nollpunkt är en rimlig höjd för
all ny bebyggelse.
Undertecknad anser också att det inte finns behov av ytterligare en restaurang i Mollösund och
föreslår att den stryks ur planförslaget, för att också underlätta för en befintlig verksamhet.
Undertecknad anser också att den nya bebyggelsen på hamnplanen bör ligga med kortsidan mot
havet för att inte upplevas för dominant från sjösidan.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.

MOLLÖSUND 16:3
Yttr ande nummer 3.18
Undertecknade anser att det siloliknande torn som föreslås i detaljplanen saknar anknytning på
platsen och Bohuskusten och att argumentet är konstruerat. Undertecknad anser även att höjden på
bebyggelsen vid Sillfabriken medges vara för höga för vara förankrat i Mollösunds kulturmiljö.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 20:8
Yttr ande nummer 3.50
Undertecknad ställer sig positiv till att ersätta Sillfabriken med kusttypiska hus men ställer sig emot
höjden som medges för ny bebyggelse. Undertecknad anser att ett högt hus kommer att förändra
hamnmiljön till det sämre och påverka befintlig bostäders utsikt över farleden och Mollön.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:35
Yttr ande nummer 3.213. Skrivelsen har skickats in i flera yttr anden som hänvisas hit.
Undertecknad anser att det är olyckligt att detaljplanen inte längre omfattar möjligheter till ny
bebyggelse till Galleberget.
Undertecknad ställer sig bakom förslagets användning för ny bebyggelse på hamnplanen och
Sillfabriken men ställer sig emot den tillåtna höjden på ny bebyggelse och föreslår att den högsta
tillåtna höjden bör vara 10 m. Undertecknad befarar att de nya byggnaderna kommer att dominera
från sjösidan och därmed förvanska Mollösunds kulturhistoriska värden.
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Undertecknad undrar om det inte längre gäller att ny bebyggelse ska underordna sig helheten och
refererar till en rapport som tagits fram av riksantikvarieämbetet i samarbete med Bohusläns
museum, 1980.
Undertecknad föreslår att hamnplanen och Sillfabriken plockas ur detaljplanen om inte höjderna på
ny bebyggelse sänks.
Undertecknad anser att det måste tillskapas ytterligare parkeringsplatser för boende om kommunen
vill att fler ska bosätta sig permanent i Mollösund.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Trafiksituationen i Mollösund är idag ansträngd under sommarmånaderna då många
turister söker sig till orten. Kommunen bedömer att det krävs ett antal ny a
parker ingsplatser för att kunna utveckla Mollösund med ny a bostäder och ver ksamheter .
Samtidigt är ytor na för parkeringsplatser begränsade inom hamnområdet. Planförslaget
innehåller kommunens bedömning av de mest lämplig a parker ingsåtgär der na utifrån platsens
förutsättning ar. Ytterlig ar e parkeringsplatser för besökare och boende kommer tillskapas
vid Gården, ca 600 m nor döst om hamnplanen.

MOLLÖSUND 5:365
Yttr ande nummer 3.141
Undertecknad vill överklaga det förslag på detaljplan som är framtagen och det sätt fastigheten har
missgynnats på. Undertecknad anser att nuvarande planförslag innebär en direkt minskning av
fastighetens värde.
Undertecknad har önskat att uppföra bostäder ovanpå affärsbyggnaden för att fastigheten själv ska
kunna bära de ekonomiska kostnaderna som uppstår i och med krav på markhöjning.
Undertecknad ifrågasätter att kommunen tar från fastighetsägaren möjligheten att finansiera en
kommande rivning, höjning av mark och återställande av byggnad till nuvarande motsvarighet och
samtidigt ställer sådana krav. Undertecknad anser att önskemålen överensstämmer med
detaljplanens riktlinjer.
Undertecknad anser att samma förslag kommer att uppföras på andra sidan hamnen och
ifrågasätter varför det godkänns på ena sidan men inte andra.
Undertecknad önskar fortsatt få till det maximala antal bostäder som går att rimligen komplettera
byggnaden med och följa kraven som getts till övriga fastighetsägare.
Kommentar: Under planpr ocessen har det inkommit informella önskemål om att få uppföra
ett flertal bostäder ov anpå livsmedelsbutiken med syfte att finansiera behovet av höjning av
byggnaden då den ligger lågt och r iskerar översvämning i framtiden. Förvaltningen har utrett
en möjlig gestaltning och o mfattning av en ny bygg nad med ö nskat antal tillko mmande
bostäder med ram avtalad konsult samt stämt av fler a förslag på tillkommande bostäder med
Bohusläns museum som ko mmunen även samar betat med för övriga delar i
detaljplanear betet.
I detta arbete har det fastställts att det av fler a skäl inte är möjlig t att uppför a så mång a
bostäder som fastighetsägaren önskar och i samband med dialogen togs även ett beslut av
utskottet för samhällsutveckling att inte medge ytter ligare bostäder för fastigheten.
I plankartan medges att byggnaden höjs eller byggs o m till en översv ämningssäker niv å.
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MOLLÖSUND 5:1, 5:241, 5:258 OCH 5:15
Yttr ande nummer 3.51
Undertecknad anser att det politiska motivet för att ta bort Galleberget från detaljplaneförslaget inte
är klarlagt och undertecknade förväntar sig en förklaring till detta.
Skrivelsen beskriver att ett av detaljplanens syften är skapa förutsättningar för ökat helårboende
men att det i samrådsredogörelsen finns ett antal synpunkter som ifrågasätter om bostäderna inom
detaljplanen verkligen kommer att bosättas av helårsboende. Undertecknad menar att det idag finns
ett stort antal delårsboende i samhället även vintertid. Undertecknad anser att service, rimlig
kommunalskatt och fritidsaktiviteter krävs för att dem ska bosätta sig året runt. Undertecknad anser
att kommunen tar bort förutsättningar till ytterligare helårsboenden genom att ta bort bebyggelsen
på Galleberget.
Undertecknad hänvisar även till kommunens översiktsplan som markerat Galleberget med ”möjlig
komplettering med nya bostadshus”. Då Galleberget inte längre ingår i detaljplaneförslaget följer
den inte längre översiktsplanen, anser skrivelsen.
Undertecknad anser att kommunens beskrivning av att det finns naturliga gångstigar på Galleberget
är missvisande. Undertecknad anser att det är en stor förlust för det rörliga friluftslivet och
turismen att Gallebergsslingan inte anläggs och hänvisar till Förvaltningsområde Omsorgs yttrande
om tillgänglighetsanpassning.
Undertecknad anser slutligen att detaljplanen inte får försvåra för framtida beslut att återuppta
planarbetet och att detaljplanen därför ska justeras så att den möjliggör detta. Servitut för gångväg
över hamnplanen till Galleberget ska ändras till bilväg.
Kommentar: Se sv ar under punkt 3 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Detaljplanen hindrar inte gällande översiktsplans förslag om utveckling på Galleberget och
bedöms där för inte stå i strid med översiktsplanen. En utveckling av bostäder omöjliggörs
inte utav detaljplanen, men blir liksom idag beroende av tillträde över en privat
fastighetsägares mark. Tillgäng ligheten till bostäder på Galleberget säkerställs dock i
plankartan genom ett m ar kreservat för gemensamhetsanläggning ar. R ätt till väg skapas i en
anläggningsförrättning. Att genomföra ett g ångstråk runt Galleberget är fortfar ande möjligt,
även om området inte planläggs.

MOLLÖSUND 5:1 OCH 5:241
Yttr ande nummer 3.137
Undertecknad önskar att kommunen ska ta hänsyn till att det ska finnas möjlighet till ändamålsenlig
uppfart till Galleberget. Undertecknad menar att det större huset som är flyttat ca 1,5 m mot norr
tillsammans med de mindre föreslagna byggnaderna försvårar/omöjliggör en uppfart till
Galleberget.
Kommentar: Tillgänglig heten till bostäder på Galleberget säkerställs i plankartan genom ett
3,5 m brett markreserv at för gemensamhetsanläggningar. Rätt till väg skapas i en
anläggningsförrättning.

MOLLÖSUND 5:15
Yttr ande nummer 3.144
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Undertecknad menar att fastigheten förlorar både trivselmässigt och ekonomiskt om föreslagen
detaljplan skulle bli verklighet.
Undertecknad anser att två föreslagna byggnader på hamnplanen totalt kommer att stänga av den
visuella kontakten med havet som fastigheten idag har i västlig och sydvästlig riktning.
Undertecknad menar att det inte kan accepteras och att dessa byggnader måste utgå från
detaljplanen. Yttrandet innehåller en ritning över vilka byggnader som avses.
Undertecknad förutsätter att om markhöjning av vägen blir ett krav i samband med planerad
bebyggelse kommer exploatören att stå för kostnaden för höjning av undertecknads fastighet,
eftersom det skulle medföra att fastigheten hamnar i en grop mellan väg och berg.
Undertecknad anser att båda byggnaderna ska ha beteckningen b4.
Undertecknad anser att en byggnad måste kortas ner några meter för att inte skymma sikten mot
Måseskär samt att garagebyggnaden endast ska medges vara en våning.
Undertecknad anser att det finns en risk att Gallebergsudden privatiseras om ett trädäck ansluts
mot bergets form.
Fastigheten har idag två parkeringsplatser på egen mark direkt öster om idag befintlig kylbyggnad
och dessa ska ersättas med två nya platser, förslagsvis direkt väster om min fasighet, om de tas i
anspråk för ny väg, menar skrivelsen.
Undertecknad anser att en ny restaurang riskerar att underminera för det redan existerande
restaurangerna. Undertecknad menar även att placeringen är okänsligt vad avser värnande av
kulturell miljö.
Undertecknad ställer sig negativt till att byggnaderna föreslås få en mycket hög höjd och menar att
det kommer att påverka samhället negativt.
Undertecknad ställer sig negativ till att detaljplanen inte längre omfattar byggnationen på
Galleberget, som undertecknad anser skulle vara en naturlig utveckling av bostadsbebyggelse.
Undertecknad anser att det saknas dialog med boende i Mollösund och föreslår att kommunen ska
ta bort den västra delen av planområdet och gör klart den östra delen. Därefter kan den västra
delen, tillsammans med Galleberget återupptas.
Kommentar: Se sv ar ang ående kostnadsfördelning av höjning av fastigheten under
Mollösunds samfällig hetsförenings y ttrande på sida 22.
Befintlig m agasinsbyggnad kompletter as med bestäm melsen b 4 .
Privatisering av allmän plats tillåts inte. V id missnöje eller misstanke om otillåten
anv ändning kan en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utr eda
om åtgär den strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den bygglovsbefr iade åtgär den
strider mot något kr av i plan- och bygglagstiftningen kan bygg nadsnämnden ingripa.
Förslag om ersättningspar keringsplatser utreds vidar e inom detaljplan för Mollösunds västra
hamnområde.
De två m agasinsbyggnader na justeras i plankartan för att minska påverkan på fastig heten
och upplevelsen fr ån vattensidan. Gar agebyggnader stryks fr ån planförslaget. Se svar under
punkt 1, 2 och 3 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
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Efter avslutad gr ans kning har det beslutats att dela upp detaljplaneområdet i två separ ata
detaljplaner .

MOLLÖSUND 5:1 OCH 5:258
Yttr ande nummer 3.182
Undertecknad anser att de föreslagna byggnaderna är för höga och ifrågasätter om en ytterligare
restaurang behövs. Undertecknad anser att det saknas dialog med Mollösundsborna och anser
därför att om inte höjden på ny bebyggelse sänks ska dessa delar utav detaljplanen tas ur
detaljplaneområdet på samma sätt som Galleberget, för att göra ett omtag om dessa delar.
Undertecknad föreslår att samtliga sjöbodar inom östra planområdet får beteckningen H för handel.
Undertecknad anser att det finns en risk att Gallebergsudden privatiseras om ett trädäck ansluts
mot bergets form.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Efter avslutad gr anskning har det beslutats att dela upp detaljplaneområdet i två separ ata
detaljplaner .
Detaljplaneförslaget möjliggör att befintlig a sjö bodar/magasin i delar av planområdet
anv änds som handelsändamål då det finns pågående och ökad efterfr åg an på handel och
turistisk verksamhet i denna del av området. I den ö stra delen som utgörs av äldre,
bevar ade sjöbo dar som primärt används för hamnändamål bedömer kommunen att det finns
ett allmänt intresse att bevara både kar aktär och användning . Dels för att upprätthålla
kulturmiljön men även eftersom det behövs sjöbodar för hamnändamål i Mollösund.
Privatisering av allmän plats tillåts inte. V id missnöje eller misstanke om otillåten
anv ändning kan en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utr eda
om åtgär den strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den bygglovsbefr iade åtgär den
strider mot något kr av i plan- och bygglagstiftningen kan bygg nadsnämnden ingripa.

MOLLÖSUND 20:15
Yttr ande nummer 3.68
Undertecknad motsätter sig Orust kommuns planer för Sillfabriken och vill att byggnaderna
minskas både på längden och höjden. Undertecknad motiverar sitt ställningstagande med att
bebyggelsen norr om stora hamnbassängen kommer att missa kontakten med havet och Mollön, att
bebyggelse på 14,4 m är främmande från byggnadstraditionen i Mollösund och att en siloliknande
byggnad inte värnar om samhällets kulturvärden. Undertecknad anser att byggnadskropparna för
Sillfabriken inte bör byggas ihop samt att ny bebyggelse bör medges vara maximalt 1,5 våningar.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:3
Yttr ande nummer 3.74
Undertecknad ställer sig frågande till att Gallebergsudden har plockats ur detaljplanen och
ifrågasätter att det inte har presenterats några kostnader från kommunen, vilka utgör underlag för
det politiska beslutet att Galleberget och Gallebergsudden utgått från planhandlingarna.
Undertecknad anser att den nya bebyggelsen vid hamnbassängen och hamnplanen påverkar
samhällets utseende mer än ytterligare bebyggelse på Galleberget.
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Undertecknad vädjar att detaljplanen inte omöjliggör att återkomma med en detaljplan som kan
medföra kompletterande bebyggelse på Gallebergsudden. Undertecknad vädjar att bebyggelsen på
hamnplanen flyttas närmre kajen alternativt att byggnaden förkortas för att möjliggöra en framtida
körväg och påkoppling på VA bakom tillkommande bebyggelse.
Undertecknad önskar en tydligare förklaring till det politiska beslutet att Galleberget utgått från
planhandlingarna.
Kommentar: Se sv ar under punkt 3 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
En utveckling av bostäder omöjliggörs inte utav detaljplanen, men blir liksom idag beroende
av tilltr äde över en pr ivat fastighetsägares mark. Tillgäng ligheten till bostäder på
Galleberget säkerställs do ck i plankartan genom ett markreservat för
gemensamhetsanlägg ningar . Rätt till v äg skapas i en anlägg ningsförrättning.
Fastighetsäg arens synpunkter skickas i och med denna handling v idare till förtr oendevalda
politiker.

MOLLÖSUND 18:1
Yttr ande nummer 3.104 och 3.105 innehåller samma skrivelse. Yttr ande num mer 3.103
som under tecknas av r ubr icerad fastig het innehåller en skrivelse som lämnats in av fler a
parter, se sammanfattning av yttr ande nummer 3.213 och sv ar på sida 32.
Undertecknad godkänner inte planförslaget och menar att förslaget inskränker i fastighetsägarnas
boendemiljö, infart och möjligheter att ta sig till fastigheten och en degradering av fastighetens
ekonomiska värde.
Undertecknad anser att vägens höjning negativt påverkar boendemiljön. Undertecknad saknar en
kostnadsersättning för anpassning i samband med höjning av vägen i den bilagda kostnadskalkylen.
Undertecknad menar att om ingen anpassning införs i samband med höjning av väg görs ingången
till fastigheten inte tillgänglighetsanpassad som kan medföra allvarlig personskada.
Undertecknad motsätter sig att kostnader för höjning av hus och kvartersmark för fastigheten 18:1
läggs på fastighetsägaren, eftersom undertecknad ser höjningen av Hamnvägen som tvingande.
Undertecknad ställer sig frågande till hur fastighetsägaren ska kunna följa både planbeskrivningen,
”bostadshus och kvartersmark rekommenderas höjas i samband med att Hamnvägen höjs” och
Bohusläns museums bebyggelseinventering, ”Värde att bevara: Husets volym och proportioner, den
traditionella utformningen på fönster och fasad, fältstensgrunden”. Undertecknad menar att om
fastighetsägaren inte höjer byggnaden försämras byggnadens utseende, inomhusmiljön,
tillgängligheten och medföra en värdeminskning av fastigheten.
Undertecknad informerar om tidigare renovering av byggnaden som innebär att om byggnaden ska
höjas en meter behöver en ny fältstensgrund läggas ovanpå den befintliga. Undertecknad menar att
det är en orimlig kostnad att lägga på fastighetsägaren. Undertecknad ifrågasätter den uppskattade
kostnaden att höja fastigheten. Undertecknad menar även att en anpassning mot grannfastigheten
blir svår om kvartersmarken ska höjas.
Skrivelsen uppmärksammar om en eventuell avvikelse i fastighetsägarnas rättigheter avseende
väglag 1971:94.
Undertecknad motsätter sig att placera parkeringsplatser framför berörd fastighet. Undertecknad
anser att planhandlingarna är otydliga avseende på vilken sida om Hamnvägen som
parkeringsplatserna föreslås.
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Undertecknad motsätter sig att tung trafik i form av bussar ska föras ner till centrala Mollösund,
som beskrivs i Trafikutredning, Sigma.
Kommentar: Delar av planområdet ligger lågt och riskerar översvämning v ilket ställer krav
på både befintlig och planerad bebyggelse. Genomförs ing a åtgär der kommer det att påverka
både befintlig bebyggelse o ch angöringen till befintlig bebyggelse. Syftet med höjning arna är
att säkerställa ortens funktioner och kulturmiljöer för framtida generationer . Som
undertecknad beskriver kan åtgär derna för översvämningssäkring delvis ställas i konflikt
med bev arandet av befintlig bebyggelse. Realiteten är dock på längre sikt att om inga
åtgär der införs innebär det en definitiv skada på det kulturhistoriska värdet då delar av
bebyggelsen kommer ligg a under vatten. Planförslaget innebär en kompromiss mellan de
nivåer som rekommenderas för översvämningssäkring med ett 100 års perspektiv och vad
platsen bedöms tåla ur kultur historisk synpunkt. R esultatet är de föreslagna +höjderna för
gator och mark samt de hö jder som befintlig bebyggelse medges hö jas utan att skada
riksintresset för kulturmiljö. Höjning av v ägen kommer att ske när behovet uppstår för att
skydda befintlig bebyggelse från skada av stig ande v atten samt säkerställa tillg änglighet till
fastigheter na. Se svar på Mollösunds samfällig hetsförening y ttrande på sida 22 för sv ar
ang ående ansv ar för kostnader .
Väglag 1971:98 är enligt kommunen inte tillämplig .
Parkeringsplatser kommer att ligg a kvar på Hamnv ägens sö dra sida. I detaljplanen
möjliggörs att turistbussar kan köra ner och vända v id hamnplanen. Kollektivtrafik föreslås
inte förändr as mot dagsläg et och påverkan fr ån busstrafik bedöms var a liten, då det handlar
om enstaka turer.

MOLLÖSUND 16:2
Yttr ande nummer 3.124
Undertecknad anser att detaljplanen medger för höga hus och att det redan finns tillräckligt med
restauranger. Undertecknad anser att om detaljplanen ska medge bostäder ska det endast tillåtas
byggas i en stil som passar in i nuvarande miljö. Undertecknad undrar om det har gjorts någon
konsekvensanalys av detaljplanen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Handlingar na kommer kompletter as med en ajo urför d kulturhistorisk
konsekvensbeskriv ning . En tidig are konsekvensanalys togs fram 2018 och utg jorde under lag
för granskningshandling ar na.

MOLLÖSUND 18:2
Yttr ande nummer 3.127
Undertecknad godkänner inte planförslaget och menar att förslaget inskränker i fastighetsägarnas
boendemiljö, infart och möjligheter att ta sig till fastigheten och en degradering av fastighetens
ekonomiska värde.
Undertecknad anser att planförslaget har en bra ansats i att försöka skapa förutsättningar för en
långsiktig utveckling av Mollösund men anser att den höjd som tillåts nya byggnader kommer att
förändra bilden av Mollösund. Undertecknad befarar att detta kommer medföra att kontakten med
havet och Mollön. Undertecknad anser att detaljplanens syfte bättre uppfylls med lägre byggnader
som anpassar sig efter befintlig bebyggelse.
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Undertecknad anser att vägens höjning negativt påverkar boendemiljön. Undertecknad saknar en
kostnadsersättning för anpassning i samband med höjning av vägen i den bilagda kostnadskalkylen.
Undertecknad menar att om ingen anpassning införs i samband med höjning av väg görs ingången
till fastigheten inte tillgänglighetsanpassad som kan medföra allvarlig personskada. Undertecknad
menar att det är viktigt att diket utanför rubricerad fastighet inte byggs igen samt yrkar på
möjligheten att höja fastigheten om Hamnvägen höjs.
Skrivelsen uppmärksammar om en eventuell avvikelse i fastighetsägarnas rättigheter avseende
väglag 1971:94.
Undertecknad motsätter sig att placera parkeringsplatser framför berörd fastighet. Undertecknad
anser att planhandlingarna är otydliga avseende på vilken sida om Hamnvägen som
parkeringsplatserna föreslås.
Undertecknad motsätter sig att tung trafik i form av bussar ska föras ner till centrala Mollösund,
som beskrivs i Trafikutredning, Sigma.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Delar av planområdet ligg er lågt och risker ar översv ämning vilket ställer kr av på både
befintlig och planerad beby ggelse. Genomförs inga åtg ärder kommer det att påverka både
befintlig bebyggelse och angöringen till befintlig beby ggelse. Sy ftet med hö jningarna är att
säkerställa ortens funktio ner och kulturmiljöer för framtida generationer . Som undertecknad
beskriver kan åtgär derna för översvämningssäkr ing delvis ställas i konflikt med bevar andet
av befintlig bebyggelse. Realiteten är dock på längre sikt att om inga åtg är der införs
innebär det en definitiv skada på det kultur histor iska vär det då delar av bebyggelsen
kommer ligga under vatten. Planförslaget innebär en kompromiss mellan de niv åer som
rekommenderas för översvämningssäkring med ett 100 års perspektiv och v ad platsen bedöms
tåla ur kulturhistorisk sy npunkt. Resultatet är de föreslagna +höjder na för g ator och mark
samt de höjder som befintlig bebyggelse medges hö jas utan att skada riksintresset för
kulturmiljö. Höjning av v ägen kommer att ske när behovet uppstår för att skydda befintlig
bebyggelse fr ån skada av stigande v atten samt säkerställa tillgänglig het till fas tigheter na.
Vid projekter ing av höjning av Hamnvägen kommer dagv atten att utredas och beaktas. Se
svar på Mollösunds samfällighetsförening yttrande på sida 22 för sv ar ang ående ansv ar för
kostnader.
Väglag 1971:98 är enligt kommunen inte tillämplig .
Parkeringsplatser kommer att ligg a kvar på Hamnv ägens sö dra sida. I detaljplanen
möjliggörs att turistbussar kan köra ner och vända v id hamnplanen. Kollektivtrafik föreslås
inte förändr as mot dagsläg et och påverkan fr ån busstrafik bedöms var a liten, då det handlar
om enstaka turer.

MOLLÖSUND 5:22
Yttr ande nummer 3.135
Undertecknad anser att beteckningen H som fanns i samrådshandlingarna ska bibehållas på
fastigheten och att den föreslagna K-märkningen på byggnaden utgår.
Undertecknad redogör för en detaljerad bakgrund till husets användning och renoveringar, och
menar att det inte är motiverat att byggnaden får en varsamhetsbestämmelse, och oroar sig för att
bestämmelsen kommer att hämma en reparation av den enkla grundstommen.
Undertecknad ställer sig positiv till att fastigheten utökas norrut för att möjliggöra parkering på
egen fastighet.
43

Undertecknad motsätter sig en ny restaurangbyggnad och föreslår att ingen mark ska reserveras för
ny restaurangsetablering på piren. Undertecknad anser även att ny bebyggelse inte ska medges vara
högre än höjden på magasinsbyggnaderna på Mollön (ca 7-8 m ovan brygga).
Undertecknad ställer sig positiv till att den enda smala passagen som finns på norra sidan om
hamnen, mellan sjöbod och magasin, föreslås bli kvar. Undertecknad anser att det fortsättningsvis
ska vara inskrivit i planen att man kan ta sig via brygga längs havet till den välkända utkiksplatsen
vid fyren.
Undertecknad ställer sig positiv till att verksamheter får adekvata tillstånd men anser att det är helt
fel att skapa förutsättningar för ytterligare en restaurang på piren.
Undertecknad ifrågasätter de argument som motiverade ny bebyggelses höjd på det digitala
granskningsmötet.
I yttrandet biläggs historiska foton från byggnaden.
Kommentar: Möjligheter na att återinföra bestämmelsen H undersöks inför gr anskning 2.
I inventeringen, Kultur historisk bebyggelseinventering , Bohusläns museum 2018-10-24,
pekas ett antal befintliga byggnader ut som speciellt värdefulla. Samtlig a utpekade
byggnader sky ddas i detaljplanen med en v arsamhetsbestämmelse med kr av på att särskild
hänsyn ska visas till den enskilda bygg nadens kultur historiska v ärde.
Fyren nås genom allm än plats enligt planförslaget.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 16:6
Yttr ande nummer 3.186
Undertecknad anser att detaljplaneförslaget på 14 meter höga byggnader kommer att påverka den
havsnära bebyggelsen påtagligt. Undertecknad menar att den nya bebyggelsen kommer att skymma
all havsutsikt i väster från fastigheten. Undertecknad föreslår att istället för höga, stora magasin
uppförs småhus med en maximal höjd på ca 9 m över nollplan.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 26:3
Yttr ande nummer 3.85 innehåller skrivelsen ” Uppr op: Utveckla Mollösund m ed
eftertanke” som redogörs på sida 27.
Yttr ande nummer 3.86 innehåller en skrivelse som lämnats in av fler a parter, se
sammanfattning av yttr ande nummer 3.213 och sv ar på sida 36.

MOLLÖSUND 5:20 OCH BOD 116
Yttr ande nummer 3.183, 3.188, 3.191 och 3.198 undertecknas samtlig a r ubr icerad
fastighet. Yttr ande nummer 3.188 och 3.191 innehåller samma skrivelse.
Undertecknad anser att detaljplanen behöver omarbetas då planen motverkar sitt syfte.
Undertecknad anser att det är hamnen och inslaget av de öppna ytor runt handen och området
längs sundet som bidrar till Mollösunds atmosfär. Undertecknad anser att utan denna öppna yta
kommer Mollösunds karaktär avsevärt förändras till det sämre. Undertecknad föreslår istället att
antalet nya byggnader reduceras och byggnadshöjden sänks.
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Undertecknad anser att det finns en risk att befintliga verksamheter slås ut med ytterligare
etablering.
Undertecknad föreslår att alla fasta båtplatser ska göras om till gästhamn och att hela Korrholmen
byggs ut med ett trädäck som också ansluter till fyren.
Undertecknad föreslår också att kommunen anlägger hopptorn, bryggor, toaletter och kallbadhus i
Kattviks badplats.
Kommentar: Planförslaget har omar betats och tv å by ggnader på hamnplanen fly ttas längre
bak för att inte uppfattas lika dominanta fr ån v attensidan. Den allmänna platsen på
hamnplanen har också utö kats.
Se svar ang ående byggnaders höjder under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande
synpunkter på sida 5.
Ett sammanhängande gångstråk kommer att ko ppla ihop fyren och Korrho lmen. Hamnen
kommer fortsatt att var a kombiner ad med fasta båtplatser och gästhamn.
Kattviks badplats ligger utanför detaljplanens plang räns.
I en annan skrivelse (3.188 och 3.191) anser undertecknad att det är en brist att en tydligare
visualisering av detaljplanen inte har gjorts.
Undertecknad anser att höjden för ny bebyggelse bör sänkas till samma nivå som dagens magasin
och sjöbodar, att restaurangbyggnaden på Korrholmen ska utgå och att det ska arbetas fram en
tydligare vision för destination Mollösund där havsmat och friluftsaktiviteter året runt är stommen.
Undertecknad anser att den föreslagna bebyggelsen kommer att dominera den havsnära linjen och
anser att förslaget går emot kommunens broschyr om att bygga varsamt i känsliga miljöer.
Undertecknad anser att om kommunen inte sänker höjden för ny bebyggelse ska den placeras så
nära berget som möjligt.
Undertecknad motsätter sig att planförslaget påverkar möjligheterna att arrangera jolleseglingar vid
Mollösunds hamnplan.
Undertecknad anser att kommunen bör bättre beskriva hur man över året ska attrahera turister.
Kommentar: Visualisering ar kommer att tas fr am till det andr a gr anskningsför slaget.
Planförslaget har omarbetats och tv å bygg nader på hamnplanen flyttas längre bak för att
inte uppfattas lika dominanta från vattensidan. Den allmänna platsen på hamnplanen har
också utökats.
Se svar ang ående byggnadshöjder under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter
på sida 5.
Se svar ang ående r amp under yttr andet fr ån Mollösunds båtförening på sida 23.
Detaljplanen skapar för utsättning ar lokalt för utveckling av arbetsplatser, ser vice och
handel. Detaljplanen ger i sina bestämmelser möjlig het att bedriv a många olika sorters
verksamheter , men kommunen har valt att fokuser a på och skapa förutsättning ar för
verksamheter inom havsmatstillverkning och havsmatsgastronomi, som redan är etabler ad i
orten, för att förstärka M ollösunds befintlig a identitet.
I en fjärde skrivelse (3.198) anser undertecknad att planförslaget inte kan uppnå ambitionen att öka
antalet helårsboende eller mer näringsliv samt att kulturen och trivseln kommer att påverkas
negativt.
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Undertecknad anser att fler restauranger och caféer skulle kunna etableras i befintliga byggnader
istället för att riva och bygga nytt.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan.
Verksamheter , som av olika skäl avvecklas, behöver ersättas för att skapa ar betstillfällen.
Kommunen har ett ansvar för att denna nödv ändiga utveckling sker genom aktiv
planläggning med balanser at hänsynstag ande till befintlig a natur- och kulturvärden, där en
avvägning mellan allm änna och enskilda intressen sker. Detaljplanen för Mollösunds hamn
medför en planberedskap för både boende, verksamhet, turism och industri utifrån ett
långsiktig t perspektiv.

MOLLÖSUND 5:92 OCH MOLLÖN 1:5
Yttr ande nummer 3.67 undertecknas Mollösund 5:92. En utav de undertecknade är
sakäg are genom sitt deläg ande i fastigheten Mollö n 1:5.
Undertecknad stödjer planförslagets huvudsakliga inriktning men vill starkt betona betydelsen av ett
bibehållande av den befintliga kulturmiljön och dess historia. Undertecknad anser att planförslaget i
vissa delar har lagt alltför stor tyngdpunkt på utvecklingsåtgärderna.
Undertecknad anser att det nya förslaget för Sillfabriken skulle medföra en väsentlig förändring av
synintrycket och hamnområdets karaktär. Undertecknad ställer sig emot ett siloliknande torn.
Undertecknad anser att gestaltningsförslaget för hamnplanen medges vara för högt samt anser att
bostäder inte bör medges.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖN 1:5
Yttr ande nummer 3.102
Undertecknad anser att höjden på föreslagen ny bebyggelse inte hör hemma i Mollösund och att
förslaget skulle förvanska en kulturmiljö med intresse. Undertecknad anser att förslaget inte är
förankrat i allmänhetens förväntningar och önskemål. Undertecknad anser att ny bebyggelse måste
anpassas till samhällets siluett.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖN 1:2
Yttr ande nummer 3.194
Undertecknad önskar tillföras på tidigare inskickad protestlista mot detaljplan i rubricerat ärende.
Kommentar: Se sv ar under rubr iken Gemensamma yttranden på sida 26.

SJÖBOD 98
Yttr ande nummer 3.8
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Undertecknad menar att det på illustrationskartan finns en plats markerad P som undertecknad
menar är olämpligt placerad. Genom blockering försvåras tillgänglighet och full användning av
sjöboden.
Kommentar: Parkeringsplatsen har mätts ut i grundkartan och ligger fr amför en annan
sjöbod än den som anges i yttrandet. Detaljplanen pekar inte ut y tan som en
parker ingsplats.

SJÖBOD 136
Yttr ande nummer 3.19. Yttrandet innehåller även en skrivelse som lämnats in av flera
parter, se sammanfattning av yttr ande nummer 3.213 och sv ar på sida 36.
Undertecknad anser att de föreslagna nya sjöbodarna öster om lilla hamnbassängen starkt påverkar
tillgängligheten till den lilla hamnen samt fungerar som en samlingsplats för hamngäster och
angöringsplats för utryckningsfordon.
Undertecknad nämner att detaljplanen inte stämmer överens med verkligt utseende på sjöbodar
som flyttades då Sillfabriken byggde ut sina lokaler.
Undertecknad anser även att den tillåtna höjden för ny bebyggelse kommer att påverka Mollösunds
profil radikalt från både hav- och landsida. Undertecknad anser att detaljplanen borde redovisa
solstudie och perspektivbilder för att underlätta kommuninvånarnas beslut.
Yttrandet innehåller även uppgifter om att lokalerna vid Sillfabriken tidigare ska ha inrymt en
batterifabrik och undertecknad ifrågasätter varför man beviljar bostäder för detta område samt
saknar information om detta i den historiska inventeringen avseende förorenad mark.
Undertecknad undrar vilket ansvar kommunen och fastighetsägaren har.
Undertecknad anser även att höjden på planerad restaurang på Korrholmen är främmande för
området.
Undertecknad ifrågasätter att kommunen framhåller havshöjningen som en stor anledning till att
nya byggnaders höjder måste anpassas till kommande havshöjning och anser att detta bör kunna
hanteras i framtida planförslag.
Undertecknad anser slutligen att det är oerhört viktigt att ny bebyggelse anpassas både i skala och
byggnadshöjder och föreslås att husgavlarna placeras mot strandlinjen.
Yttrandet innehåller ett historiskt foto från 1899 porträtterandes långaberedning.
Kommentar: Nya sjöbo dar kommer att placeras så tillgänglig heten till den lilla hamnen inte
försämras. Detaljplanen har utformats så att utryckningsfordon kan nå och v ända vid
sjömacken.
Grundkartan ajo urförs ko ntinuer ligt.
Visualiser ing ar kommer att tas fr am till en andra g ranskning.
Inventer ingen avseende för orenad mark har uppdater ats efter upplysningen. På plankartan
införs en bestämmelse att marken måste undersökas innan startbesked för bygglov kan ges.
Kommunen följer nationella riktlinjer för planläggning avseende risker i samband med
stigande vatten.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.
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SJÖBOD 109
Yttr ande nummer 3.117
Undertecknad undrar vad användningen för silon kommer att vara samt när Orust kommun
kommer att satsa på ett nytt reningsverk i Mollösund. Undertecknad anser att Mollösunds unika
och värdefulla miljö kommer att gå förlorad som detaljplanen fastslås.
Kommentar: Silon kommer i det ny a gr anskningsförslaget att utg å, för att minska den
sammantagna påverkan fr ån ny bebyggelse. För byggrätten kommer handel, industri och
centr umverksamhet att medges. Av lopp kommer att ledas till Ellös reningsverk genom en
överföringsledning. Mollösunds reningsverk kommer därefter att läggas ned.

HALVA SJÖBOD 139 OCH MOLLÖSUND 18:8
Yttr ande nummer 3.115 och 3.142
Skrivelsen (3.115) anser att planförslaget har förbättrats sedan samrådet men anser att det
fortfarande finns brister i detaljplanen. Undertecknad anser att förslaget medför en stor risk för att
detaljplanen undergräver befintlig ekonomisk verksamhet, som verksamheten Morgans fisk.
Undertecknad anser även att en ytterligare restaurang kommer att skapa ökad konkurrens för
befintliga restauranger i Mollösund som redan idag har svårt att skapa god lönsamhet på helårsbasis.
Även om restaurangen inte kommer att byggas förrän det finns en intresserad näringsidkare så
kommer planen i sig att leda till en osäkerhet som är till skada för befintlig restaurangverksamhet,
menar skrivelsen. Undertecknad anser att restauranger inte är en lämplig ersättning till fabriken
eftersom restaurangsäsongen är kort i Mollösund.
Undertecknad menar att de planerade byggnationerna utgör ett tillägg i miljön som genom sin höjd,
volym och avvikande utformning inte är förenligt med riksintresset. Undertecknad anser att höjden
på byggnaderna skall sänkas till en väsentligt lägre nivå än den föreslagna. Det är också synnerligen
svårt att se hur uppförandet av en artificiell silobyggnad i hamnområdet skulle vara förenligt med
omsorg om kulturvärdena, menar skrivelsen.
Undertecknad befarar att Bohusläns museum kommit sin slutsats utan tillgång till bildmaterial som
tydligt visar konsekvenserna av byggnationen. Undertecknad anser därför att de bilder som tagits
fram av boende efter att den nya detaljplanen presenterades eller att nya motsvarande bilder från
Orust kommun skall ligga grund för en ny bedömning av Bohusläns Museum av byggnadernas
konsekvenser för riksintresset och kulturvärdena.
Skrivelsen samtycker även till tre inlägg från en facebookgrupp.
I en annan skrivelse (3.142) vänder sig en annan undertecknad starkt emot planerna på att tillåta en
byggnad med en byggnadshöjd +14,2 meter i delområdet lilla hamnbassängen. Höjden på dessa
byggnader kommer att ha stor och negativ påverkan för min användning av sjöboden, menar
undertecknad.
Undertecknad anser att föreslagen bebyggelse kommer att bilda en mur mellan sundet och
samhället och menar att samtliga byggnader med största sannolikhet kommer att omvandlas till
sommarboenden vilket de inte är lämpade för.
Undertecknad menar att hamnområdet behöver planeras om efter nedläggningen av de
verksamheters om upphört och det rimliga är att utforma en detaljplan som utvecklar och fortsätter
främja Mollösunds mycket gods förutsättningar att attrahera besökare och boende.
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Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Den kulturhistoriska konsekvensbeskrivningen justeras efter aktuellt planförslag. Ny a
visualiser ing ar kommer att ligg a till grund för konsekvensanalysen.
Plankartan kommer att justeras, se sammanfattning över förändringar på sida 3.

SJÖBOD 140
Yttr ande nummer 3.133
Undertecknad protesterar mot planerna att riva undertecknads brygga för en ny sjöbod väster om
sin sjöbod. Undertecknad menar att bryggan nås genom sjöboden vilket ger ett visst skydd mot
stöld. Undertecknad anser att idén med en allmän gångväg mellan boden och båtplatserna är
främmande för Mollösund samt menar att det omöjliggör isättning av mindre båtar vid sidan om
boden. Undertecknad motsätter sig bestämt denna del av planförslaget och föreslår istället en enkel
träbro över berget vid den norra gaveln.
Undertecknad menar också att vägen till sjöboden är viktig för att kunna köra båtar till och från
boden för vinterförvaring. Undertecknad menar att en ny föreslagen bod kommer omöjliggöra
detta. Skrivelsen innehåller förslag på hur den nya boden skulle kunna flyttas för att inte förhindra
framfart och funktion. Skrivelsen innehåller ett foto på boden.
Kommentar: Detaljplanen möjliggör uppförande av pr omenadstr åk både framför och bakom
sjöbodar. Passager längs v atten och mellan sjöbo dar är en viktig del av upplevelsen av
Mollösund. Passager kan utformas så att det inte hindr ar isättning av båtar.
Sjöboden har tag its ur planförslaget.
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SJÖBOD 106
Yttr ande 3.57
Undertecknad ifrågasätter att bostäderna på Galleberget har tagits ur detaljplanen och hänvisar till
att det i konsekvensanalysen finns tydliga beskrivningar och förslag på hur bebyggelsen ska smälta
in. Fler hus skulle möjliggöra före fler boenden på Mollösund vilket ger möjlighet för fler invånare
och större underlag för handel, menar undertecknad. Undertecknad anser att gångvägen som
tidigare föreslogs skulle ge en möjlighet för rörelsehindrade personer att komma ut på berget och
till fyren.
Undertecknad anser att den föreslagna nya bebyggelsen på hamnplanen inte är i samklang med
Mollösunds övriga bebyggelse. Undertecknad ställer sig negativ till höjden som medges för den nya
bebyggelsen och föreslår att den högsta tillåtna höjden sänks till att medge maximalt två våningar.
Undertecknad anser även att höjden på byggnaden som kommer ersätta Sillfabriken medges vara
för hög och undertecknad föreslår att byggnaden även här medges vara maximalt två våningar.
Undertecknad anser att restaurangbyggnaden vid Korrholmen motsätter all ambition att bevara
bilden av Mollösund och anser att den skulle i högsta grad påverka riksintresset för kulturmiljö.
Undertecknad ifrågasätter storlek, höjd och att två privata bodar behöver flyttas i förmån till en
restaurang som undertecknad menar saknar underlag för ett sådant behov.
Undertecknad ställer sig positiv till att sjöbodar ges möjlighet att höjas och föreslår att sjöbodarna i
anslutning till den befintliga matbutiken och andra verksamheter ges möjlighet att bedriva handel
vilket undertecknad anser skulle bidra till ökad utveckling och handel.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1, 2 och 3 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på
sida 5.
Detaljplaneförslaget möjliggör att befintlig a sjö bodar/magasin i delar av planområdet
anv änds som handelsändamål då det finns pågående och ökad efterfr åg an på handel och
turistisk verksamhet i denna del av området. I den ö stra delen som utgörs av äldre,
bevar ade sjöbo dar som primärt används för hamnändamål bedömer kommunen att det finns
ett allmänt intresse att bevara både kar aktär och användning . Dels för att upprätthålla
kulturmiljön men även eftersom det behövs sjöbodar för hamnändamål i Mollösund.
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ANDRA ÄN SAKÄGARE
MOLLÖSUND 5:28
Yttr ande nummer 3.5, 3.13, 3.22 och 3.23
Undertecknad anser att detaljplanen saknar tillräckliga begränsningar för tillkommande byggnaders
proportioner för att skapa en ny bebyggelse som väl smälter in i befintlig miljö med unika
kulturhistoriska värden. Skrivelsen menar vidare att ”de byggnader som tillåts i förslaget har en
byggnadshöjd som avviker stort mot allt annat i omgivningen vilket kommer skapa tydligt
utstickande solitärer som inte smälter in i bebyggelsen och som skapar en barriäreffekt mellan hav
och befintlig omgivning. Det räcker inte med att byggnadernas gestaltning skall vara fasader klädda
med stående träpanel som målas med matt faluröd slamfärg, proportionerna är också en mycket
väsentlig formfaktor för att hitta en gestaltning som harmoniserar med det äldre befintliga.”
Undertecknad anser att nya byggnader måste följa befintlig bebyggelses höjdsättning och därmed
inte medges vara högre än 2,5 våningar för att kunna uppnå detaljplanens syfte om att ny
bebyggelse ska utformas med hänsyn till omkringliggande natur och bebyggelse.
I en annan skrivelse (3.13) undrar undertecknad hur Orust kommun anser att medge ny bebyggelse
på 3 våningar med hög bottenvåning rimmar med att anpassa ny bebyggelse mot befintlig då det
högsta magasinen är 2,5 våningar. Undertecknad ställer sig även emot att utgångspunkten ”vad
platsen tål” i en miljö som Mollösund.
I ytterligare en skrivelse (3.22) beskriver undertecknad hur den nya bebyggelsen på hamnplanen
innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att se fyren från Klockebergets utkiksplats.
Undertecknad anser att förslaget innebär en direkt försämring av en av Mollösunds besöksplatser.
Skrivelsen innehåller ett foto över utsikten och en illustration över hur sikten bedöms förändras.
I en sista skrivelse (3.23) ställer sig undertecknad bakom upproret ” Upprop: Utveckla Mollösund
med eftertanke”.
Kommentar: Se sv arunder punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättning ar fö r en lokal utveckling av besöksnär ing
och näringsliv och samtidigt bevara den vär defulla kulturmiljö n. Uttrycket ”v ad platsen
tål” används i avväg ningen mellan dessa olika intressen, som ibland kan ställas emot
varandr a.
Se svar under yttrandet på sida ”Upprop: Utveckla Mollösund med efter tanke” på sida 27.

MOLLÖSUND 28:1 OCH 5:235
Yttr ande nummer 3.9
Undertecknad ställer sig starkt negativ till ett antal förändringar som skett på planförslaget:
•

•

Gångvägarna runt Gallebergsudden är inte längre med i planen. Undertecknad anser att ett
promenadstråk runt Gallebergsudden som ansluter till Katteviksbadet hade tillfört en
viktig, tillgängliggörande funktion till boende och turister i Mollösund.
Framtida bebyggelse på den södra delen av Gallebergsområdet borttaget ur planen.
Undertecknad anser att samhället måste få utvecklas och att en avgörande parameter är nya
bostäder.
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•

En bastu vid fyren har utgått från planhandlingarna. Undertecknad anser att en bastu på
samrådsförslagets placering hade medfört unika kvaliteter.

Undertecknad uttrycker en oro för samhällets utveckling och hoppas att samhället ska ges
möjligheter att fortsätta leva och utvecklas. Undertecknad menar även att den pågående pandemin
medfört större möjligheter för distansarbete och hoppas på att fler ser möjligheten till helårsboende
i Mollösund.
Kommentar: För att anläg ga ett gångstråk runt Galleberget kr ävs inte en detaljplan.
Parallellt med detaljplanearbetet kommer dialog tas med markägaren för att anlägg a ett
gångstr åk mellan fyren och Kattviksbadet.
Se svar under punkt 3 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Utanför planområdet undersöks möjligheterna att anlägga en bastu i K attvik.
Kommunen delar undertecknads vision av ett lev ande samhälle, förutsättningar för detta
skapas genom de verksam heter och den när ingslivsutveckling som detaljplanen möjliggör.

MOLLÖSUND 5:271
Yttr ande nummer 3.15
Undertecknad anser att sannolikheten är stor att de planerade bostäderna på hamnplanen endast
kommer att vara bebodda under sommarmånaderna och att det därmed inte kommer att öka
kundunderlaget året runt.
Undertecknad anser också att nytillkommande bebyggelse bör underordnas den befintliga stil och
utformning som råder i Mollösund, speciellt i de vattennära områdena. Undertecknad ställer sig
emot att förlägga en flera våningar hög restaurang i form av en siloliknande cylinder strider på alla
sätt mot den stil som annars råder inom området samt att Mollösund inte har behov av ytterligare
en restaurang.
Undertecknad menar att visionen om ett havsmatcentrum enbart är vision och önsketänkande och
anser att Mollösund behöver fler helårsboende och välkomnar en utveckling av hyresbostäder i
området Gården.
Undertecknad anser även att det inte är rimligt att kostnaden för höjning av vägar ska belasta
enskilda fastighetsägare genom samfällighetsföreningen. Innan fördelningsfrågan utretts på
nationell nivå skall den heller inte beslutas på lokal nivå, menar skrivelsen.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a.
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Detaljplanen medger byggr ätter som möter upp framtida behov av en mångsidig utveckling av
havsmatstillverkning . Kommunen har en dialog med näringsliv, branschorganisationer och
fastighetsägaren för att uppnå detta. Kommunens ambitio n är att ge förutsättningar för den
typen av utveckling i detaljplanen, men det är fastig hetsäg aren som har r ådig het över sin
fastighet och den verksam het som bedrivs där . Kommunen delar bilden av att det finns ett
behov av ytter ligar e hyresbostäder i Mollösund, vilket avses ske inom detaljplanen för
Gården.
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Se svar på Mollösunds samfällighetsförenings yttrande på sida 22.

MOLLÖSUND 5:211
Yttr ande nummer 3.20
Undertecknad anser att höjderna som föreslås i detaljplanen avviker kraftigt från all omgivande
bebyggelse och kommer att dominera bilden av Mollösund. Undertecknad anser att den nya
detaljplanen bör anpassas till de höjder som redan finns i omgivande bebyggelse och inte överstiga
dessa.
Undertecknad ställer sig förvånad till planförslaget med bakgrund av annars hård reglering av
renoveringar, ombyggnader och nybyggnationer i Mollösund och ifrågasätter om planförslaget har
förankrats med Bohusläns museum.
Undertecknad anser att Mollösunds enorma turistattraktion grundar sig i sin vackra och
förhållandevis väl bibehållna bebyggelse som måste värnas om och undertecknad anser att de
planerade byggnaderna på hamnplanen medför en förfulning av samhället som innebär är att man
försvårar möjligheter till arbetstillfällen i Mollösund.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:218
Yttr ande nummer 3.21 och 3.34 har under tecknats separ at av båda fastig hetsägar na.
Yttr ande 3.95 innehåller samma synpunkter och uppger samma fastig hetsbeteckning . Även
yttrande nummer 3.70 uppger fastighetsbeteckningen med en egen skr ivelse.
Skrivelserna, som innehåller samma synpunkter, ställer sig positivt till utveckling av samhällen som
Mollösund men vänder sig emot detaljplanen med de höga byggnaderna på hamnplanen.
Undertecknad menar bestämt att dem måste sänkas en våning, från 2,5 våningar till 1,5 våningar för
att passa in i miljön och inte begränsa utsikt mot havet.
I en annan skrivelse (3.70) anser undertecknad att planförslaget inte överensstämmer med
kommunens kulturmiljöprogram och undertecknad anser att ny bebyggelse tillåts vara för hög i
planförslaget. Undertecknad anser att planförslaget skulle medföra att Mollösunds siluett från havet
skadas. Undertecknad ställer sig emot granskningsförslaget men anser att om den tillåtna höjden för
ny bebyggelse sänkt och inte tillåts vara högre än befintlig bebyggelse kan undertecknad ställa sig
bakom förslaget.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:311
Yttr ande nummer 3.36. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad påpekar i sitt yttrande att ett siloliknande glastorn inte passar in i Mollösunds miljö
och anser att restaurang Strana är ett bra exempel på en byggnad som väl ansluter till Bohuslänsk
tradition.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:330
Yttr ande nummer 3.37
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Undertecknad anser att gästhamnen behöver kompletteras med ytterligare toaletter, handfat och
tillgång till vatten även på vintern för att Mollösund ska kunna växa som besöksmål.
Kommentar: Kommunen bedömer att behovet och efter fråg an för att hålla gästhamnen öppen
under vinterhalv året är för liten gentemot de investeringar som kr ävs för att ordna v atten
och under håll under v inter n.

MOLLÖSUND 5:336
Yttr ande nummer 3.45
Undertecknad anser att trafiksituationen, som i samrådsredogörelsen beskrivs ska behandlas inom
detaljplan för Gården, istället bör hanteras inom den aktuella detaljplanen. Undertecknad anser att
förslaget med en ”bygdegata” från korsningen Landsvägen-Kyrkvägen ska ändras till att bli
”gårdsgata” som skulle stärka de oskyddade trafikanternas ställning i trafikmiljön, ytterligare
förstärka signalen om ”olämpligheten” av att leta parkeringsplatser i hamnområdet samt förstärka
intrycket av ett bilfritt skärgårdssamhälle. Undertecknad anser att korsningen LandsvägenKyrkvägen är en lämplig sista möjlighet att avleda trafik utan att skapa trafikbelastning i
hamnområdet då det dels erbjuds en möjlighet till ”rundkörning” vid Mollösund Östra eller i bästa
fall en parkeringsmöjlighet vid fotbollsplanen.
Kommentar: Förslaget att istället ändr a vägen till så kallat gångfartsområde kommer att
undersökas i samband med att fråg an utreds med tr afikverket. Kyrkv ägen ko mmer inte att
behandlas inom de aktuella detaljplaner na.

MOLLÖSUND 5:37
Yttr ande nummer 3.55
Undertecknad anser att detaljplanens förslag på drygt 14 meter höga magasins- och
restaurangbyggnader tillsammans med en siloliknande byggnad på 16,5 m kommer påverka
samhället och ge det en exceptionellt annorlunda skyline. Undertecknad hänvisar till att ny
bebyggelse måste förhålla sig till broschyren ”Med varsam hand – bygga i känsliga miljöer”.
Undertecknad anser att det bör göras en solstudie samt att det är svårt att se ny bebyggelse framför
sig utifrån planhandlingarna.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 23:5
Yttr ande nummer 3.62 och 3.66
Undertecknad anser att planhandlingarna inte tar tillräcklig hänsyn till Länsstyrelsens yttrande
avseende bland annat att bibehålla områdets unika visuella karaktär och kulturhistoriska värde.
Undertecknad anser att ny bebyggelse inte ska medges vara högre än ca 9 m för att inte överstiga
befintlig bebyggelse.
Undertecknad anser att silobyggnaden bör plockas ur från den föreslagna bebyggelsen.
Undertecknad anser att höga byggnader inte bör placeras närmast havslinjen då Mollösund
förknippas med låga sjöbodar närmast havslinjen. Undertecknad anser att planförslaget bör justera
högsta tillåtna höjd på ny bebyggelse. Undertecknad ser ingen anledning att flytta två befintliga
sjöbodar på Korrholmen.
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I en annan skrivelse (3.66) ställer sig undertecknad positiv till att ny bebyggelse föreslås inom
hamnplanen, Sillfabriken och lilla hamnbassängen men anser att dessa måste anpassas efter
Mollösunds unika kulturmiljö. Även denna skrivelse anser att silobyggnaden bör plockas ur från
planförslaget och att ny bebyggelse bör sänkas.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 1:107
Yttr ande 3.77. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Uppro p: Utveckla Mollö sund med
eftertanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad saknar en analys hur planförslaget skulle öka den fasta befolkningen i Mollösund och
anser att detaljplanen snarare inriktar sig mot turism. Undertecknad menar att samhället inte
behöver en till restaurang samt anser att den nya bebyggelsen tillåts vara för hög vilket kommer
göra gästhamnen mindre attraktiv.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan.
Se svar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:338
Yttr ande nummer 3.78
Undertecknad anser en den nya bebyggelsens höjd, volym och placering inkräktar på den öppna
miljö och Mollösunds historiska utseende. Undertecknad menar att den föreslagna
restaurangbyggnaden är för skrymmande och skymmer den fina kulturmiljön när man kommer från
sjövägen. Undertecknad anser att både bebyggelsen på hamnplanen och vid hamnbassängerna är
för hög och ställer sig även emot den siloliknande byggnaden.
Undertecknad anser även att planförslaget inte har tagit hänsyn till parkeringsbehovet med tanke på
att planförslaget ska locka fler besökare.
Undertecknad anser att vägen till Mollösund måste förbättras.
Undertecknad anser att planförslaget tydligare bör ge möjligheter till nyetablering av hotell som kan
erbjuda attraktiv kost och logi året runt och en bastu i Kattvik.
Undertecknad ifrågasätter om detaljplanen verkligen har utformats i samråd med Bohusläns
museum, som tjänstepersoner påstod under mötet.
Undertecknad har uppfattningen att det bakomliggande motivet till detaljplanens utformning är
främst exploatörens och kommunens ekonomiska intressen. Undertecknad undrar om planförslaget
är till för att gynna enskilda intressen framför de allmänna och de kulturhistoriska?
Undertecknad begär därmed att kommunen avstår från att anta planförslaget och att det istället
omarbetas.
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Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Trafiksituationen i Mollösund är idag ansträngd under sommarmånaderna då många
turister söker sig till orten. Kommunen bedömer att det krävs ett antal ny a
parker ingsplatser för att kunna utveckla Mollösund med ny a bostäder och ver ksamheter .
Samtidigt är ytor na för parkeringsplatser begränsade inom hamnområdet. Planförslaget
innehåller kommunens bedömning av de mest lämplig a parker ingsåtgär der na utifrån platsens
förutsättning ar. Ytterlig ar e parkeringsplatser för besökare och boende kommer tillskapas
vid Gården, ca 600 m nor döst om hamnplanen.
Det är trafikverket som fö rvaltar vägen och ansvar ar för under håll. Inom det planprogram
som tas fr am för Hälleviksstrand och Edshultshall konstateras att vägen behö ver breddas
och detta är en fråg a som kommunen kommer att dr iva i samband med fr amtag ande av ny
detaljplan för Edshultshall. För övriga str äckor mellan Hälleviksstr and och M ollösund kan
det bli aktuellt att kommunen dr iver fr ågan om att öka standar den på v ägen g enom att
vägen blir ett pr ioriter at o bjekt i reg ional v ägplan.
Hotellverksamhet medges för tillkommande byggrätter.
Utanför planområdet påg år dialog/utredning om att anlägga en bastu i K attvik.
Två samråd har skett med Bohusläns museum, 2020-06-11 och 2020-12-17.
Kommunens ambitio n är inte att bejaka kortsiktig a vinstintressen utan att möjliggöra
förutsättning ar för en fortsatt utveckling av Mollösund.

MOLLÖSUND 5:413
Yttr ande nummer 3.82 och 2.97 innehåller samma skrivelse.
Undertecknad vänder sig mot planförslaget med de höga byggnaderna på hamnplanen, Sillfabriken
och Korrholmen och menar bestämt att de måste sänkas en våning från 2,5 våningar till 1,5
våningar för att inte begränsa utsikt mot havet. Undertecknad ställer sig positiv till utvecklingen av
området i övrigt.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.

MOLLÖSUND 5:177
Yttr ande nummer 3.83. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad ifrågasätter höjden på ny bebyggelse i planförslaget och menar att planförslaget
kommer att medföra att Mollösunds siluett från havet kommer att förstöras av höga magasin.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:357
Yttr ande nummer 3.84
Undertecknad beskriver att problemet med planförslaget är att näringsidkare antingen kommer att
köpa dyra lokaler eller betala höga månadshyror. Båda faktorer bidrar till att starkt begränsa
möjligheterna att bedriva en hållbar verksamhet i Mollösund, menar skrivelsen. Undertecknad
presenterar i ett eget förslag bland annat en flexibel food court vid dansbanan för t.ex. havsmat, en
drive in brygga och gångväg mellan food court-området och nya restaurangen som föreslås flyttas
till udden vid tankstationen, samt gångvägar över Galleberget. Förslaget presenteras i en
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illustrationskarta och föreslår även att tankstationen flyttas till Lervik. Undertecknad anser även att
höjden på ny bebyggelse är för hög samt saknar visualiseringar på förslaget.
Kommentar: Kommunen ser positivt på det koncept som under tecknat föreslagit. Allm än
plats torg, kommer att utö kas längs med kajer na och vid Hamnvägens ände. Tillfälliga
verksamheter enligt förslag et kan inrymmas inom denna yta. Kommunen bedömer att det är
lämpligt att låta befintlig tankstation ligg a kvar utifrån flera aspekter , såsom för stöd till
turistisk verksamhet, läge ur sjöfar tssynpunkt samt ekonomiska orsaker.
Se svar ang ående byggnaders höjder under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande
synpunkter på sida 5. Visualiseringar kommer att tas fr am till en andra granskning .

MOLLÖSUND 5:233
Yttr ande nummer 3.87. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad undrar om det är klokt att bygga en ny stor restaurang när de fyra befintliga har svårt
att överleva annat än några veckor på sommaren.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:399
Yttr ande nummer 3.91
Undertecknad uppfattas upprörd över planförslaget. Undertecknad ifrågasätter förslaget och anser
att hamnområdet tillåts förvanskas på ett främmande sätt.
Kommentar: Kommunen no terar den starka kritiken mot förslaget. Vissa förändring ar
kommer göras på planförslaget och presenter as vid en andr a granskning .
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5 samt Bohusläns
museums yttr ande på sida 21.

MOLLÖSUND 5:137
Yttr ande nummer 3.94. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att planförslaget tillåter för höga byggnader som inte tar hänsyn till befintlig
bebyggelse. Undertecknad ställer sig också emot att höjningar av marknivåer blir fastighetsägarnas
ansvar. Skrivelsen innehåller egna visualiseringar.
Kommentar: Se sv ar ang ående byggnader s hö jd under punkt 1 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5 samt svar angående ansvar för
klimatanpassningsåtgär der under Mollösunds samfällighetsförenings yttr ande på sida 22.

MOLLÖSUND 5:319
Yttr ande nummer 3.106
Undertecknad anser att de föreslagna byggnaderna i Hamnområdet är för höga och strider mot
ambitionen att varsamt förnya Mollösund. Undertecknad föreslår att ny bebyggelse medges vara
som högst 10 m inklusive åtgärderna för att klara stigande vattennivåer.
Undertecknad anser vidare att det behöver entydigt klarläggas vem som skall bekosta höjning av
vägar och gatumark. Det kan inte rimligen lämnas till fastighetsägarna och samfälligheten, menar
undertecknad.
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Kommentar: Se sv ar ang ående byggnader s hö jd under punkt 1 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5 samt svar angående ansvar för
klimatanpassningsåtgär der under Mollösunds samfällighetsförenings yttr ande på sida 22.

MOLLÖSUND 5:91
Yttr ande nummer 3.113. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Skrivelsen innehåller ett antal frågor som undertecknad önskar svar på:
•
•

Har kommunen behov av mer företagslokaler? Har företag efterfrågat lokaler?
Har Mollösund behov av mer delårsboende?

Undertecknad menar även att företagslokaler ofta används som delårsboende och anser att risken är
stor för detta i Sillfabriken. Undertecknad anser att kommunen måste skapa hyreslägenheter för att
få helårsboende. Undertecknad menar att det är fel att detaljplanen medger parkeringsplatser och
anser parkeringsplatser och vändplats bör utgår från detaljplanen. Undertecknad anser att
besöksnäringen är framtiden för Mollösund och att nya cykel- och vandringsleder kan förlänga
säsongen och skulle stärka Orust som attraktivt resmål.
Undertecknad ställer sig starkt emot den tillåtna höjden på ny bebyggelse.
Kommentar: Detaljplanear betet initier ades av ett planbesked där en exploatör önskat
utveckla sina verksamhetslokaler .
Detaljplanen kan skapa förutsättning ar lokalt för utveckling av ar betsplatser, service,
handel med mer a som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretr untboende. Även
utbygg naderna av bostäder i attr aktiv a lägen kan locka till åretruntboende. M ålsättningen
är därmed att ge möjligheter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som en detaljplan
kan r egler a och möjliggöra. En detaljplan kan inte g aranter a eller tvinga hur nya bostäder
kommer att nyttjas. Det inte möjligt med stöd av plan- och bygglagen att skilja helårsboende
och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en detaljplan.
Boende i Sillfabriken tillåts inte. V id missnöje eller misstanke om otillåten användning
kan en tillsynsanmälan gö ras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utr eda om åtgär den
strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den byg glovsbefriade åtgär den strider mot något
krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnäm nden ingripa.
Utanför detaljplaneområdet pågår även pro jekt för kommunens cykelstrategi, där det på
längre sikt finns planer på att skapa ett sammanhängande cykelturiststråk mellan
Mollösund och Malö n/Flatön.
Se svar ang ående byggnaders höjd under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter
på sida 5.

MOLLÖSUND 5:253
Yttr ande nummer 3.118
Undertecknad föreslår ett antal förändringar på tillkommande bebyggelse:
•
•
•

Gångstråket runt Galleberget görs tillgänglighetsanpassat och placeras nedanför
fastigheterna
Fastigheterna vid Gallebergsudden medges låga enplanshus i grå eller vis färgskala
Magasinen på Hamnplan läggs längre in mot berget och målas i en grå färg
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•
•

På hamnplanen kan befintlig bebyggelse ligga kvar med utvecklingsmöjligheter framför
befintlig byggnad
Restaurangbyggnaden utgår från förslaget

Kommentar: Galleberget ligger inte inom detaljplaneo mrådet och kan därför inte reglera
området. Att genomföra ett gångstråk runt Galleber get är fortfarande möjlig t, även om
området inte planläggs.
Två magasinsbyggnader fly ttas närmare berget, den ena där en större hamnbygg nad ligger
idag . Byggnader nas färgsättning regler as till tr aditio nsenliga kulörer. Fr ågan utreds till
granskning 2 om den bygg nad som fly ttas närmast berget även kan färgsättas med
jär nvitrio l. Gestaltningsfö rslaget har tagits fr am i samråd med ko nsulterande arkitekt och
Bohusläns museum.
Se svar ang ående restaurangbyggnad under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande
synpunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:294
Yttr ande nummer 3.122
Undertecknad anser att Ångbåtsbryggan ska vara kvar så att ångaren Bohuslän kan lägga till och att
plats ska finnas för att kunna backa ut från bryggan vid hård vind. Undertecknad anser att nya hus
ska uppföras så att man kan strosa runt dem och att inga sjötomter ska finnas.
Kommentar: Ång båtsbrygg an ligger kv ar enlig t planförslaget. Längs med kajen läggs
marken som allmän plats för att inte priv atiser a str andlinjen. Se svar angående juster ing av
byggnaders placer ing under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:142 OCH 5:159
Yttr ande nummer 3.123
Undertecknad vill invända mot skalan i den planerade bebyggelsen runt hamnbassängen och på
Korrholmen. Undertecknad befarar att den höga bebyggelsen väsentligt kommer att förändra
Mollösunds karakteristiska stadsbild. Undertecknad ifrågasätter om bebyggelsen lever upp till
kraven i PBL 2 kap. 6 §. Undertecknad anser att Orust kommun behöver ta fram tydliga
perspektivbilder över den planerade högre bebyggelsen i sitt sammanhang, både från vattnet och
från land.
Undertecknad anser också att nödvändiga åtgärder mot stigande havsnivåer på allmän platsmark ska
bekostas av allmänna medel och inte Mollösunds samfällighetsförening och därmed de boende i
samhället.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5 samt sv ar angående ansv ar för klim atanpassningsåtgär der under Mollösunds
samfällig hetsförenings yttr ande på sidan 22.
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med PBL 2 kap. 6 §. Se sv ar på Bo husläns
museums yttr ande på sida 21.
Visualiser ing ar kommer att tas fr am till en andra g ranskning.

MOLLÖSUND 5:144 OCH 5:158
Yttr ande nummer 1.130. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
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Undertecknad anser att det är anmärkningsvärt att kommunen i sin detaljplan kan föreslå de höga
byggnader som föreslås i hamnområdet och på Morgans brygga och anser att det måste ifrågasättas
om detaljplanen är förenlig med PBL. Undertecknad anser att detaljplanen inte överensstämmer
med den rådgivningsbroschyr som kommunen själv tagit fram. Undertecknad anser att Orust
kommun inte har tagit hänsyn till Bohusläns museums konsekvensanalys. Undertecknad håller inte
med om meningen i planbeskrivningen att ” Kommunens samlade bedömning är således att
detaljplanen säkerställer att den tillkommande bebyggelsen inte kommer att påverka riksintresset för
kulturmiljö negativt”.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.

MOLLÖSUND 5:431
Yttr ande nummer 3.132
Undertecknad anser att 14 meters höjd kommer att förstöra Mollösunds karaktär då utsikten mot
sundet försvinner.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5

MOLLÖSUND 18:10
Yttr ande nummer 3.134
Undertecknad håller inte med kommunens bedömning om att påverkan på landskapsbilden
begränsas då ny bebyggelse anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelsestruktur.
Undertecknad anser att skillnaden mellan höjden på ny och befintlig bebyggelse skiljer väsentligt.
Undertecknad anser inte att planförslaget att dela upp voluminösa byggnader på tre enheter inte kan
vara att hörsamma Länsstyrelsens erinran.
Undertecknad vädjar kommunen att ta ner höjd och antal våningar så att Mollösunds skyline
förändras minimalt.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:381
Yttr ande nummer 3.143
Undertecknad är kritisk till den omarbetade och reviderade detaljplanen som nu ligger ute för
granskning och tycker inte att den följer kommunens egna riktlinjer. Undertecknad menar att det är
anmärkningsvärt att kommunen presenterar en detaljplan med så många höga byggnader.
För att behålla den genuina helhetsbilden och inte ändra karaktären av Mollösund bör ny
bebyggelse hålla samma höjd som dagens magasin och sillfabrik, menar skrivelsen.
Undertecknad anser att kommunens bedömning av detaljplanens påverkan på riksintresset är
felaktigt.
Undertecknad vänder sig emot att vändplatsen har flyttats bakom magasinsbyggnaderna.
Undertecknad anser att det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att kommunen ändrar
ansvarsfördelningen för gata och torg från att tidigare ligga på exploatör och kommun men nu ligga
på exploatör och samfällighetsförening.
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Undertecknad anser att kommunen borde ta ett större ansvar för parkeringsfrågan.
Undertecknad ifrågasätter att kommunen inte presenterar visualiseringar och anser att kommunen
väljer en olämplig tidpunkt för granskningsperioden.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5
samt svar angående ansvar för klimatanpassningsåtg ärder under Mollösunds
samfällig hetsförenings yttr ande på sidan 22.
Trafiksituationen i Mollösund är idag ansträngd under sommarmånaderna då många
turister söker sig till orten. Kommunen bedömer att det krävs ett antal ny a
parker ingsplatser för att kunna utveckla Mollösund med ny a bostäder och ver ksamheter .
Samtidigt är ytor na för parkeringsplatser begränsade inom hamnområdet. Planförslaget
innehåller kommunens bedömning av de mest lämplig a parker ingsåtgär der na utifrån platsens
förutsättning ar. Ytterlig ar e parkeringsplatser för besökare och boende kommer tillskapas
vid Gården, ca 600 m nor döst om hamnplanen.
Visualiser ing ar kommer att tas fr am till en andra g ranskning.

MOLLÖSUND 5:248
Yttr ande nummer 3.146, 3.147 och 3.149
I en skrivelse motsätter sig undertecknad den stora utbyggnaden.
I en annan skrivelse anser en annan undertecknad att den nya detaljplanen är för storskalig och inte
passar in i Mollösunds hus stil och profil från vattnet. Undertecknad vädjar kommunen att tänka
om.
I en tredje skrivelse ställer sig en tredje undertecknad positiv till att samhället utvecklas men anser
att den nya bebyggelsen än för hög. Undertecknad anser att förslaget ska revideras.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:11 OCH 5:428
Yttr ande nummer 3.153. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att kommunen behöver ta fram illustrationsunderlag för en rättvis bedömning
av förslaget.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:140
Yttr ande nummer 3.201. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att det finns ett behov av fungerande kommunikationer (bättre väg och
cykelbana samt utökad kollektivtrafik) för att Mollösund ska bli attraktivt för fastboende och
tillfälliga besökare.
Undertecknad anser att ny bebyggelse vid Sillfabriken bör vara flera mindre byggnader snarare än
breda och höga byggnader.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
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Utanför detaljplaneområdet pågår projekt för kommunens cykelstr ategi, där det på längre
sikt finns planer på att skapa ett sammanhäng ande cykelturiststråk mellan Mollösund och
Malön/Flatö n.

MOLLÖSUND 19:3
Yttr ande nummer 3.208. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad undrar vad ett huvudsyfte är och om detaljplanen uppfyller detta.
Undertecknad ifrågasätter om det finns intressenter för att driva en restaurang som är designad av
kommunen.
Undertecknad anser att förslaget behöver skapa förutsättningar för kollektivtrafik.
Kommentar: Syftet för respektive detaljplan juster as i sam band med att detaljplaneområdet
delas till två o lika detaljplaner.
Detaljplanen möjliggör en utvecklig av ver ksamheter när behovet uppstår . Kommunens syfte
och motiv till planlägg ning en vid Korrholmen beskr iv s under punkt 2 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5.
En detaljplan kan inte reglera ko llektivtrafik. I detaljplanen möjliggörs att turistbussar
kan köra ner och vända vid hamnplanen.

MOLLÖSUND 5:92
Yttr ande nummer 3.210
Undertecknad delar planförslagets huvudsakliga inriktning men vill betona betydelsen av ett
bibehållande av den befintliga kulturmiljön och dess historia. Undertecknad anser att
gestaltningsförslaget för Sillfabriken och hamnplanen innebär en väsentlig förändring av områdets
karaktär. Undertecknad anser även att en siloliknande torn på Sillfabriken är svårmotiverat.
Undertecknad anser att vattennära bostäder vid Mollösundet inte bör tillåtas eftersom det på sikt
kommer att förhindra promenader längs kajen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Längs med kajen reg leras marken som allmän plats samt hamnändamål med
bebyggelseförbud för att inte pr ivatisera strandlinjen. Ytan för allmän plats vid hamnplanen
utökas ytterligare med hamntorg.

MOLLÖSUND 5:149
Yttr ande nummer 3.212
Undertecknad anser att detaljplaneområdet är för stort och anser att vägsamfällighetens mark inte
ska ingå i detaljplanen.
Undertecknad motsätter sig storlek och volym på ny bebyggelse och anser att två magasin samt
restaurangbyggnad är oförankrade i landskapet och med den historiska kontexten. Undertecknad
anser att höjden på ny bebyggelse bör sänkas.
Kommentar: Detaljplaneo mrådet kommer att delas upp i två o lika detaljplaner.
Vägsamfällighetens m ark behöver ingå för att möjlig göra klim atanpassningsåtg ärder .
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
62

TÅNGEN 4:51, 4:52 OCH 4:53
Yttr ande nummer 3.11
Undertecknade ställer sig positiva till byggnationen men har synpunkter på trafikutredningen som
utgör underlag för detaljplanen. Undertecknad anser att väg 744 redan idag är kraftigt belastad och
att det finns ett stort behov av gång- och cykelbana. I utredningen föreslås en utbyggnad av gångoch cykelbana från Mellantången till Mollösund. Undertecknad anser att denna gång- och cykelbana
ska fortsätta till Övre Tången samt utmed hela väg 744. En utökad gång- och cykelbana utgör en
positiv faktor för ett ökat helårsboende, menar skrivelsen.
Kommentar: Utanför detaljplaneområdet pågår pro jekt för kommunens cykelstr ategi, där det
på längre sikt finns planer på att skapa ett sammanhängande cykelturiststråk mellan
Mollösund och Malö n/Flatön, som berör aktuell str äcka.

TÅNGEN 3:59
Yttr ande nummer 3.128
Undertecknad anser att det finns stor anledning att ytterligare säkerställa att bottenvåningarna i
byggnader med kommersiella ytor inte på sikt omvandlas till bostäder. Undertecknad menar att
risken att den tänkta etableringen av restaurang på Korrholmen kommer till stånd utan långsiktig
bärkraft bör särskilt beaktas. Markanvisning för restaurangverksamhet bör absolut inte ske förrän
kommersiell verksamhet i övriga nybyggnationer inom planområdet visar sig långsiktigt hållbara,
menar skrivelsen.
Undertecknad anser att väg 178 måste förbättras innan nybyggnation kan tillåtas på grund av att
trafiksituationen redan idag är ansträngd.
Kommentar: Det är trafikverket som förvaltar v ägen och ansv arar för underhåll. Inom det
planprogram som tas fr am för Hälleviksstrand och Edshultshall konstater as att v ägen
behöver breddas och detta är en fr åga som kommunen kommer att dr iva i sam band med
framtag ande av ny detaljplan för Edshultshall. För ö vriga str äckor mellan Hälleviksstr and
och Mollösund kan det bli aktuellt att kommunen driver fr ågan om att öka standar den på
vägen genom att vägen blir ett prioriterat objekt i regional väg plan.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.

TÅNGEN 3:63
Yttr ande nummer 3.202
Undertecknad anser att byggnadshöjden i den föreslagna detaljplanen är orimligt hög.
Undertecknad anser att förslaget inte följer Bohusläns Museums samrådsyttrande.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5
samt Bohusläns museums yttrande på sida 21.

SJÖBOD 90
Yttr ande nummer 3.14
I skrivelsen redogörs varför boden, som ligger strax utanför planområdet felaktigt inte medger
bostad i den gällande detaljplanen från 2004. Undertecknad anser att planområdet för detaljplanen
Mollösund 5:351 m.fl. ska utökas och att boden ska medge boende. Undertecknad menar att
byggnaden stugan användes som en komplementbyggnad till huvudfastigheten på Sandvägen och
att man inte blivit underrättad under planprocessen för detaljplanen som trädde laga kraft 2004 utan
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upptäckte felaktigheten i och med att arrendeavtalet förnyades 2014. Skrivelsen innehåller
ytterligare information och historia om byggnaden.
Kommentar: Under tecknad har fått återko ppling via mail. Fråg an bedöms inte kunna
hanter as inom ramen för detaljplanen.

EDSHULT 1:55
Yttr ande nummer 3.44. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad ifrågasätter att planförslaget kommer att gagna skattebetalande kommuninvånare och
anser att det borde vara ett krav att inflyttande boende ska betala skatt i kommunen.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan. Det är ett allmänt intresse att utveckla näringslivet och besöksnäringen i
Mollösund, så ett bättre fö rutsättning ar skapas för ett lev ande lokalsamhälle, året r unt.
Utveckling av näringslivet är även ett allmänt intresse ur det kommunala eko nomiska
perspektivet.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.6
Undertecknad ställer sig kritisk till den restaurangbyggnad som föreslås i nära anslutning till en lokal
företagare på udden vid Korrholmen och uttrycker oro för företagets framtid. Undertecknad vill
även informera om att rampen som föreslås tas bort i förmån för kaj används för lastning av
betesdjur till Mollön och undrar över hur denna funktion ska ersättas.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Lastning av betesdjur planeras ske genom en ny ramp i Lervik när den befintliga ram pen i
Mollösund tas bort. Lokaliseringen av den nya r ampen har bedömts fungera väl för denna
funktion samt v id t ex seg lingstävling ar. De ny a kajerna och en ny ramp är i nuläget ing a
beslutade invester ingsprojekt, men detaljplanen möjliggör en sådan utveckling .

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.42
Undertecknad motsäger sig förslaget till ny detaljplan och anser att byggnaderna inte passar in i
miljön. Undertecknad anser att byggnaderna är för höga och att färgvalen inte stämmer överens
med Mollösunds fiskeläge.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5
samt svar på Bohusläns m useums yttrande på sida 21.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.47. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
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Undertecknad ifrågasätter om det verkligen kommer att bli fler skattebetalare genom planförslaget
och anser att det är det som kommunen behöver.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan. Det är ett allmänt intresse att utveckla näringslivet och besöksnäringen i
Mollösund, så ett bättre fö rutsättning ar skapas för ett lev ande lokalsamhälle, året r unt.
Utveckling av näringslivet är även ett allmänt intresse ur det kommunala eko nomiska
perspektivet.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.69
Undertecknad anser att planförslaget innebär att samhället kommer att upplevas som en instängd
hamn och menar att fabriken bör läggas där människor inte rör sig och där naturvärden inte är lika
stora.
Skrivelsen redogör även för de kvaliteter som samhället har, från perspektivet av en turist.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.75. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att planförslaget saknar förståelse för vad som passar in i samhällsmiljön och
ställer sig kritisk till att höjden på tillkommande bebyggelse inte justerats efter de synpunkter som
kommit in under samrådet.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.100
Undertecknad motsätter sig planerna att bygga en restaurang på Korrholmen på grund av att det
saknas ett behov, att en restaurang inte skulle gynna helårsboende och att byggnaden hindrar
befintlig verksamhet på Korrholmen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.121
Undertecknad anser att detaljplanen ska bidra till sysselsättning och boende är en utopi.
Undertecknad anser att det är omöjligt att ta hela hamnområdet i anspråk för att blanda boende
med fiskenäring, sjöfart, hantverk och övrig verksamhet som är beroende av en fungerande våg från
både land och hav.
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Undertecknad anser att detaljplanen saknar ekonomiska beräkningar efter dagens mått och
undertecknad sakar en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Skrivelsen menar att blanda
verksamheter med boende strider helt mot boverkets intentioner för en god samhällsbildning och
menar att försvaret, kustbevakningen, sjöräddningen, fiske och sjönära fraktfart behöver nuvarande
infrastruktur. Undertecknad anser att Mollösund som fiskehamn kommer ta slut om man stänger av
landförbindelsen.
Undertecknad anser att de föreslagna byggnaderna i hamnen kommer med sin höjd delvis förändra
blickfånget från hav till land och från land till hav.
Undertecknad anser att sjöbodar bör medges att isoleras, koppla in vatten och avlopp och tillåta
åretruntanvändning eftersom dem inte är anpassade för fiske med dagsens mått och regler för
livsmedelshantering och arbetsplatser.
Skrivelsen bilägger även ”Segdragen Rönnängstvist överprövas” Lokaltidningen Stenungsund,
”Bara floskler när Mollösund ska utvecklas” Lokaltidningen Stenungsund, Information om
verksamhet med sjötransporter och naturvård, bild från artikeln ”Brygga i behov av underhåll”
Bohusläningen.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboe nden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan.
I små, täta samhällen som Mollösund är det redan idag en blandning av verksamheter och
boende. B åde boende och förutsättning ar för verksamheter behöver bättre för utsättningar att
utvecklas, för att stärka lokalsam hället. De verksamheter som planen ger för utsättning ar
för är inte av den karaktären att det blir olämpliga boendemiljöer .
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Kommunfullm äktige beslutade 9 juni 2016 om riktlinjer för sjö bodar och sjönära bygg nader
som syftar till att utgöra r iktlinjer för handlägg ning av plan, fastighetsbildning s-, bygg lovsoch tillsy nsärenden rör ande sjöbo dar samt för upplåtelse av kommunal mark och bygg nader
för sjöbo ds- och förr ådsändamål. Riktlinjer nas över gripande mål är att str anden och
hamnmiljön inte ska privatiseras, var för boende inte tillåts i sjöbodar eller sjönära
byggnader.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.177
Undertecknad anser att den nya bebyggelsen är för hög vilket kommer kväva hamnen och negativt
påverkar fiskhandlaren och samtliga övriga aktörer.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.180
Undertecknad ställer sig positiv till att Galleberget togs bort från detaljplanen.
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Undertecknad anser att ny bebyggelse i förslaget är för stora och höga i förhållande till omgivande
bebyggelse. Undertecknad anser att gestaltningen behöver ta större hänsyn till Mollösunds allmänna
byggnadsskala.
Undertecknad vill påminna om att kommunen har planmonopol och anser att större hänsyn
behöver tas till det allmänna intresset istället för exploatörens plånbok.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Kommunen har ett ansvar för att utveckling sker genom aktiv planläggning med balanserat
hänsynstagande till befintliga natur- och kulturvär den, där en avväg ning mellan allmänna
och enskilda intressen sker. Det är ett allm änt intresse att utveckla näringslivet och
besöksnäringen i Mollösund, så ett bättre för utsättningar skapas för ett lev ande
lokalsamhälle, året r unt. Utveckling av näringslivet är även ett allmänt intresse ur det
kommunala ekonomiska perspektivet.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.209. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att förslaget inte utvecklar Mollösund åt rätt riktning och ifrågasätter om
kommunen värnar om det genuina Mollösund.
Undertecknad anser att vägen måste förbättras för att kunna utveckla fler verksamheter och
bostäder. Hur ser planerna ut för en säkrare väg och cykelbana, undrar undertecknad.
Kommentar: Utanför detaljplaneområdet pågår pro jekt för kommunens cykelstr ategi, där det
på längre sikt finns planer på att skapa ett sammanhängande cykelturiststråk mellan
Mollösund och Malö n/Flatön.
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MEDVERKANDE
Granskningsutlåtandet har tagits fram av Sofia Jonasson, Rickard Karlsson och Erik Ysander på
Orust kommun.

68

69

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-11

§ 13
KS/2021:1366
Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att
ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen
syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga
åtgärder.
Planprocessen för Mollösunds östra hamnområde bedrivs med så kallat normalt förfarande och
detaljplanen var på granskning under tiden 4 februari – 19 mars 2021. Yttrandena över förslaget
om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att förslaget till vissa delar
behöver omarbetas. Därför beslutades i november 2021 att detaljplanen som granskades skulle
delas i två separata detaljplaner där den ena ska granskas igen och den andra, aktuell detaljplan,
inte ska omarbetas och kan därför antas. Redaktionella justeringar har gjorts på aktuell detaljplan
mellan granskning och antagande vilka beskrivs i granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16
Plankarta daterad 2021-12-16
Planbeskrivning daterad 2021-12-16
Granskningsutlåtande daterad 2021-10-21
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Bygg och miljö
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Datum

2021-12-22

Diarienummer
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder
avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättat ramavtal avseende kommunlägenheter inom
Orustbostäders fastighetsbestånd, daterat 2022-01-03.
2. Avtalet ska utvärderas efter ett år.
3. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse genom ett
förvaltningsavtal med fullmakt, där hyresvärden aviserar hyran direkt till
andrahandshyresvärden enligt punkt 4.4 i ramavtalet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med Stiftelsen Orustbostäder arbetat fram ett ramavtal
som reglerar uthyrning av lägenheter, så kallade kommunlägenheter inom
Orustbostäders fastighetsbestånd. Kommunen har ett tidigare avtal, benämnt
Samarbetsavtal om anskaffning av bostäder daterat 2019-07-01, som i och med detta
förslag har vidareutvecklats och förbättrat möjligheterna för andrahandshyresgästen att
få ett förstahandskontrakt. Ramavtalet ersätter tidigare tecknat avtal.
Syftet och målet med avtalet är att hjälpa personer till ett permanent boende som inte
kan lösa det med egen kraft. Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter är bostad en mänsklig rättighet. Varje person ska kunna leva ett
tryggt, lugnt och värdigt liv. Utan en egen trygg bostad kan man inte heller leva ett tryggt
liv. Man kan inte heller förvänta att personer tar itu med andra problem om bostad
saknas eftersom bostad är så grundläggande. Bostad först-modellen används i flera
kommuner.
Kommunen har utifrån lagstiftning ett bostadsförsörjningsansvar för
kommunmedlemmarna och för vissa personer genom speciallagstiftning ett direkt
ansvar för att ordna med bostad utifrån vissa förutsättningar. Kommunen har inga egna
lägenheter utan måste tillse att det genom samarbete och avtal finns boende att tillgå.
Avtalet med Orustbostäder är en del. Kommunen behöver också se på flera lösningar.
Enligt ramavtalet upplåter Orustbostäder maximalt 60 kommunlägenheter. En
arbetsgrupp träffas månadsvis för att bland annat följa upp nya bostadsbehov, tillgång
av lägenheter och pröva övergång till förstahandskontrakt. Ett förstahandskontrakt kan
en hyresgäst få som under en kvalifikationstid på mellan 18-24 månader betalat hyrorna

Comfact Signature Referensnummer: 1255103

Datum

2021-12-22

Diarienummer

KS/2021:1601

2(2)

senast på angiven förfallodag, efterlevt regler enligt lag och ordningsregler samt i övrigt
skött sin lägenhet.
Kommunens utgångspunkt är att andrahandshyresgästen ska behandlas och betraktas
som förstahandshyresgäst från första dag. Det har visat sig vara en framgångsfaktor i
arbetet med att få och kunna bibehålla ett eget förstahandskontrakt. I avtalet finns det
en möjlighet för hyresvärden att om parterna särskilt överenskommer i ett
förvaltningsavtal med fullmakt och mot ersättning, avisera hyran direkt till
andrahandshyresgästen. Förvaltningen bör få i uppdrag att arbeta vidare med en sådan
överenskommelse och underteckna ett förvaltningsavtal med fullmakt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
Ramavtal avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd daterat
2022-01-03
Förvaltningsavtal och fullmakt, utkast
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
Enhetschef Hanna Bernmar
Stiftelsen Orustbostäder
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1255103

UNDERSKRIFTSSIDA
Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Susanne Ekblad
E-post (susanne.ekblad@orust.se)
ef27448801ee430f844628912d7ec512
2021-12-30 22:04:08 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-30 22:04:14 +01:00
Ref: 1255103
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1255103

Sida 1/1

2022-01-03

RAMAVTAL AVSEENDE
KOMMUNLÄGENHETER
INOM
ORUSTBOSTÄDERS
FASTIGHETSBESTÅND

Mellan
Stiftelsen Orustbostäder
758500-2103
Box 33
472 32 Svanesund (nedan kallad” Hyresvärden”), å ena sidan,
samt
Orust kommun
212000-1314
473 80 Henån (nedan kallad ”Hyresgästen”), å andra sidan.
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Bakgrund
Parterna har på nedanstående villkor kommit överens om att Hyresvärden till Hyresgästen,
ska tillhandahålla lägenheter åt Hyresgästen (”Ramavtalet”). Antalet lägenheter över tid är
hänförligt till antalet tillgängliga lägenheter.

1.

Omfattning

1.1 Hyresvärden har möjlighet att uthyra lägenheter till Hyresgästen i enlighet med
vad som framgår av Ramavtalet (”Kommunlägenheter”). Hyresvärden avgör ensidigt
vilka lägenheter som kan komma i fråga som Kommunlägenheter.
1.2 Varje hyresavtal som ingås mellan parterna enligt Ramavtalet avseende
Kommunlägenhet är således ett enskilt hyresavtal, vilka kan sägas upp individuellt.
Inget avtal om Kommunlägenhet omfattar mer än en (1) lägenhet. De enskilda
hyresavtalen som ingås i enlighet med Ramavtalet ska framgå av en förteckning som
ska biläggas detta avtal såsom bilaga 1.1. Detta innebär att bilaga 1.1 ska uppdateras
löpande under Ramavtalets avtalstid i takt med att Kommunlägenheter tillkommer eller
bortfaller, för att återspegla de vid var tid existerande Kommunlägenheterna. Det
maximala antalet Kommunlägenheter vid varje tidpunkt kan inte överstiga 60 stycken.
1.3 För samtliga Kommunlägenheter gäller vad som stadgas i Ramavtalet.
2.

Upplåtelse i andra hand m.m.

2.1

Hyresgästen äger rätt att upplåta Kommunlägenheterna i andra hand under
förutsättning att något av följande villkor är uppfyllda;

2.2



Den bostadssökande har sökt hjälp hos Orust kommun och befinner sig i ett omedelbart och akut
behov av bostad,



Den bostadssökande är hemlös och förutsättningar föreligger att erbjuda en permanent bostad
med tillgång till individuellt anpassade stödinsatser från ansvarig enhet inom Orust kommun,



Individer som Orust kommun har direkt bostadsförsörjningsansvar för enligt lag,



Den bostadssökande har betalningsanmärkningar och/eller andra oreglerade skulder, men har
egen försörjning och saknar möjlighet till boende utan kommunal borgen samt



Den bostadssökande uppfyller inte de krav avseende ekonomi och redlighet som Hyresvärden
normalt ställer på en bostadssökande

Rätten till upplåtelse i andra hand gäller under förutsättning att punkten 11.2 och 11.3 i
Ramavtalet har uppfyllts.
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2.3

Bostadssökande som uppbär försörjningsstöd från annan kommun än Orust kommun,
omfattas inte av Ramavtalet. Eventuellt undantag, såsom t ex våld i nära relation kan
förekomma i sällsynta fall.

2.4

Bostadssökande med känt aktivt missbruk eller om sådant missbruk blir känt under
hyresperioden som omfattas av stöd från boendestödjare.

2.5

Kommunlägenhet som omfattas av Ramavtalet och som upplåtits i andra hand, kan
under vissa förutsättningar, övergå till förstahandsupplåtelse med Hyresvärden. Vid
sådant fall, ska eftersträvas att ny Kommunlägenhet tillförs Ramavtalet för att, om
möjligt, uppnå överenskommet antal lägenheter. De kriterier som ska vara uppfyllda för
att Hyresvärden ska pröva om en andrahandshyresgäst ska erhålla ett förstahandskontrakt bestäms vid sammanträde i den s.k. RKL-gruppen (se nedan under punkten
10). Hyresvärden har alltid slutlig bestämmanderätt om ett förstahandskontrakt ska
erbjudas andrahandshyresgästen eller inte.

2.6

Parterna är överens om att Ramavtalet inte utgör sådant avtal som framgår av 12 kap
1 § 6 st. Jordabalken (s k blockhyresavtal). Ramavtalet omfattar sålunda inte enskilda
upplåtelser. Mellan parterna upprättas individuella hyresavtal för varje enskild
Kommunlägenhet. Det sagda innebär jämväl att vad som framgår av 12 kap. 45 § 2 st.
jordabalken inte är tillämplig.

3.

Avtalstid och uppsägningstid för Ramavtalet

3.1

Ramavtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och tillsvidare och ska sålunda från
nämnda datum tillämpas på de Kommunlägenheter som vid det tillfället framgår av
bilaga 1.1 (se även punkten 4.1 i Ramavtalets avtalsbilaga 10.1).

3.2

Uppsägning av Ramavtalet ska ske skriftligen med nio (9) månaders uppsägningstid.

4.

Hyra, tillägg, hyrestid, uppsägningstid m.m. för Kommunlägenheter

4.1

Årshyran inklusive ersättning för uppvärmning och varmvatten, sophantering samt
vatten (i det fall individuell vattenmätare saknas) och avlopp framgår av bilaga 1.1.
Hyresgästen ska teckna eget el-abonnemang.

4.2

Hyresgästen ska erlägga hyra enligt punkten 4.1 från och med den avtalade tillträdesdagen för Kommunlägenhet oavsett om Kommunlägenheten har upplåtits i andra hand
eller inte och oavsett om andrahandshyresgästen faktiskt tillträtt Kommunlägenheten
eller inte.

4.3

Hyran ska erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början
genom insättning på Hyresvärdens BG: 982-7429.
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4.4

Om parterna särskilt överenskommer att Hyresvärden, mot ersättning, ska avisera
hyra direkt till andrahandshyresgästen och även hantera reskontra m.m. ska skriftligt
samförstånd inhämtas av andrahandshyresgästen så att andrahandshyresavtalet inte,
av den anledningen, ska kunna anses ha övergått till ett förstahandskontrakt.

4.5

Även om parterna skulle träffa sådan överenskommelse avseende viss lägenhet som
framgår av punkt 4.4 ovan har Hyresgästen alltjämt det ansvar som åligger Hyresgästen
enligt Ramavtalet och Hyreslagen (12 kap Jordabalken) varvid Hyresgästen ska erlägga
förfallen hyra senast inom fem (5) bankdagar efter Hyresvärdens skriftliga anmaning
härom.

4.5

Vid försenad hyresbetalning ska Hyresgästen betala dröjsmålsränta enligt lag samt
dessutom indrivningskostnader m.m.

4.6

Hyresgästen förbinder sig att följa de överenskommelser som träffas om höjning av
hyran med stöd av förhandlingsordning mellan Hyresvärden och Hyresgästföreningen.

4.7

Kostnad för internetanslutning och, i förekommande fall, kabel-TV är obligatorisk.
Hyresgästen ska utöver hyran betala förbrukningskostnad för internetanslutning och
kabel -TV m.m. Eventuell uppkoppling betalas av Hyresgästen.

4.8

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll eller annat arbete
på lägenheten eller på den fastighet inom vilken lägenheten är belägen. Det åligger
dock Hyresvärden att överenskomma med Hyresgästen om när och under vilken tid
visst arbete kan utföras.

4.9

Hyresgästen är utöver hyreslagens regler även ansvarig för Hyresvärdens kostnader för
normalt slitage i den mån ett normalt slitage sker snabbare eller med kortare
tidsintervall i anledning av t.ex. hög omsättning av andrahandshyresgäster.
Hyresvärdens bedömning ska vid denna bedömning utgå från sedvanlig praxis inom
branschen.
Slitage och skadegörelse. Liksom bestämmelserna i punkt 7.
Om det vid besiktningen inför tecknande av förstahandsavtal för andrahandshyresgästen
visar sig att det i lägenheten finns slitage eller skador som inte går under normalt slitage
får andrahandshyresgästen åtgärda/bekosta åtgärderna som erfordras.
Hyresvärden har alltid slutlig bestämmanderätt om slitaget är ”normalt/onormalt”.
Kan andrahandshyresgästen inte stå för kostnaden får förstahandshyresgästen stå
kostnaden. Under den förutsättningen kan andrahandskontraktet inte övergå i ett
förstahandskontrakt.

4.10

Hyrestiden för Kommunlägenheter ska vara bestämd och uppgå till en månad med en
uppsägningstid på en (1) vecka. För det fall avtal om Kommunlägenhet inte sägs upp ska
avtalet förlängas med en (1) månad åt gången, med en uppsägningstid på en (1) vecka.
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5.

Hyresgästens ansvar

5.1

Avtalsrelationerna i hyresförhållandena sträcker sig mellan Hyresvärd och Hyresgäst
samt mellan Hyresgäst och andrahandshyresgäst. De anspråk och krav som kan tänkas
uppkomma sker, med undantag av punkten 4.9 och vad som anges nedan, i enlighet
med hyreslagen. Hyresgästen ansvarar för Kommunlägenheterna och dess förpliktelser
gentemot Hyresvärden. Hyresgästen ansvarar härutöver för information om de regler
och förhållningssätt som Hyresvärden vid var tid fastställt för den aktuella
Kommunlägenheten
förmedlas
till
andrahandshyresgästen
så
att
andrahandshyresgästen blir väl förtrogen med och insatt i aktuell information och
regler.

5.2

Hyresgästen svarar för att Hyresvärdens belägenhet ska likställas med att
andrahandshyresgästen på tillträdesdagen tecknat och betalt hemförsäkring samt att
hemförsäkringen vidmakthållits under hela hyrestiden. För det fall en
andrahandshyresgäst vållar skada för Hyresvärden, och skadan av någon anledning inte
täcks av andrahandshyresgästens hemförsäkring, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden
med ett belopp motsvarande Hyresvärdens självrisk.

5.3

För det fall andrahandshyresgäst i något avseende bryter mot andrahandshyresavtal,
av Hyresvärden meddelad föreskrift, hyreslagen eller i övrigt mot god sed på
hyresmarknaden ska Hyresgästen utan dröjsmål kontakta andrahandshyresgästen, i
syfte att få denna att följa gällande regelverk. För det fall andrahandshyresgästen gör
sig skyldig till ett avtalsbrott som enligt Hyresvärdens normala policy för hyresgäster
skulle föranleda en uppmaning om att vidta rättelse eller en uppsägning av
hyreskontraktet, ska Hyresgästen utan dröjsmål (senast 7 dagar från det att
Hyresgästen har mottagit information därom) vidta sådan åtgärd i förhållande till
andrahandshyresgästen, allt i enlighet med Hyresvärdens policy. Hyresvärden och
Hyresgästen ska i en särskild arbetsgrupp (se punkt 10) närmare utarbeta formerna för
Hyresgästens tillämpning av Hyresvärdens policy, i förhållande till
andrahandshyresgästerna.

6.

Hyresvärdens ansvar

6.1

Utöver ansvaret i enlighet med lag, svarar Hyresvärden, enligt särskilt mellan parterna
tecknat uppdragsavtal, för;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

nyckelhantering,
hyresavisering till andrahandshyresgäst efter särskild överenskommelse,
information och kontraktsskrivning, samt
introduktionssammankomst med andrahandshyresgästen och representant från
Orust kommun på Hyresvärdens kontor, allt såvida inte annat överenskoms i det
enskilda fallet.

6.2

Hyresvärden ansvarar att vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring.

6.3

För det fall Hyresvärden har information om andrahandshyresgäst vilken föranleder
åtgärd för Hyresvärden enligt punkt 5.3 ska Hyresvärden utan dröjsmål meddela
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Hyresgästen sådan information. Hyresvärden och Hyresgästen ska i en särskild
arbetsgrupp (se punkt 10) närmare utarbeta formerna för hur sådan information
överlämnas.
7.

Besiktning

7.1

Hyresvärden ska när en Kommunlägenhet upplåts inom ramen för Ramavtalet,
besiktiga lägenheten och upprätta ett besiktningsprotokoll. Vid hyresförhållandets slut
ska den lägenhet som frånträds av Hyresgästen, besiktigas av Hyresvärden. Hyresgästen
äger rätt att närvara vid besiktningstillfällena och ska informeras om tid och plats.

7.2

Hyresgästen ansvarar för besiktning av Kommunlägenhet vid byte av andrahandshyresgäst, men avropar tjänsten av Hyresvärden mot vederlag enligt särskilt upprättat
avtal.

7.3

Protokoll från besiktning ska upprättas av Hyresvärden och Hyresgästen har rätt att
erhålla kopia härav. Upprättande av protokoll ska läggas till grund för eventuell
ersättningsskyldighet för skador i lägenheten m.m.

8.

Felanmälan

8.1

Felanmälan görs till Hyresvärden. Hyresgästen är skyldig att anmäla fel i lägenheten till
Hyresvärden.

9.

Förhandlingsordning m m

9.1

Parterna förbinder sig att utan föregående uppsägning av Ramavtalet följa
bestämmelser som gäller för hyresvillkor, lägenheternas och husens skick, gemensamma anordningar i husen samt övriga boendevillkor.

9.2

Hyresgästen förbinder sig även att efterleva de överenskommelser som träffats eller
som kan komma att träffas med stöd av avtal om förhandlingsordning mellan
Hyresvärden och Hyresgästföreningen.

10.

Arbetsgrupp

10.1 Ansvar för tillämpningen av Ramavtalet administreras genom en arbetsgrupp med
särskilt ansvar för Ramavtalet avseende Kommunlägenheter (”RKL-gruppen”).
RKL-gruppen ska bestå av företrädare för Hyresvärden samt Hyresgästen.
10.2 För RKL-gruppen gäller vad som framgår av bilaga 10.1.
10.3 Alla nuvarande samverkansformer mellan parterna, upphör och ersätts med RKLgruppen.
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11.

Villkor för andrahandsupplåtelse av Kommunlägenhet

11.1 När Hyresgästen upplåter Kommunlägenhet i andra hand ska hyrestiden för andrahandshyresavtalet alltid vara bestämd och uppgå till en (1) månad, med en
uppsägningstid på en (1) vecka. För det fall andrahandsavtalet inte sägs upp ska
andrahandshyresavtalet förlängas med en (1) månad i taget, med en uppsägningstid
på en (1) vecka.
11.2 Hyresvärden ska tillhandahålla avtalsmallar för upplåtelse av Kommunlägenhet i andra
hand inom Hyresobjektet.
Parterna är medvetna om att enligt hyreslagens regler får en andrahandshyresgäst
besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. Parterna
är överens om att andrahandshyresgäst inte ska erhålla besittningsskydd, varför
upplåtelse i andra hand alltid ska ske så att hyresförhållandets längd aldrig överstiger
ett (1) år och elva (11) månader.
11.3 Om andrahandsuthyrningen – undantagsvis - ska pågå längre tid än två år i följd, ska
Hyresgästen och andrahandshyresgästen ovillkorligen upprätta ett särskilt avtal om att
andrahandshyresgästen inte ska ha något besittningsskydd samt att Hyresnämndens
godkännande ska ha erhållits. Som Hyresvärdens skriftligt godkännande avses även
justerat protokoll från sammanträde i RKL-gruppen.
Om Hyresnämnden inte ger sådant godkännande ska eventuellt nytt boende hanteras
enligt RKL-gruppens arbetsordning.
11.4 Eventuella störningsärenden, inklusive utryckning vid klagomål, avseende
Kommunlägenheter som har upplåtits i andra hand ska hanteras av Hyresvärdens
störningsjour i enlighet med Hyresvärdens policy vid störningsärenden. Den närmare
tillämpning av denna bestämmelse ska diskuteras mellan Hyresvärden och
Hyresgästen i RKL-gruppen.
12.

Överlåtelse m.m.

12.1 Varken Ramavtalet eller de individuella hyresavtalen får överlåtas utan Hyresvärdens
skriftliga medgivande. Inte heller får en Kommunlägenhet överlåtas och/eller upplåtas
utan Hyresvärdens skriftliga medgivande.
12.2 Hyresrätten till lägenheterna får inte pantsättas eller skrivas in.
13.

Sekretess

13.1

Parterna förbinder sig att efterleva lagstadgad sekretess.

14.

Tillämplig lag

14.1

På detta avtal ska svensk lag tillämpas.
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Av detta avtal har två (2) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.
Orust den 2022- Orust den 2022- Orust kommun

Henrik Lindh, kommundirektör

Stiftelsen Orustbostäder

Martin Hellgren, VD
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Bilaga 10.1

RKL-gruppen
För att administrera och tillämpa förevarande avtal ska en arbetsgrupp bildas. Arbetsgruppen
ska benämnas RKL-gruppen (RKL=Ramavtal kommunlägenheter). RKL-gruppen ersätter alla
tidigare samarbetsorgan mellan parterna.

1.

Arbetsformer

1.1

RKL-gruppen ska bestå av företrädare för Hyresvärden samt Hyresgästen.
Kontaktpersonför Hyresvärden är uthyraren. Kontaktperson för Hyresgästen är Orust
kommuns RKL-samordnare, tillika boendesamordnare.

1.2

RKL-gruppen ska sammanträda minst en gång per månad – i mitten av månaden - med
följande stående dagordning;







Allmän avstämning av den aktuella situationen
Uppföljning av tidigare fattade beslut
Bostadsbehov och tillgänglighet av lägenheter
Genomgång av aktuella bostadssökanden som uppfyller kriterierna för detta
avtal
Uppkomna problem med andrahandshyresgäster samt beslut om åtgärder i
anledning härav
Övriga förekommande frågor.

1.3

Beslut fattas gemensamt och i samråd mellan parterna med undantag av tecknande av
förstahandskontrakt med Hyresvärden samt tilldelning av enskilda lägenheter där
Hyresvärden ensam har bestämmanderätt.

1.4

Vid RKL-gruppens sammanträden ska skriftligt protokoll upprättas av Hyresvärdens
representanter och som ska justeras av båda parter.

2.

Hyresgästens ansvar

2.1

För det fall fråga uppstår av akut art och som inte kan anstå till nästkommande RKLmöte ska Hyresvärden vända sig till Orust kommuns RKL-samordnare, som ska vara den
sammanhållande länken hos Hyresgästen och sålunda samordna Hyresgästens alla olika
funktioner, såsom försörjningsstöd, arbetsmarknad, ekonomiska frågor, störningar
avhysningar m.m. Hyresgästen ska över tid tillhandahålla erforderliga resurser i syfte att
uppfylla ramavtalets villkor. Orust kommuns RKL-samordnare ska i alla avseenden
prioritera frågor initierade av Hyresvärden och agera med stor skyndsamhet.
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3.

Särskilda stödinsatser

3.1

Hyresgästen åtar sig under såväl RKL-gruppen sammanträden som tiden där emellan
att etablera erforderliga resurser så att stödinsatser sätts in omgående i syfte att
komma till rätta med eventuella missförhållanden.

3.2

Hyresvärden ansvarar för ett ändamålsenligt och bra boende. Hyresgästen svarar för
samtliga frågor av social art avseende andrahandshyresgäst och för andrahandshyresgästs eventuella misskötsamhet.

4.

Fördelning av lägenheter m.m.

4.1

Hyresgästen ska redovisa vilka lägenheter som ska anses utgöra Kommunlägenheter,
d.v.s. lägenheter som idag är upplåtna inom ramen för tidigare samarbete och/eller
genom annan samverkan mellan parterna (d.v.s. tillhandahålla en bruttolista med
lägenheter som ska anses omfattas av Ramavtalet). Fördelning av nya Kommunlägenheter sker först efter att bruttolistan godkänts av båda parter.

4.2

För att komma ifråga som andrahandshyresgäst ska personen uppfylla något av de
kriterier som framgår av punkten 2 i Ramavtalet.

4.3

Hyresvärden har ensamrätt att avgöra vilken enskild lägenhet som ska tilldelas och när
sådan tilldelning kan ske.

4.4

Vid sammanträde inom RKL-gruppen ska den aktuella andrahandshyresgästen
godkännas av parterna varvid det ska vara utrett vem och hur många som skall bo och
vistas i den aktuella lägenheten.

4.5

Följande arbetsordning ska gälla vid fördelning av lägenhet;
i)

Ärendet initieras och diskuteras rörande eventuell problematik, barn, hot-bild,
lägenhetsbehov (1:a, 2:a, 3:a, BV eller högt upp m.m.), behovet av stöd etc.

ii)

Efter att samtliga frågeställningar enligt i) är utredda ska Hyresvärden internt utreda
om det finns möjlighet att erbjuda en lämplig lägenhet med hänsyn till vad som
framkommit under i)

iii)

Vid nästkommande RKL-möte ska Hyresvärden lämna besked om möjlighet till
inflyttning.

iv)

När en lägenhet identifierats ska en representant från Hyresgästen följa med
andrahandshyresgästen till Hyresvärdens kontor (vid behov ska Hyresgästen tillse att
tolk via tolkförmedling eller liknande närvarar) varvid parterna gemensamt går
igenom regler,
rutiner
och
andrahandskontraktet skrivs
på
och
andrahandshyresgästen erhåller nycklar m.m.

10 (11)

2022-01-03

5.

Störningar

5.1

Av Hyresavtalet framgår att Hyresgästen har att agera skyndsamt vid bl.a. störningar.
I händelse av störning ska Hyresvärden kontakta Orust kommuns RKL-samordnare
som löpande ska återkoppla till Hyresvärden om de erforderliga åtgärder m.m. som
Hyresgästen vidtar samt om rättelse inte vidtas inom sju (7) dagar, även på Hyresgästens bekostnad ombesörjer utflyttning.

5.2

Vid tvist och efter att Hyresgästen vidtagit samtliga rimliga möjligheter enligt ovan ska
dock hyreslagens regler tillämpas som en yttersta gräns.

6.

Förstahandskontrakt

6.1

Följande kriterier ska vara uppfyllda innan Hyresvärden åtar sig att pröva om en
hyresgäst ska erbjudas ett förstahandskontrakt. I de fall ett andrahandshyresavtal skall
övergå till ett förstahandskontrakt makuleras andrahandshyresgästens kö-poäng.
i)

Hyresperioden ska ha uppgått till lägst 18 månader

ii)

Hyresgästen ska ha efterlevt samtliga regler som framgår av lag, hyresavtal, ordningsregler
meddelade av Hyresvärden m.m. och i övrigt iakttagit allt som fordras för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom fastigheten

iii)

Hyresbetalningar ska ha skett senast på respektive hyras förfallodag.

iv)

Andrahandshyresgästen får inte ha skulder till Orustbostäder.

Konfliktlösningstrappa
Konfliktlösningsnivå

Konfliktlösande parter

Antal tillåtna
dagar för att
lösa
konflikten

Nivå 1

Ordförande RKL samt representant Orustbostäder
(jämställda parter)

1-5 dagar

Nivå 2

Verksamhetschef samt förvaltare Orustbostäder i
samarbete med berörda i Nivå 1

2-3 dagar

Nivå 3

Sektorchef Orust Kommun samt VD Orustbostäder
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FÖRVALTNINGSAVTAL OCH FULLMAKT

1

PARTER
1.1

2

3

Stiftelsen Orustbostäder, org. nr. 758500-2103, (”Orustbostäder ”) och
Orust kommun, org. nr. 212000-1314 (”Kommunen”) har denna dag ingått detta
förvaltningsavtal. Orustbostäder och Kommunen benämns vidare gemensamt
”Parterna”.

BAKGRUND
2.1

Orustbostäder, som är en kommunal bostadsstiftelse och Kommunen har den
…………………. tecknat ett ramavtal avseende s.k. ”Kommunlägenheter” inom
Orustbostäders fastighetsbestånd (”Ramavtalet”). Ramavtalet reglerar bl.a.
Kommunens möjligheter att hyra Kommunlägenheterna av Orustbostäder.

2.2

Kommunlägenheterna är tänkta att hyras ut separat i andra hand av Kommunen till
vissa specifikt angivna kategorier av hyresgäster, framförallt socialt utsatta grupper.
Vilka lägenheter som utgör Kommunlägenheter kommer att variera över tid
beroende på vilket behov Kommunen har av sådana lägenheter.

2.3

Ramavtalet reglerar vidare Parternas ansvarsfördelning rörande Orustbostäders
tillhandahållande av Kommunlägenheterna. I Ramavtalets punkt 10 anges att
administrationen och tillämpningen av Ramavtalet ska handhas av en arbetsgrupp
benämnd ”RKL-gruppen”. RKL-gruppen ska bestå av företrädare för Parterna. Genom
RKL-gruppen kommer båda Parter att ges insyn i hanteringen och förvaltningen av
Kommunlägenheterna.

2.4

Orustbostäder har i egenskap av allmännyttig bostadsstiftelse välutvecklade
förvaltningsrutiner och erfarenhet av förvaltning av bostadshyresrätter. Kommunen
har därför kommit överens med Orustbostäder om att ingå detta Förvaltningsavtal i
syfte att delegera vissa förvaltningsuppgifter som tillkommer Kommunen i egenskap
av hyresvärd gentemot andrahandshyresgästerna till Orustbostäder.

FÖRVALTNINGSAVTALETS INNEHÅLL OCH OMFATTNING
3.1

Kommunen befullmäktigar härmed Orustbostäder att för Kommunens räkning företa
samtliga (med undantag av vad som uttryckligen framgår av detta Förvaltningsavtal)
de förvaltningsuppgifter som ankommer Kommunen i egenskap av hyresvärd i
hyresavtalen rörande de lägenheter som vid var tid utgör Kommunlägenheterna.

3.2

Uppgifter som Orustbostäder härmed ges fullmakt att företa innebär exempelvis men
inte uteslutande att:
• skicka rättelseanmaningar till andrahandshyresgästerna och även i
förekommande fall på lagstadgat sätt upplysa Kommunen om störningarna
genom att tillsända dem kopior på rättelseanmaningarna,

• göra besök i Kommunlägenheterna och inom lagstadgad tid meddela
andrahandshyresgästerna om att besök kommer ske,
• tillse att hyran betalas i rätt tid,
• skicka betalningspåminnelser,
• agera kontaktyta gentemot andrahandshyresgästerna och hantera klagomål
rörande Kommunlägenheterna,
• företa uppsägningar.
3.3

Rätten att företräda Kommunen i processer i hyresnämnd och allmän domstol
omfattas inte av detta Förvaltningsavtal.

3.4

För att tillse att Parterna fullgör sina åtaganden på ett för Parterna tillfredsställande
sätt ska Parterna genom RKL-gruppen sammanträda minst en gång i månaden på sätt
som föreskrivs i Ramavtalet.

3.5

Detta Förvaltningsavtal gäller så länge som Ramavtalet gäller mellan Parterna, så
länge inte Parterna skriftligen överenskommer om annat.

Detta Förvaltningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilket Parterna har erhållit
var sitt.

Orust den [datum]

Orust den [datum]

Orust kommun

Stiftelsen Orustbostäder

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

§6
KS/2021:1601
Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder
avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna upprättat ramavtal avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders
fastighetsbestånd, daterat 2022-01-03.
2. Avtalet ska utvärderas efter ett år.
3. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse genom ett
förvaltningsavtal med fullmakt, där hyresvärden aviserar hyran direkt till
andrahandshyresvärden enligt punkt 4.4 i ramavtalet.
Jäv
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med Stiftelsen Orustbostäder arbetat fram ett ramavtal som
reglerar uthyrning av lägenheter, så kallade kommunlägenheter inom Orustbostäders
fastighetsbestånd. Kommunen har ett tidigare avtal, benämnt Samarbetsavtal om anskaffning av
bostäder daterat 2019-07-01, som i och med detta förslag har vidareutvecklats och förbättrat
möjligheterna för andrahandshyresgästen att få ett förstahandskontrakt. Ramavtalet ersätter
tidigare tecknat avtal.
Syftet och målet med avtalet är att hjälpa personer till ett permanent boende som inte kan lösa
det med egen kraft. Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är
bostad en mänsklig rättighet. Varje person ska kunna leva ett tryggt, lugnt och värdigt liv. Utan en
egen trygg bostad kan man inte heller leva ett tryggt liv. Man kan inte heller förvänta att personer
tar itu med andra problem om bostad saknas eftersom bostad är så grundläggande. Bostad förstmodellen används i flera kommuner.
Kommunen har utifrån lagstiftning ett bostadsförsörjningsansvar för kommunmedlemmarna och
för vissa personer genom speciallagstiftning ett direkt ansvar för att ordna med bostad utifrån
vissa förutsättningar. Kommunen har inga egna lägenheter utan måste tillse att det genom
samarbete och avtal finns boende att tillgå. Avtalet med Orustbostäder är en del. Kommunen
behöver också se på flera lösningar.
Enligt ramavtalet upplåter Orustbostäder maximalt 60 kommunlägenheter. En arbetsgrupp
träffas månadsvis för att bland annat följa upp nya bostadsbehov, tillgång av lägenheter och
pröva övergång till förstahandskontrakt. Ett förstahandskontrakt kan en hyresgäst få som under
en kvalifikationstid på mellan 18-24 månader betalat hyrorna senast på angiven förfallodag,
efterlevt regler enligt lag och ordningsregler samt i övrigt skött sin lägenhet.
Kommunens utgångspunkt är att andrahandshyresgästen ska behandlas och betraktas som
förstahandshyresgäst från första dag. Det har visat sig vara en framgångsfaktor i arbetet med att
få och kunna bibehålla ett eget förstahandskontrakt. I avtalet finns det en möjlighet för
hyresvärden att om parterna särskilt överenskommer i ett förvaltningsavtal med fullmakt och mot

1

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

ersättning, avisera hyran direkt till andrahandshyresgästen. Förvaltningen bör få i uppdrag att
arbeta vidare med en sådan överenskommelse och underteckna ett förvaltningsavtal med
fullmakt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
Ramavtal avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd daterat 2022-0103
Förvaltningsavtal och fullmakt, utkast
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
Enhetschef Hanna Bernmar
Stiftelsen Orustbostäder
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Datum

2021-12-16

Diarienummer

KS/2020:1252
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Kommunförvaltningen
Magnus Södergren
telefon 0304-33 41 09
e-post: magnus.sodergren@orust.se

Återrapportering intern kontroll 2021 Orust kommun
Förslag till beslut
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2021 års
internkontrollplan.
2. Lägga information om miljö- och byggs internkontrollplan 2021 till
handlingarna.
3. Lägga information om sociala myndighetsnämndens internkontrollplan 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom
kommunens samlade behov. Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den
interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern
kontroll. Utskotten gör riskbedömning och tar fram förslag till ny kontrollplan för
beslut av nämnden. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och
funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar
behövs ta initiativ till sådana.
Varje sektor har en skyldighet att:
Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns
verksamhetsområde.
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av
verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom sektorn till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Under 2021 planerades 25 internkontrollpunkter. Fem kontrollpunkter kunde inte
genomföras. 9 kontrollpunkter visade på brister där åtgärder kommer att vidtas eller
redan vidtagits. Inga brister var av allvarlig karaktär
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16
Bilaga – Rapportering av genomförd internkontroll daterad 2021-12-16
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor ledning och verksamhetsstöd
Sektor lärande
Sektor omsorg
Sektor samhällsutveckling
Sektor miljö och bygg
Revisionen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
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Sektor ledning och verksamhetsstöd
Magnus Södergren
Tel: 0304-33 41 09
E-post: magnus.sodergren@orust.se

Kontroll av:

Beskrivning av genomförd internkontroll 2021:

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Korruption och andra
oegentligheter

Kontroll av gällande styrdokument som är inte uppdaterade och aktuella utifrån ny lagstiftning.
Resultat: Ej genomförd
Uppdateringen av de interna styrdokumenten avvaktades med i väntan på mer information om
visselblåsardirektivet utifrån SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare. HR-chef och
ekonomichef fick mer information under september och en diskussion pågår inom Fyrbodals
kommunalförbund kring gemensam visselblåsarfunktion. Styrdokumenten uppdateras och
kommer göras kända så snart de nya förutsättningarna är klara.
Åtgärd: kontrollpunkten skjuts fram till 2022.
Kontroll av vilka kontroller som görs inför utbetalning av bidrag och ersättningar samt inköp
utanför avtal.

Sektor Ledning och
verksamhetsstöd
Korruption och andra
oegentligheter

Sektor Ledning och
verksamhetsstöd
Korruption och andra
oegentligheter

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Korruption och andra
oegentligheter

Resultat: Ekonomiskt bistånd
Granskningen visar att kommunen har för närvarande två pågående utredningar kring felaktig
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Handläggare begär in ett antal relevanta underlag från klient
samt gör egna efterforskningar inför beslut om ersättning. Även underlag som styrker utlägg
och ersättningskrav lämnas in. Att kommunen har haft och just nu utreder ärende avseende
felaktiga utbetalningar tyder på att viss kontrollfunktion fungerar och fångar några
felaktigheter. Det går inte genom denna enkla kartläggning att säga i vilken utsträckning
kontrollfunktionen är tillräcklig eller inte. Upplevelsen hos intervjupersonen är att Orust kan
förbättra sin kontrollfunktion och har mycket att lära i sitt tankesätt. Idag ligger mer fokus på
relationen med klienten och att vara en stöttande funktion än en kontrollfunktion.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Genom mer kompetensutveckling, omvärldsbevakning, samverkan med andra och en översyn
av rutiner och arbetssätt kan kontrollfunktionen utvecklas. Att som handläggare vara
uppmärksam på ändrade mönster i vardagen eller att ställa rätt frågor till klienten kan vara
avgörande för att förebygga och upptäcka fusk, brott och oegentligheter.
Fortsatt intern kontroll bör ske inom detta område kommande år.
Kontroll av vilka kontroller som görs inför utbetalning av bidrag och ersättningar samt inköp
utanför avtal.
Resultat: Utbetalning av personlig assistans
Alla bolag utom ett som vi för tillfället betalar ut bidrag till är större, kända och har varit med
sedan länge. Kunskapen om ärendena och de som arbetar hos brukarna är god. Det finns ingen
rutin från chef att kontrollera nya bolag eller dess anställda. Kommunen betalar för personlig
assistens de första 20 timmarna plus sjuklöneersättning. Ansvarig chef ingår inte i något
nätverk där frågan om oegentligheter inom personlig assistens diskuteras.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Granskningen tyder på att de bolag som anlitas är kända och risken för oegentligheter låg. Nya,
ej kända assistansbolag bör kontrolleras. Ekonomienheten kan stötta med kontroll av ägare,
kreditnivå och skulder.
Kontroll av vilka kontroller som görs inför utbetalning av bidrag och ersättningar samt inköp
utanför avtal.
Resultat: Utbetalning till egna familjehem
Granskningen visar att ett antal kontroller genomförs kring det planerade familjehemmet.
Utbetalningsrutinerna har utvecklats tillsammans med HR för att förhindra felaktiga

Datum

Diarienummer

2021-12-16

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Underleverantörer på
byggarbetsplatser

Sektor Ledning och
verksamhetsstöd
Riskanalys och
arbetsmiljöplan vid
extern utförare

utbetalningar. Underlag som styrker utlägg och ersättningskrav lämnas in och arvode samt
omkostnader följer SKR.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Granskningen tyder på att risken för oegentligheter är låg genom de kontroller och rutiner som
finns. Fortsatt intern kontroll behöver inte ske inom detta område kommande år.
Kontroll: Att arbetare som vistas på byggarbetsplats inte är anställda av avtalat företag eller
anmälda som underleverantör och kontrollerad av upphandlingsenheten.
Resultat: Ej genomförd
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
kontrollpunkten skjuts fram till 2022.
Kontroll av att riskanalys genomförs och arbetsmiljöplan finns. Kontroll av dokumentation
avseende arbetsmiljöplan (enligt AFD.1831) samt om kvalitets- och miljöplan är upprättad och
godkänd (enligt AFD.224) i kommunens projekt genom stickprov på 3 entreprenader under
2021.
Entreprenad
Östra Hamnen
Bergvärme Ängås skola/förskola
VA Länk Väst etapp 3a

Arbetsmiljöplan
Ja
Ja
Ja

Kvalitets- och miljöplan
Ja
Ja (samma dokument)
Nej

Resultatet av stickprovet visar att samtliga tre entreprenader hade upprättade arbetsmiljöplaner
och att två av tre hade upprättade kvalitets- och miljöplaner
Rekommenderad åtgärd: sektor samhällsutveckling rekommenderas säkerställa rutin för
upprättande av kvalitets- och miljöplan i samtliga entreprenader där avtalet föreskriver att
sådan ska upprättas.
Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Hantering av remisser
och andra
dokument/skrivelser
som kräver
handläggning inom
specifik tid och enligt
specifik rutin

Kontroll av att inkommande ärenden, såsom remisser m fl ärenden av stor vikt, hanteras inom
rätt tid av tjänsteperson eller politisk nämnd/utskott
Under 2021 har inkommit totalt ett trettiotal ärenden, där kommunen har möjlighet att yttra
sig. Samtliga i stickprovskontrollen har hanterats i tid. Rutin finns att kommunsekreterare
samordnar hantering av remisser. Remisser ska anmälas till KS innan beslut tas om remiss ska
besvaras eller ej. Denna rutin har det vid ett fåtal tillfällen avvikits ifrån.

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Betyg och intyg vid
anställning

Kontroll av att betyg och intyg som man vid anställning hänvisat till finns i personakt på HR.

Vi har säkerställt att registratorer känner till att alla remissförfaranden till att börja med ska
anmälas till KS.

Under perioden 210401-210531 har totalt 28 nyanställda månadsavlönade börjat i Orust
kommun. Fördelade på följande sektorer:
LoV 1 stycken varav 1 inkommit med betyg och intyg 100 %
BUN 7 stycken varav 5 inkommit med betyg och intyg 71%
SU 6 stycken varav 0 inkommit med betyg och intyg 0 %
SON 13 stycken varav 5 inkommit med betyg och intyg 38 %
MoB 1 stycken varav 0 inkommit med betyg och intyg 0 %
Befattningar inom Individ och familjeomsorgens enheter finns 100 % inlämning av betyg och
intyg.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Rutin infördes under 2019 att nyanställda chefer får introduktion av HR enheten. I
introduktionen framkommer vikten av att betyg och intyg inkommer till HR enheten för att
kunna styrka sin kompetens.
HR enheten behöver även fånga upp befintliga chefer, information lämnas under chefsdag. HR
specialisterna kommer även att informera cheferna på deras respektive ledningsgrupper om
vikten av att betyg och intyg måste begäras in i samband med att man erbjuder anställning.
Kontrollpunkten görs även i interkontrollplan 2022.

Datum

Diarienummer

2021-12-16

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Referenstagning i
rekrytering

Kontroll av att referenstagning görs vid rekrytering.

Resultat:
Inom sektor Omsorg hade 5 av 5 tillfrågade rekryterade chefer genomfört referenstagning på
mins två referenter varv minst en referent varit eller var chef för kandidaten, förutom inom en
rekrytering då man vid intern sökande använde kollegor på arbetsplatsen som referenter.
Inom sektor lärande hade 5 av 5 tillfrågade rekryterade chefer genomfört referenstagning. 2 av
5 har endast ringt 1 referens. Vid samtliga rekryteringar har minst en av de tillfrågade varit
personens nuvarande eller tidigare chef.
Inom sektor Samhällsutveckling hade 3 av 3 tillfrågade rekryterade chefer genomfört
referenstagning. Vid samtliga rekryteringar har minst en av de tillfrågade varit personens
nuvarande eller tidigare chef, förutom inom en rekrytering då man vid intern sökande använde
kollegor på arbetsplatsen som referenter.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Inga

Sektor lärande
Att enheterna lämnat
komplett
kvalitetsrapport, där
analys och åtgärder
tydligt påvisas
Sektor lärande
Överlämningsrutiner
(inkl. återkoppling)

Kontroll av kvalitetsrapporten.
Resultat: Inga brister. Uppdrag (utvecklingsområden) är inskickade och inlagda i Stratsys.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.

Kontroll görs av att viktig information kring barn/elever inte når mottagande skola som
behövs för att ge stöd/anpassningar som elever behöver. Att avsaknad av återkoppling till
avlämnade enhet inte ger möjlighet att utveckla sin verksamhet. Kontroll genom intervjuer
med totalt fyra rektorer från fyra enheter. Rektorerna intervjuades i par från avlämnande
förskola och mottagande skola om hur man uppfattat överlämnad och återkopplad
information.
Resultat: Inga brister, det framkom under intervjuerna att överlämningarna fungerat mycket väl
och i enlighet med rutin.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga

Sektor lärande
Att riskbedömning görs
och att rutiner finns för
om våld och hot
inträffar på skolor och
förskolor
Sektor
samhällsutveckling
Granskning av ett
planprojekt –
Genomförande inkl.
betalning och
fakturering enligt avtal
och budget

Sektor
samhällsutveckling
Granskning av ett VAprojekt –
Betalning och
fakturering enligt avtal,

Att det inte finns rutiner som kan motverka situationer kring hot- och våld, samt begränsa
konsekvenser. Kontroll av rutiner finns upprättade på enheterna.
Resultat: I huvudsak inga brister. Rutiner finns på plats på alla enheter, men riskbedömningar
kan inte lika tydligt utläsas.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas Lyfta i LG undersöka hur enheterna arbetar med
riskbedömning och dokumenterar dessa.
Kontroll av Plankostnadsavtal, och förenlighet med rättslig reglering
Resultat: Avtalen uppfyller grundläggande krav. Plankostnadsavtalen har dock vissa
offentligrättsliga begränsningar exempelvis legalitetsprincipen i Regeringsformen 1 kap 1§,
därigenom kan man inte avtala bort tvingande villkor som finns i lag. Likaså begränsas avtalen
civilrättsligt då man inte kan ålägga någon en förpliktelse som strider mot indispositiv
lagstiftning. Den offentligrättsliga lagstiftningen återfinns i PBL 12 kap 8-11 §§.
Åtgärder som behöver vidtas: Plankostnadsavtal och planavgift behöver ses som en helhet. Det
behöver finnas en spårbarhet mellan storleken på planavgiften och kostnader som tas ut via
plankostnadsavtal. Detta bör det framgå av kommunens taxa, tillsammans med ”Principerna
för plankostnadsavtal” hur dessa avtal byggs upp. Det ger en tydlighet och transparens både
för
beslutsfattare, sökande och andra aktörer. Önskvärt med ”Principer för plankostnadsavtal”.
Granskning av ett VA-projekt – Betalning och fakturering enligt avtal, budget och
projektmodell.
Resultat:
Ett slutfört VA-projekt valdes ut – Rossö verksamhetsområde.
Projektet hållit såväl tidplan som budget. Tidplan för projektet var 2019-09-01 till 2020-05-30.
Projektet startade i tid och avslutades strax innan planerat avslut.
Budget: beslutad investeringsram (KF 2017-03-09) var 26 mkr, men inkomna anbud visade att

Datum

Diarienummer

2021-12-16

budget och
projektmodell

Sektor
samhällsutveckling
Föreningsbidrag –
projekt, fakturorna – Se
över om stödberättigade
kostnader

Sektor omsorg
Rökfri arbetstid

Sektor omsorg
Rutin för upprepad
korttidsfrånvaro

Sektor omsorg
Genomförandeplaner

Sektor omsorg
Loggning i
verksamhetssystem

Social
myndighetsnämnd

underliggande kalkyler underskattat kostnaderna och ny kalkyl gjorde att nytt beslut fattades
om 36 mnkr.
Total kostnad för projektet blev 33 716 tkr.
Projektmodellen: Projektet har följt kommunens antagna projektmodell. Löpande projektstatus
har getts till utskottet, projektplan, genomförandebeslut har antagits.
Slutsats: Betalning och fakturering enligt avtal, budget och projektmodell har fungerat väl. Inga
anmärkningar.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Inga.
Kontroll av att kommunen följer antagna riktlinjer för föreningsbidrag, så att kommunen
betalar ut rätt föreningsbidrag.
Slumpmässigt valt ut tre föreningar från fritids verksamhet, där man i två fall erhållit stöd från
olika delar av verksamheten.
Inom kulturenheten valdes två kulturföreningar ut slumpmässigt.
Frågeställningar som legat till grund för granskningen:
1. Uppfyller ansökningarna krav i beslutade regler?
Svar: Ansökningarna som hanterats av fritid uppfyller alla krav utifrån beslutade regler, när det
gäller ansökningarna som kontrollerades gällande stöd till kulturföreningar fann vi brister
gällande underlaget.
2. Finns rutiner för att säkerställa att bidraget faktiskt används till avsedda ändamål?
Svar: Rutiner finns för att säkerställa att bidrag används till avsedda ändamål, till stor del.
Avvikelse inom stöd till kulturföreningar och rutiner behöver ses över för att säkerställa att
bidragshanteringen sker enligt antagna riktlinjer för föreningsstöd.
3. Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening?
Svar: Ja.
4. I vilken utsträckning sker uppföljning och återrapportering av bidrag till utskottet eller
kommunstyrelsen?
4. Rapporteringar har gjorts genom sektorchef tidigare, dock inte systematiskt.
Delegationsbeslut redovisas hos kommunstyrelsen.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:
Organisationsutredning pågår där eventuell centralisering av handläggning av föreningsbidrag
ses över. Utredning har visat att det är optimalt.
En e-tjänst för föreningsbidrag är under framtagande och beräknas publiceras innan jul.
Kontroll om enhetschefer informerat och följt upp riktlinjen, samt haft medvetandegörandes
samtal om medarbetare inte följt riktlinjen,
Resultat: Riktlinjen har gåtts igenom på APT. I det fall det funnits anledning, har samtal med
medarbetare genomförts.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas
Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att de begär in läkarintyg vid upprepad
korttidsfrånvaro samt anlitar företagshälsovård vid 6 tillfällen.
Resultat: God följsamhet i rutinen trots pandemin. Vissa anpassningar har behövts göra utifrån
pandemins restriktioner. Detta har i så fall skett i samråd med HR-enheten.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2021 års
internkontroll.

Kontroll av genomförandeplaner, enhetschef granskar att genomförandeplaner är aktuella samt
att det är tydligt hur brukaren varit delaktig.
Resultat: Enhetschefer rapporterar att genomförandeplanerna hålls aktuella och att det framgår
att brukaren varit delaktig.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.
Kontroll av loggar i verksamhetssystem.
Resultat: Loggning har visat att det förekommit att medarbetare tagit del av information om
enskild utan anledning.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Loggning genomförs regelbundet kommande år.
Kontroll att yttranden respektive utredningar om vårdnad/boende/umgänge innehåller de
uppgifter som tillsynsmyndigheten/MFoF) anger.
Resultat: Ingen redovisning har inkommit.

Datum

Diarienummer

2021-12-16

Yttranden och
utredningar,
Familjerätten
Social
myndighetsnämnd
Utredningstid
familjeenheten
Sektor miljö och bygg
Kvalitetskontroll av
delegationsbeslut

Sektor miljö och bygg
Kontroll av att
medarbetarsamtal
genomförs i enlighet
med samverkansavtalen

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Redovisning begärs in vid senare tillfälle.
Kontroll att utredning avslutas inom fyra månader.
Resultat: Utredningar har avslutats i tid, ingen avvikelse inkommit.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.
Kvalitetskontroll av delegationsbeslut
Resultat:
Stickprov utförs varje nämndssammanträde och redovisas. Det har utförts varje
nämndssammanträde. Punkterna som granskats är om ärendebekräftelse skickats, att
mottagningsbevis att ärendet är komplett har skickats, tydlig beslutsmotivering och hänvisning
till lagrum, samt att det framgår hur beslutet kan överklagas.
Finns inga avvikelser.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga.
Kontroll av att medarbetarsamtal genomförs i enlighet med samverkansavtalen.
Resultat:
Medarbetarsamtal har genomförts i enlighet med samverkansavtalet.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga.
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Kommunförvaltningen
Magnus Södergren
telefon 0304-33 41 09
e-post: magnus.sodergren@orust.se

Interkontrollplan 2022 Orust kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna plan för intern kontroll 2022 för kommunstyrelsens sektorer, i
enlighet med bilaga daterad 2021-12-08.
2. Lägga information om miljö- och byggs internkontrollplan 2022 till
handlingarna.
3. Lägga information om sociala myndighetsnämndens internkontrollplan 2022 till
handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom
kommunens samlade behov. Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den
interna kontrollen är tillräcklig.
Inför granskningen 2022 har sektorerna tagit fram ett antal prioriterade riskområden till
riskbedömning i respektive utskott eller nämnd. Dessa kontrollpunkter är nu
sammanställda för Orust kommun efter beredning i utskott. För sektor miljö och bygg
beslutas internkontrollplanen i miljö- och byggnadsnämnden, men kommunstyrelsen ska
få information om den, det samma gäller sociala myndighetsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16
Bilaga - Internkontrollplan Orust kommun 2022 daterad 2021-12-08
Beslutet skickas till
Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-17 § 209
Protokoll utskottet för samhällsutveckling 2021-11-08 § 208
Protokoll utskottet för omsorg 2021-11-09 § 84
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15§ 196
Protokoll utskottet för lärande 2021-11-03 § 76
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Orust kommun
Utskottet för omsorg

§ 84
Internkontroll 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-09

KS/2021:41

Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna följande kontrollobjekt för Sektor Omsorg.







Avvikelserapportering
Rutin för upprepad korttidsfrånvaro
Kontroll så schema följer ATL och riktlinjer
Rutin för loggningar i verksamhetssystemet
Felaktiga utbetalningar
Journalgranskningar Individ- och familjeomsorg

Sammanfattning av ärendet
Utskottet för omsorg har genom COSO-modellen tagit fram kontrollobjekt och genomfört en
sannolikhets och konsekvensanalys.
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248 utifrån
kommunens
fastställda ekonomistyrningsprinciper. I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som
beslutades av kommunfullmäktige 2013-1212 § 197 anges följande om intern kontroll:
”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem”. I begreppet intern kontroll
innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:
- Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
- Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
- Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund
oavsiktliga eller avsiktliga fel
- Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
- Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.

1

Orust kommun
Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-09

2

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-08

§ 208
KS/2021:41
Antagande av Internkontrollplan 2022 för sektor samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Anta följande fyra kontrollobjekt för internkontroll inom sektor samhällsutveckling år 2022:





Hantering av inventarier
Taxor och avgifter
Delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd/kommunstyrelsen
Kontroll av kundregister - renhållning

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till
sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:



Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Utskottet för samhällsutveckling har gjort en risk- och konsekvensanalys och fastställt fyra
kontrollobjekt.
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling

1

2021-12-08

Internkontrollplan för år 2022 Orust kommun
Process/ rutin

Risk
(beskriv sannolikhet och
konsekvens)

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Korruption och andra
oegentligheter

Beskrivning risk
Gällande styrdokument är inte
uppdaterade och aktuella utifrån
ny lagstiftning. Inaktuella
styrdokument kan innebära att
organisationen inte prioriterar
och arbetar med området, vilket
kan leda till att organisationen
inte är observant på signaler och
därmed kan drabbas av
brottslighet och oegentligheter.
Sannolikhet
Möjlig, eftersom det var
längesedan området diskuterades
med chefer eller på annat sätt
uppmärksammades. Vid
chefsintroduktion tas ämnet
upp.

Riskvärde
enligt
matris

Kontrollansvarig

S3*K4=12

Ekonomichef

Metod för kontroll och dess frekvens

Slutfört
senast

Uppdatera styrdokument och gör dessa
kända bland chefer och medarbetare.

2022-10-31

2021-12-08

Konsekvens
Allvarlig, om vi utsätts för
brottslighet, korruption och
oegentligheter.
Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Ersättningar för
förtroendevalda

Beskrivning risk

S4*K3=12

Administrativ chef

Stickprov på utbetalningar

2022-10-31

S4*K4=16

HR-chef

Stickprov efter sommaren där betyg och
intyg som man hänvisat till i ansökan
kontrolleras)

2022-10-31

Risk att vi betalar ut felaktiga
ersättningar för förlorad
arbetsförtjänst och resor avtal?
Sannolikhet
Sannolik, vi måste kontrollera
resor
Konsekvens
Ekonomisk förlust och
förtroendefråga

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Betyg och intyg vid
anställning

Beskrivning risk
Att betyg och intyg som man vid
anställning hänvisat till saknas i
personakt på HR.
Sannolikhet,
Sannolik, då allt färre betyg och
intyg biläggs anställningsavtalen
till HR-enheten

2021-12-08

Konsekvens,
Allvarlig, medarbetare med
uppdrag kan sakna behörighet

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Underleverantörer på
byggarbetsplatser

Beskrivning risk
Att arbetare som vistas på
byggarbetsplats inte är anställda
av avtalat företag eller anmälda
som underleverantör och
kontrollerad av
upphandlingsenheten.
Sannolikhet
Möjlig, eftersom
ansvarsfördelning internt är
otydlig.
Konsekvens
Kännbar, kommunen har
arbetsmiljöansvar för såväl
medarbetare som entreprenörer
och hantverkare.

S3*K3=9

Upphandlingschef

Stickprov på projekt under 2022

2022-10-31

2021-12-08

Sektor lärande
Betyg i alla ämnen.

Beskrivning risk
Bristande måluppfyllelse och
socialt utanförskap.

S4*K3=12

Sektorschef och
utvecklingschef

Sannolikhet
Detta kommer inträffa under
överskådlig tid.

Statistik, samt orsaker bedöms via intervju
av rektorer.

2022-10-31

1gång/år

Konsekvens
Konsekvensen kan vara
betydande för den enskilde, i
synnerhet om man inte kommer
in på gymnasiet och fullföljer
gymnasiet.
Sektor lärande
Uppföljningsansvar
Kommunernas
aktivitetsansvar KAA

Beskrivning risk
Ungdomar i ålder 16-20,
skolgång/sysselsättning inte är
känd. Utanförskap och
samhällskostnad.
Sannolikhet
Många parter inblandade och är
en uppsökande verksamhet.
Konsekvens
Att den enskilde inte har en
sysselsättning.

S2*K4=8

Sektorschef

Att plan följs. Rektor gymnasiet och
vuxenutbildning återger rapport av arbetet
till sektorschef.
1gång/år

2022-10-31

2021-12-08

Sektor lärande
Implementering av
nytt skolsystem

Beskrivning risk
Bristande måluppfyllelse och
socialt utanförskap.

S2*K4=8

Sektorschef och
utvecklingschef

Sannolikhet
Det är många saker som skall
falla på plats och risk för att
någon fallerar skall inte
underskattas.

Enkäter målgrupper, fokusintervjuer och
har implementeringsplanens olika delar
uppfyllts.

2022-10-31

1gång/år

Konsekvens
Att myndighetsutövning kan
fallera såsom betygsättning.
Hantering av
barnomsorgsplatser inte kan
hanteras. Fakturering inte
fungerar. Att ett nytt system får
dåligt rykte och mottagande om
det inte fungerar som tänkt.
Sektor lärande
KIA - Olycksfall och
tillbud.

Beskrivning risk
Olycksfall som inte tas tag i.
Åtgärder uteblir och inte
dokumenteras. Att intern
samverkan inte fungerar,
exempelvis om åtgärden ligger
utanför chefs mandat.

S3*K3=9

Sektorschef och
utvecklingschef

Att rapportering, åtgärder och uppföljning
fungerar.
1gång/år

2022-10-31

2021-12-08

Sannolikhet
Främst uppföljning behöver
förbättras.
Konsekvens
Att åtgärder inte genomförs
innebär en högre risk att
motsvarande händelser kan
inträffa återkommande.
Sektor
samhällsutveckling
Hantering av
inventarier

Sektor
samhällsutveckling
Taxor och avgifter –
VA och renhållning

Sektor
samhällsutveckling
Anmälan av
delegationsbeslut till
nämnd

Då skriftliga rutiner idag saknas
för hantering av inventarier, så
är sannolikheten att inventarier
inte tas om hand. Risken för att
material försvinner ökar om
kontroll inte finns.
Risk för att beslutade taxor och
avgifter ej efterföljs.

På grund av bristande kunskap
om delegationsordning eller
andra omständigheter medför: 1.
Risk för ogiltiga beslut, det kan
även medföra att beslutet är
felaktigt. Detta kan leda till att

S3*K3= 9

Stab

Undersöka om det finns någon rutin för
hantering av inventarier vid ombyggnation,
renovering och nybyggnation, och om den
efterföljs, samt hur.

31 oktober.

S3*K3=9

Stab

Stickprovskontroll.
Kontroll av att fakturering till kund sker
enligt fastställt taxa.

31 oktober

Stab

Stickprovskontroll. Kontroll av att beslut
fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.
1. Att beslut fattas av utsedd delegat.

31 oktober

S3*K3=9

2021-12-08

tjänsteperson utan mandat
beslutar i ett ärende vilket
innebär att beslutet är ogiltigt
eller felaktigt. Ytterst kan det
leda till bristande rättssäkerhet
samt förtroendeskada.
2. Risk för bristande
rättssäkerhet samt
förtroendeskada. Vilket kan leda
till att delegationsbeslut inte
anmäls till nämnd i rätt tid eller
inte alls och därmed inte blir
kända för nämnden
Sektor
samhällsutveckling
Kontroll av
kundregister renhållning

I samband med ny upphandling
har vi övertagit kundtjänst och
administration gällande
renhållning. Det har hittats
brister i kundregistret. Då vi på
kort tid har funnit flera
avvikelser är sannolikheten att

2. Att delegationsbeslut anmäls till nämnd
inom skälig tid.

S3*K3=9

Stab

Stickprov, och kontrollera om rätt
information och rätt abonnemangsform för
kunden. Säkerställa rutiner för
avvikelsehantering.

31 oktober

Administration

Kontrollera att det finns tillräckliga rutiner
för uppföljning av tillsyns- och
kontrollplanerna. Kontroll att avdelningen
för livsmedelskontroll samt avdelningen för
miljö- och hälsoskydd har fullgoda rutiner.

31 september.

kundregistret inte stämmer och
brister finns.

Sektor miljö och
bygg
Tillsynsplan och
kontrollplan

S3*K3= 9
Risk för att inte hinna med
beslutad tillsynsplan på grund av
brist på till exempel personella

S3*K3= 9

2021-12-08

resurser eller ökad händelsestyrd
tillsyn vilket kan leda till
oupptäckta avvikelser.
Sektor miljö och
bygg
Debiteringsrutin

Sektor miljö och
bygg
Handläggningstider,
bygglov

Sektor omsorg
Journalgranskningar
Familjeenheten

Kontroll av rutiner för uppföljning av
tillsyns- och kontrollplanerna.

S4*K3=12
Om det inte finns tillräcklig
samsyn och implementerade
rutiner för vilka delar av tillsynoch prövningsärenden som ska
debiteras finns en risk för att
dessa ärenden hanteras olika av
olika handläggare eller att vissa
typer av ärenden systematiskt
underdebiteras.

S4*K3=12

Administration

Kontrollera rutin för debitering vid tillsynoch prövningsärenden, revidera samt göra
den känd för handläggare.

31 september.

S3*K3=9
Att intäkter minskar eller uteblir
om den tidsfrist som gäller för
bygglovsärenden löper ut innan
ärendet är färdigbehandlat.

S3*K3=9

Administration

Kontroll att handläggningstiden inte
överstiger 10 veckor. Stickprovskontroll.

31 september.

Beskrivning risk
Att journalgranskning visar på
brister som till exempel
avsaknad av
genomförandeplan/vårdplan,
kommunicering m.m.

S3*K4=12

Enhetschef

Journalgranskningar genomförs varje tertial
och rapporteras till kvalitetsutvecklare.

2022-10-31

2021-12-08

Sannolikhet
Möjlig, tidigare granskningar
visar på brister.
Konsekvens
Allvarlig
Sektor omsorg
Felaktiga
utbetalningar

Beskrivning risk

S3*K4=12

Enhetschef

Stickprov på utbetalningar

2022-10-31

S2*K4=8

Sektorschef

Loggning görs 1 g/år

2022-10-31

S2*K3=6

Sektorschef

Bemanningsenheten utför tertialkontroller
på schema inom sektor omsorg

2022-10-31

Att ekonomiskt bistånd betalas
ut på felaktigt underlag
Sannolikhet
Möjlig
Konsekvens
Allvarlig

Sektor omsorg
Loggning i
verksamhetssystemet

Beskrivning risk
Obehörig kan få åtkomst till
personuppgifter
Sannolikhet
Mindre sannolik baserat på
tidigare granskningar
Konsekvens
Allvarlig

Sektor omsorg
Kontroll så schema
följer ATL och
riktlinjer

Beskrivning risk
Att schema inte följer
arbetstidslag och heltidsavtal
Sannolikhet: Mindre sannolik

2021-12-08

Konsekvens: Kännbar
Sektor omsorg
Rutin för upprepad
korttidsfrånvaro

Beskrivning risk: Att rutinen inte
följs, att förstadagsintyg inte
begärs in från 6:e
frånvarotillfället eller att
företagshälsovården inte anlitas
vid 5:e tillfället.

S3*K3=9

Sektorschef

Kontroll görs av enhetschefer varje tertial.

2022-10-31

S3*K3=9

Sektorschef

Undersökning görs för kontroll om
medarbetare i sektorn känner till rutinen.

2022-10-31

Sannolikhet: Möjlig. Tidigare
uppmärksammat brister i
efterlevnad av denna rutin.
Konsekvens: Kännbar. Ökande
sjuktal med kostnader för
sektorn samt ökad ohälsa för
medarbetarna.
Sektor omsorg
Avvikelserapportering
SoL och LSS

Beskrivning risk
Att medarbetare inte följer den
rutin som finns kring avvikelser
Sannolikhet:
Möjlig, då antal inrapporterade
avvikelser med åtgärder är få
Konsekvens:
Kännbar

Kontroll görs på inkomna avvikelser:
1. Görs åtgärder när avvikelser upptäckts?
(stickprov 20 inkomna avvikelser på
sektorn totalt)
2. Följs avvikelserna upp? (bedömning av
stickprov och analys av stickprov)

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

§ 196
KS/2021:41
Internkontrollplan 2022 Sektor ledning och verksamhetsstöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna plan för intern kontroll 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd, i enlighet med
bilaga daterad 2021-11-29
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Inför
granskningen 2022 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram som förslag till
kommunövergripande kontroller för Sektor ledning och verksamhetsstöd. På senaste mötet med
arbetsutskottet den 10 november diskuterades riskområden. Fyra områden som förvaltningen
tagit fram föreslås att tas med i kontrollplanen för 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29
Bilaga – interkontrollplan 2022 sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2021-11-29
Beslutet skickas till
Ekonomienhet
HR-enhet
Digitaliseringsenhet
Administrativ enhet

1

Orust kommun
Utskottet för lärande

§ 76

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-03

KS/2021:41

Områden för internkontrollplan år 2022 inom Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Anta de fyra föreslagna områdena 2, 5, 13 och 18 för internkontroll inom Sektor Lärande år
2022:
 Betyg i alla ämnen
 Uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år
 Implementering av nytt skolsystem
 KIA – Att rutin följs för rapportering av olycksfall, tillbud osv
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen hat det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till
sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till
årsredovisningen, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
På utskottets sammanträde ska en internkontrollplan för år 2022 fastställas för Sektor Lärande.
Information ges kring förslag till områden för internkontrollplan under 2022. Utvecklingschef ger
information om förslag till områden för internkontroll under 2022, som tagits fram avseende
Sektor lärande:
1. Behörighet till gymnasiet
2. Betyg i alla ämnen
3. Meritvärde årskurs 9
4. Kränkande särbehandling - att rutin fungerar
5. Uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år
6. Kösituation och beläggning inom förskola
7. Garanterad undervisningstid

1

Orust kommun
Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-03

8. Att vi betalar för rätt elever i gymnasiet
9. Att enheternas register är upprättade i registerförteckningen (GDPR)
10. Stödprocess för elevers närvaro i skolan
11. Avhopp inom gymnasieskolan
12. Säkerhet gällande barn och unga med skyddade personuppgifter
13. Implementering av nytt skolsystem
14. Barnkonsekvensanalys – att barnets bästa beaktas i beslut som rör dem
15. Att delegeringsordningen är aktuell och komplett
16. Att utrymningsövningar genomförs och dokumenteras på enheterna
17. Att skyddsronder genomförs och dokumenteras på enheterna
18. KIA – Att rutin följs för rapportering av olycksfall, tillbud osv
19. Att rätt/aktuella uppgifter ligger på sektorns och enheternas webbplatser
20. Att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i verksamheten
21. Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning/vikarier
22. Beviljad skolskjuts i enlighet med gällande regelverk
23. Att plan för likabehandling och kränkande särbehandling finns
24. Att enheterna lämnat komplett kvalitetsrapport där analys och åtgärder tydligt påvisas
25. Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om hot och våld inträffar på
skolor/förskolor
26. Att rutin för överlämning, inklusive återkoppling fungerar mellan verksamheterna
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L) föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Att anta de föreslagna områdena 2, 5, 13 och 18 för interkontroll inom Sektor Lärande år 2022.
Beslutsgång
Utskottet för lärande beslutar enligt Veronica Almroths (L) förslag.

2

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 209

10

2021-11-17

MBN/2021:1931

Antagande av internkontrollplan 2022 - miljö- och bygg
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
-

Anta följande tre kontrollobjekt för internkontroll inom bygg- och miljö år 2022:
1. Risk för att inte hinna med beslutad tillsynsplan och kontrollplan
2. Debiteringsrutin – tillsyn- och prövningsärenden
3. Handläggningstider inom bygglov, bygganmälan

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade
behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den
interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ska
med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana. Varje nämnd har en
skyldighet att:
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden
till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
På nämndens sammanträde ska en risk- och konsekvensanalys göras och fastställa ny
interkontrollplan för 2022 för miljö- och bygg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 1224369
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§7
KS/2021:1599
Information om budgetförutsättningar 2023-2025
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef och controller ger arbetsutskottet information kring arbetet med
budgetförutsättningarna för perioden 2023-2025.
Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information samt underlag som ger
förutsättningar för kommunfullmäktige att fördela kommunens tillgängliga resurser till
nämnderna. Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål.
Genomgången ger en uppdaterad nulägesbild och omfattar bland annat;
-

Tidplan för budgetarbetet under 2022.
Information om beräknade resultatnivåer, som bedöms bli högre än i den beslutade
flerårsplanen för 2023 och 2024.
Information om uppdaterade siffror, såsom löne- och prisökningar med mera.
Information kring pension och utökade kostnader.
Förändring kring generella stadsbidrag.
Befolkningsutveckling och dess ekonomiska påverkan.
Investeringsnivå och låneskuld.

1

Datum

2022-01-12

Diarienummer

KS/2021:1599

1(2)

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Förutsättningar och instruktioner för budget 2023 med plan för 2024-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna förutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2023 och
plan för 2024-2025 enligt upprättat förslag daterat 2022-01-13.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information samt underlag som
ger förutsättningar för kommunfullmäktige att fördela kommunens tillgängliga resurser
till nämnderna.
Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Det innebär att
kommunstyrelsen ger nämnderna instruktioner för budgetarbetet.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna beslutar kommunfullmäktige om budget med plan
samt skattesats i augusti för att hinna ge verksamheterna möjlighet att planera sin
verksamhet utifrån den nya budgeten under hösten.
Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda
budgetförslag till styrelsen. För revisorernas verksamhet upprättas förslag till budget av
fullmäktiges presidium.
De preliminära beräkningar som ekonomienheten har tagit fram utgår från gällande
flerårsplan för 2022-2024 med vissa uppdaterade poster samt med ett nytt budgetår
2025 med vissa antagande. Ett av kommunens fyra finansiella mål är resultatnivån.
Målet är att ligga mellan 2-4 %. I de uppdaterade beräkningarna bedöms resultatnivån
bli bättre än i den beslutade flerårsplanen år 2023 och 2024. Även år 2025 ser ut att nå
vårt finansiella mål på minst 2-4 % i resultatnivå.
Skillnaden mellan den beslutade flerårsplanen åren 2023-2024 och den nya
bedömningen ovan är följande:
• Pensionskostnaderna beräknas till en högre nivå på grund av ett nytt
pensionsavtal som tecknats mellan parterna. Detta innebär ett steg mot helt
avgiftsbestämd pension men övergångsreglerna komplicerar kostnadsprognosen.
• Skatteintäkter och generella statsbidrag ser nu ut att bli högre år 2023 och 2024.

Comfact Signature Referensnummer: 1260417

Datum

2022-01-12

Diarienummer

KS/2021:1599

2(2)

Kommundirektören samordnar arbetet med budgetprocessen med stöd av
ekonomienheten. Nämnder och sektorer följer tidplanen för budgetprocessen och de
närmare instruktioner som ekonomienheten utfärdar. Nämnder och sektorer ska särskilt
beakta och uppmärksamma följande i budgetarbetet:
• Utgå från den beslutade flerårsplanen
• Ta fram kostnads- och kvalitetsjämförelser samt visa på olika ambitionsnivåer
• Presentera väsentliga behov av verksamhetsförändringar
• Viktigare taxor och avgifter, utveckling över åren, behov av förändringar.
Jämförelse mot andra kommuner/aktörer.
• Små marginaler för satsningar
• Ta fram en långtidsprognos med olika scenario utifrån investeringsbehov och
demografiska förändringar med mera.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12
Förutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2023 och plan för 2024-2025,
daterat 2022-01-13.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorschefer
Myndighetsnämnder
Kommunfullmäktiges presidium
Revisorer
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Datum

Diarienummer

2022-01-13

KS/2021:1599

Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Ekblad
tel 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Förutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2023 med
plan för 2024-2025
Syfte med budgetförutsättningar och beskrivning av budgetprocessen
Syftet med budgetarbetet är att ge de politiska partierna information samt
underlag som ger förutsättningar för kommunfullmäktige att fördela
kommunens tillgängliga resurser till nämnderna.
Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Det innebär
att kommunstyrelsen ger nämnderna instruktioner för budgetarbetet.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna beslutar kommunstyrelsen i början av
budgetåret om vissa ekonomiska utgångspunkter i form av enklare
planeringsförutsättningar inför budgetdagar och framtagande av underlag till
budget.
Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda
budgetförslag till styrelsen. För revisorernas verksamhet upprättas förslag till
budget av fullmäktiges presidium.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna beslutar kommunfullmäktige om budget
med plan samt skattesats i augusti för att ge verksamheterna möjlighet att
planera sin verksamhet utifrån den nya budgeten under hösten.

Budgetprocessen har sett snarlik ut de senaste åren med endast små
justeringar. I huvudsak ser processen ut enligt följande:
Under februari-april arbetar sektorerna med analyser, beräkningar och
underlag utifrån t.ex. demografiska förändringar och beslutad flerårsplan. I
slutet av mars planeras en omvärldsdag med fokus på Orusts utmaningar och
utveckling. Sektorerna arbetar fram budgetförutsättningar som diskuteras i
utskott eller nämnd under april och presenteras på budgetdagen.
Budgetförutsättningar sammanställs också som ett skriftligt material och utgör
underlag till de politiska partierna i arbetet med budgetförslagen.
Kommundirektörens ledningsgrupp samordnar sektorernas
budgetförutsättningar, förslag till investerings- och lokalförsörjningsplan samt
förbereder i övrigt material och innehåll till de gemensamma dagarna med
kommunstyrelsen.

Deltagare som bjuds in till omvärlds- och budgetdagarna är kommunstyrelsen,
presidiet i myndighetsnämnderna, VD och ordförande i Orustbostäder samt
utvalda tjänstepersoner.
Majoriteten arbetar med sitt budgetförslag under maj månad. I juni sker
samverkan med fackliga företrädare och kommunstyrelsen tar ställning till
majoritetens budgetförslag. I augusti behandlar kommunfullmäktige
kommunstyrelsens förslag till skattesats, budget och flerårsplan och inlämnade
budgetförslag från oppositionen som inkommit senast 1 augusti.
Utgångsläge inför en ny budgetprocess
I den av fullmäktige beslutade budgeten för åren 2022-2024 fanns bland annat
följande ekonomiska ställningstagande som nu också ligger till grund för den
uppdaterade flerårsplanens första år 2023-2024:


Oförändrad skattesats år 2023-2024.



Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 200 mnkr år
2023 och 200 mnkr år 2024.



Nyupplåning och ökning av låneskulden med 105 mnkr 2023 och 105
mnkr 2024.
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Försäljning av mark, tomter och fastighet på 5 mnkr per år 2023 och
2024.



Verksamhetsförändringar enligt beslutad flerårsplan.

Flerårsplanens år 2023 och 2024 har uppdaterats med nyare prognoser inom
följande område:


Befolkningsutvecklingen



Pensioner och arbetsgivaravgifter



Skatteintäkter



Generella statsbidrag



Finansiella poster



Resursfördelning volymförändringar barnomsorg, skola och hemtjänst.



Pris och löneökningar



Nytt skolskjutsavtal

För år 2025 ligger följande utgångspunkter till grund för den nya ekonomiska
bedömningen.


Oförändrad skatt.



Pris- och löneökning enligt SKR rekommendation.



Minst 15 400 invånare.



En årlig pott till kommunstyrelsens förfogande på 2 mnkr.



Investeringsnivå på 100 mnkr.



Ingen nyupplåning och ökning av låneskulden.



Inga drift- eller volymförändringar i verksamheterna utöver
resursfördelningen.
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Bedömning av ekonomiskt läge för Orust kommun åren 2023-2025
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar den demografiska
utvecklingen och dess behov vår ekonomi framöver. Befolkningsprognosen
pekar på att andelen äldre kommer att öka markant, andelen yngre ligger i
stort sett kvar på samma nivå och gruppen arbetsförda minskar. Bedömningen
är att den årliga ökningen av skatteintäkterna inte räcker för att täcka framtida
kostnader. Därför kommer en långtidsprognos på 10 år att tas fram för att
belysa de utmaningar som den demografiska utvecklingen orsakar.
Den höga investeringsnivån som nästan präglat kommunen under 10 år har
medfört höga kapitalkostnader och en hög låneskuld. Framöver väntar stora
investeringar inom vatten och avloppsverksamheten men också i en ny
förskola i Svanesund och i Ellös samt skredsäkringsåtgärder i Henån. Fortsatta
prioriteringar och effektiviseringar krävs för god ekonomisk hushållning.
De preliminära beräkningar som ekonomienheten har tagit fram och som
framgår av nedanstående tabell (driftsbudget), utgår från gällande flerårsplan
för 2023-2024 med vissa uppdaterade poster samt ett nytt budgetår (år 2025)
med vissa antagande som redovisats ovan.

4

Ett av kommunens fyra finansiella mål är resultatnivån. Målet är att ligga
mellan 2-4 %. I de uppdaterade beräkningarna ovan bedöms resultatnivån bli
bättre än i den beslutade flerårsplanen år 2023 och 2024 (29,2 resp 28,4
mnkr). Även år 2025 nås vårt finansiella mål på minst 2-4 % i resultatnivå.
Mot bakgrund av kommande ekonomiska utmaningar till följd av
demografiska förändringar samt vår höga investeringstakt bör resultatnivån
ligga på minst på 3-4 %.
Skillnaden mellan den beslutade flerårsplanen åren 2023-2024 och den nya
bedömningen ovan är följande:


Pensionskostnaderna beräknas till en högre nivå på grund av ett nytt
pensionsavtal som tecknats mellan parterna. Detta innebär ett steg mot
helt avgiftsbestämd pension men övergångsreglerna komplicerar
kostnadsprognosen.



Skatteintäkter och generella statsbidrag ser nu ut att bli högre år 2023
och 2024.
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Instruktion till nämnder och sektorer
Kommundirektören samordnar arbetet med budgetprocessen med stöd av
ekonomienheten. Nämnder och sektorer följer tidplanen för budgetprocessen
och de närmare instruktioner som ekonomienheten utfärdar. Nämnder och
sektorer ska särskilt beakta och uppmärksamma följande i budgetarbetet:
 Utgå från den beslutade flerårsplanen
 Ta fram kostnads- och kvalitetsjämförelser samt visa på olika
ambitionsnivåer
 Presentera väsentliga behov av verksamhetsförändringar
 Viktigare taxor och avgifter, utveckling över åren, behov av
förändringar. Jämförelse mot andra kommuner/aktörer.
 Små marginaler för satsningar
 Ta fram en långtidsprognos med olika scenario utifrån
investeringsbehov och demografiska förändringar med mera.
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Not
Långfristig
låneskuld (mnkr)

1

2021-12-

2021-08-

31

31

540

650

Utnyttjad
0

Andel lån med rörlig
ränta (%)

beslut
Max 650 mnkr
(KF 2020-11-12 § 98)

0 fullmäktige godkänd

(mnkr)
Kommuninvest

policy eller särskilt

Inom
limit
Ja

Inom ramen för av

byggnadskreditiv
Långivarandel (%):

Limiter 2021 enligt

Ja

långsiktig upplåning.
1

100

1

43,52

Räntebindningstid
(år)

-

100
33,85 Max 65 %

1 år

1 år 7

9 mån

mån

Ja

-

-

0,82 -

-

Genomsnittlig
låneränta senaste 12

1

0,78

mån (%)
Räntekostnad
(mnkr)
Kapitalförfall inom 1
år (%)
Kapitalbindningstid
(år)
Derivatvolym
(mnkr)

1
1

4,8

5,2 Budget 7,8 mnkr (KF

(prel.) (prognos) 2020-11-12 § 98)
18,52

30,77

3 år 0

2 år 8

mån

mån

Bör spridas med 10-15
% varje år
-

Ja
Nej
-

Endast hantering av
0

0 under-liggande lån med
syfte att förändra

Ja

räntebindningen.
Volymen får inte
överstiga den totala
låneskulden.
En månads bruttoLikvidberedskap
(mnkr)

utbetalningar inkl.
3

86,4

188,2 check-räkningskredit.

Ja

Totalt ca 55 mnkr (KF
2020-11-12 § 98)

Utnyttjad
checkräkningskredit

3

0

0 Max 50 mnkr.

Ja

(mnkr)
Fordonsleasing,
aktuell skuld (mnkr)
Borgensbeslut
(mnkr)

4

12,5

13,5

409,6

409,6

Max 20 mnkr. Redovisas
som driftkostnad.
Max 500 mnkr (KF
2019-08-22 § 67)

Ja
Ja
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Noter finansrapport
1. Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgick 2021-12-31 till 540 mnkr, vilket innebär en minskad
låneskuld sedan förra årsskiftet med 110 mnkr (2020-12-31 650 mnkr).
Kommunfullmäktige har inte beviljat någon nyupplåning för året, utan endast att
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året får omsättas
(2020-11-12 § 98).
Under perioden januari-april har ett lån omsatts på totalt 50 mnkr som delades upp
på två nya lån. Ett lån med fast ränta och ett lån med rörlig ränta. Under perioden
maj-augusti har ett lån omsatts på 45 mnkr till rörlig ränta. Under perioden
september-december har tre lån amorterats på totalt 110 mnkr.
Datum

Belopp,

Fast ränta

Rörlig ränta

mnkr

%

vid

Löptid, år

lånetillfället
%
Nyupplåning
Summa
Omsättning
12/4

30

0,59

5,7

12/4

20

0,192

6

15/9

45

0,18

5,9

Summa

95

Amortering
15/9

30

rörlig

15/9

30

0,85

22/10

50

1,32

Summa

110

Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga lån. Övriga tillåtna motparter
enligt finanspolicyn vid upplåning är: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB,
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Swedbank och Orusts Sparbank. Offertförfrågan brukar ställas till samtliga tillåtna
motparter utom SBAB. Det har endast varit Kommuninvest som lämnat offert de
senaste åren.
Motpart lån
(mnkr)
Kommuninvest

Låneskuld

Låneskuld

2021-12-31

2021-08-31

540

650

Förändring

Låneskuld
2020-12-31

-110

650

4

Graferna nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.

Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids
över tiden. Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade marknadsräntor
minimeras på så vis. Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall spridas så att den totala
låneskulden förfaller till betalning med cirka 10-15 % varje år. Under det kommande
året förfaller fyra lån på totalt 100 mnkr (18,52 %). Kapitalförfallet ryms inte inom
finanspolicyns limit. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 3
år och 0 månader.
Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta.
Andel fast ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år.
Kommunen hade 2021-12-31 18 lån varav nio lån med rörlig ränta (43,52 % av
skuldportföljen) och resten med fast bunden ränta. Kommuninvest anger att cirka 30
% av skuldportföljen är lämpligt ur Orusts perspektiv att ha rörlig ränta på. Lånens
storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den fasta räntan varierar mellan 0,27
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% och 4,02 %. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj är 0,78 %. Det är
sannolikt den lägsta genomsnittsräntan kommunen haft på sina lån. Det är i alla fall
den lägsta genomsnittsräntan de senaste 10 åren. Genomsnittsräntan var exempelvis
2012-12-31 2,94 %.
I mars godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan
gäller upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån innebär
att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra
skillnad för miljön. Grönt lån innebär också något lägre ränta och möjlighet att
marknadsföra kommunens hållbara investeringsprojekt på Kommuninvests
webbplats.
För 2021 uppgår räntekostnaderna preliminärt till 4,8 mnkr för de externt
långfristiga lånen. Det är 1 mnkr lägre än för år 2020. Budgeterade räntekostnader
uppgick till 7,8 mnkr. Mindre nyupplåning år 2020 och lägre räntesats vid
omsättning är anledningen till budgetavvikelsen. Den genomsnittliga
räntebindningstiden i skuldportföljen är 1 år och 9 månader.

2. Räntekänslighet
På rapportdagen den 31 december var STIBOR 3-månaders räntan -0,05 %, 6månaders räntan -0,02 % och den långa SWAP 10-års räntan 0,97 %. Grafer och
tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.
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Förväntade Stibor räntor
Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata från
stängningskurser dagen innan analysdatumet.
Index
Senast Förväntad om 1 år Förväntad om 2 år
SIOR
0.00%
0.19%
0.61%
Förändring
0.19%
0.61%
STIBOR1W
0.00%
0.20%
0.62%
Förändring
0.20%
0.62%
STIBOR1M
-0.08%
0.21%
0.57%
Förändring
0.29%
0.66%
STIBOR3M
-0.05%
0.31%
0.75%
Förändring
0.36%
0.80%
STIBOR6M
-0.02%
0.54%
0.88%
Förändring
0.56%
0.90%

Förväntad om 3 år
0.79%
0.79%
0.79%
0.79%
0.80%
0.89%
0.94%
0.99%
1.08%
1.09%

Räntemarknaden beräknas ligga kvar på mycket låga nivåer framåt. Kommunens
snittränta beräknas uppgå till 1,93 % om 10 år inklusive refinansiering, det vill säga
omsättning av nuvarande skuldportfölj.
Om räntan skulle höjas med 1 % innebär det en ökad räntekostnad för kommunen
med cirka 2 mnkr per år de närmaste 10 åren. Räntekänsligheten har beräknats på
nuvarande skuldportfölj inklusive refinansieringsantagande, det vill säga inklusive
beräknad omsättning på de lån som förfaller inom en tio års period, men utan
nyupplåning.
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3. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte
Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads
bruttoutbetalningar (ca 55-75 mnkr) inklusive checkräkningskredit. Den 31
december hade kommunen 86,4 mnkr i likvida medel på banken plus
checkräkningskrediten om 40 mnkr. Likvidberedskapen har under året varit extremt
god, se nedan diagram. Det beror bland annat på hög likviditet vid årets början, det
positiva resultatet och lägre investeringsnivåer än planerat.
Förutom löpande in- och utbetalningar, som under året kan variera kraftigt, ska den
likvida beredskapen kunna möta större utbetalningar från investeringsverksamheten.
Årets nettoinvesteringar budgeterades till 137 mnkr (2021-03-11 § 25). Årets utfall
uppgick preliminärt till 89,6 mnkr. Investeringsprognosen per sista oktober uppgick
till 101 mnkr. I oktober sjönk likviditeten då tre lån på sammantaget 110 mnkr
amorterades.
Likviditetsberedskap

2021-12-31

2021-08-31

Förändring

86,4

188,2

-101,8

(mnkr)
Likvida medel
(bankkonto) inklusive
checkräkningskredit (40
mnkr)
Bekräftad

Utnyttjat

Utnyttjat

Förändrin

Bekräftat

Kvar

checkräkningskredi

2021-12-

2021-08-

g

belopp

att

31

31

t (mnkr)

utnyttj
a

Orusts Sparbank

0

0

0

30

30
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Likvida medel på bank exkl. checkräkningskredit
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mnkr

100

Finansiellt mål
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4. Borgensförbindelser
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser,
föreningar och andra externa parter.
Stiftelsen Orustbostäder
Motpart lån

Utnyttjad

Utnyttjad

Beviljad

Kvar av

borgen

borgen

borgen

beviljad

2021-12-31

2020-12-31

2021

borgen

Orust Sparbank

1,2

1,2

Kommuninvest

408,4

408,4

Summa

409,6

409,6

500

90,4

(mnkr)

Under året har Stiftelsen Orustbostäder omsatt ett lån på totalt 40 mnkr till fast
bunden ränta på 0,29 % och en löptid på 6 år.
Övriga borgensförbindelser
Gäldenär (mnkr)

Utnyttjad

Ingående

Förändring

borgen

balans

jämfört med

2021-12-31

2021-01-01

2021-01-01

Orust Golfklubb

0,9

1,1

-0,2

Waldorffastigheter på Orust

5,3

5,9

-0,6

6,2

7,0

-0,8

ek. förening
Summa
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Finansiell ordlista
Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år
Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år
Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar
Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare
Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån)
Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till
återbetalning inom 1 år
Limit Gräns för risktagande
Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank, upp
till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga att det är
en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som utfärdaren beviljat. En
checkräkningskredit fungerar enkelt uttryckt på samma sätt som ett vanligt
kreditkort.
Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som består
av krediter med olika löptider, räntebindning med mera.
Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är
fast.
Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella
instrument vid en specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms av
utvecklingen för ett eller flera underliggande instrument. Ett derivatinstrument har
alltid två parter och utgör ett slags kontrakt. Ett exempel är swap.
Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och vice
versa
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Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer kallas för
byggnadskreditiv.
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Attest – riktlinjer
Inledning
Riktlinjerna är ett komplement till kommunens ekonomistyrningsprinciper (policy).
Dessa riktlinjer gäller för de ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens
bokföringssystem enligt Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR). Här
ingår även interna transaktioner samt medel som kommunen har i uppdrag eller åtagit
sig att
förvalta.
Riktlinjernas syfte och målgrupp
Attest är en viktig del av den interna kontrollen. Det är en bekräftelse på riktigheten i
ett agerande eller beslut och utgör ingen egen beslutsfunktion. Alla ekonomiska
transaktioner ska kontrolleras enligt dessa riktlinjer.
Målsättningen med kontroll av verifikationer är att undvika oegentligheter, oavsiktliga
eller avsiktliga fel samt att säkerställa en rättvisande redovisning genom ett antal
kontrollmoment som framgår av dessa riktlinjer.
Riktlinjerna gäller för alla chefer, medarbetare och personer med anställningsliknande
förhållande samt kommunstyrelsens ordförande.
Detta regleras inte av riktlinjerna
Privata medel hanteras enligt egna riktlinjer och rutiner.
Relaterade styrdokument
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Riktlinjen är förenligt med
styrdokument för intern kontroll och policy mot korruption samt utgör ett
komplement till ekonomistyrningsprinciperna. Delegeringsordning är också ett
relaterat styrdokument.
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Riktlinjer
Attesträtt
Nämnden utser eller delegerar uppgiften att utse huvudattestanter och ersättare.
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och sektorschef är huvudattestanter
för resepektive ansvarsområde utan ett särskilt beslut. Kommundirektör och
sektorschef utser inom respektive ansvarsområde sina verksamhetschefer till
huvudattestanter, vilka i sin tur utser enhetschefer. Ekonomichef och kommundirektör
har möjlighet att attestera alla ansvarskoder i kommunen. För vardera huvudattest
finns en övre beloppsgräns.
Vid frånvaro, semester eller liknande, då ordinarie huvudattestant inte kan fullgöra sitt
attestuppdrag i tid kan attestbehörighet delegeras till annan huvudattestant.
Repektive chef kan alltid huvudattestera inom hela sitt ansvarsområde i syfte som
ersättare, vid högre utbetalningar än vad beloppsgränsen medger eller vid jäv.
Rätten att attestera sker genom att koddelen ansvar knyts till chefsbefattning,
medarbetare med chefsliknande ansvar eller särskilt utsedd handläggare enligt dessa
riktlinjer och dokumenteras på blanketten attestförordnande så länge skriftlig
namnteckning krävs.
Nämnden ansvarar för att upprätta och hålla aktuell förteckning över utsedda
attestanter och attesthierarki. Förteckning och attestförordnande förvaras centralt på
ekonomienheten. Förteckningen anmäls en gång om året till nämnden samt vid större
förändringar.
Respektive chef utser beställare, fakturagranskare och leveranskvitterare inom
respektive ansvarsområde. Beställare ska genomgå e-handelsutbildning före
behörighet att hantera inköp inom Orust kommun tilldelas. Aktuell förteckning över
beställare, fakturagranskare och leveranskvitterare behövs inte, men finns i inköpsoch fakturahanteringssystemet.
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Attestordning
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska
utföra alla
kontrollmoment från beställning till utbetalning. För intern fakturering och
automatkontering krävs endast en huvudattest.
Inbetalningar kräver endast granskningsattest. Rättelser, kostnadsfördelningar och
periodiseringar huvudattesteras av särskild utsedda handläggare inom ekonomi- och
HR-enheten. Kostnadsfördelningar mellan sektorerna avser t.ex. transaktioner
gällande telefoni, lokalvård, hyror och fordon mm. Dessa är en följd av redan ingångna
avtal eller överenskommelse som chef beslutat om.
Den som har budgetansvar ska huvudattestera kostnader inom sin budgetram med
undantag av egna kostnader för t.ex.; utlägg, resekostnader, representation,
utbildning, konferens, arbetsinventarier, utrustning mm. Dessa ska huvudattesteras av
en överordnad chef.
Vid konferens, representation och liknande situationer, där flera chefnivåer finns
representerade, gäller att högsta närvarande chef huvudattesterar.
Kostnader avseende närstående, där det är risk för intressekonflikt och där jäv kan
förekomma ska attesteras av överordnad chef. Fakturor från företag där man själv har
nära släkt- eller vänskapsband till ska också attesteras av överordnad chef.
Närmast överordnad chef är följande:


Enhetschefens kostnader attesteras av verksamhetschefen.



Verksamhetschefens kostnader attesteras av sektorschefen.



Sektorschefens kostnader attesteras av kommundirektören.



Kommundirektörens kostnader attesteras av kommunstyrelsens ordförande.



Kommunstyrelsens ordförandes kostnader attesteras av administrativ chef.

Kontrollmoment
Den som utför en kontroll ska ha tillräcklig kunskap för uppgiften. De olika
kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare
kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Kraven på vidtagna
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kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att
kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna.
Följande kontrollmoment ska i tillämpliga fall utföras:


Beslut. Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare
samt att händelsen är förenlig med verksamhetens syfte.



Beställning. Den person som beställer varor eller tjänster för kommunens
räkning ska vara utsedd av chef, ha kunskap och göra kontroller enligt dessa
riktlinjer och mot styrdokument för inköp och upphandling.



Prestation. Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen och att
transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor



Bokföringsunderlag. Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed
samt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Detta innebär följande:


Att fakturan ska vara adresserad till Orust kommun samt att det ska framgå
när fakturan upprättades, vad den avser, när den ekonomiska händelsen
inträffade, vilket belopp det gäller samt vem som är utställare av fakturan.



Att det på fakturan framgår att företaget är registrerad för F-skatt vid köp
av tjänst. Har inte företaget F-skatt ska fakturan lämnas till HR-enheten för
utbetalning, då det i så fall, är att betrakta som lön.



Att företagets momsregistreringsnummer framgår på fakturan. För att få
återsöka moms ska den vara specificerad på fakturan. Vid momsbefriad
verksamhet ska detta framgå på fakturan.



Att det vid representation (extern och intern) finns noterat eller bifogat till
fakturan syftet med representationen, gästernas namn samt vilket företag
eller vilken verksamhet som gästerna företräder. Vid representation gäller
begränsat momsavdrag, följ interna rutiner eller Skatteverket.



Betalningsvillkor. Att betalning sker vid rätt tidpunkt med rätt belopp och till
rätt mottagare.



Bokföringstidpunkt. Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod.
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Kontering. Transaktionen är rätt konterad.

Aktiviteter som strider mot dessa riktlinjer ska rapporteras till närmast överordnad
chef eller till ekonomichefen.
Nedan specificeras innebörden av de olika attestrollerna:
Huvudattest:
Huvudattestantens övergripande ansvar innebär kontroll av:


att transaktioner ryms inom inom beslutad budget



att transaktioner överensstämmer med fattade beslut



att bokföring sker vid rätt tidpunkt och rätt period



att transaktioner ligger inom ramen för verksamhetsområdet

Därav behöver huvudattestant alltid göra en kontroll av att kontering är korrekt.
I inköp- soch fakturahanteringssystemet kan en huvudattestant hantera alla
beställningsmoment och granska och attestera fakturor. Huvudattest för fakturor
tilldelas i samband med undertecknat attestförordnande och behörighet att hantera
och attestera beställningar tilldelas efter genomgången e-handelsutbildning.
Eftersom en huvudattestant själv kan utföra alla moment under rubriken
granskningsattest så innebär detta att alla nedan specificerade ansvar även gäller för
huvudattestanter.
Granskningsattest:
Granskningsattestant utses av chef och ingår i rollerna beställare eller
fakturagranskare. Leveranskvitterare utses där behov finns att kvittering sker av annan
än beställaren.
Beställare:
Rollen beställare får hantera inköp och fakturor inom kommunens verksamhet.
Beställarrollens ansvar innebär:


att skapa beställningar för varor och tjänster enligt upphandlade avtal



att kontera beställning korrekt



att leveranskvittera beställningar, har varan/tjänst mottagits/utförts och
överstämmer pris med avtal/order/prislista
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att bifoga underlag vid behov, exempelvis kvitton, deltagarlistor och agenda,
etc.



att hantera fakturor för granskning vid avvikelse eller efterattest

Fakturagranskare:
Rollen fakturagranskare får hantera fakturor inom kommunens verksamhet.
Fakturagranskarrollen innebär:


att hantera och granskningsattestera fakturor efterattestflödet



att kontera fakturor korrekt



att bifoga underlag vid behov, exempelvis kvitton, deltagarlistor och agenda,
etc.



att leveranskvittera beställningar, har varan/tjänst mottagits/utförts och
överstämmer pris med avtal/order/prislista

Leveranskvitterare:
Rollen leveranskvitterare får hantera leveranskvittering inom kommunens verksamhet.
Leveranskvitterarrollen innebär:


att leveranskvittera beställningar, har varan/tjänst mottagits/utförts och
överstämmer pris med avtal/order/prislista

Det är alltid huvudattestanten som har det slutliga ansvaret för samtliga ovan
kontrollmoment och att transaktionen är riktig.
Behörighetsattest
Behörighetsattest innefattar kontroll av att attest tecknats av behörig person. Vid
elektronisk attest sker behörighetsattest av systemet enligt uppsatta regler. I system
med elektronisk attest ska behörighetskontroll utföras av behörighetsadministratören
innan användaridentitet och lösenord och behörigheter tilldelas den attestansvarige.
Särskild huvudattest
Utsedda personer inom ekonomi- och HR-enheten äger rätt att huvudattestera vissa
transaktioner. Dessa kan t.ex. vara omföringar, korrigeringar, rättelser,
kostnadsfördelningar, periodiseringar eller motsvarande. Berört ansvarsställe bör
underrättas och om så är möjligt ska samråd ske innan åtgärden utförs. Även utsedda
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personer inom sektor omsorg äger rätt att huvudattestera vissa transaktioner.
Sekreterare huvudattesterar arvode och ersättningar till förtroendevalda.
Dessa personer ska precis som övriga huvudattestanter anges i förteckning och
anmälas minst en gång per år till nämnden.
Automatattest
Med automatattest överlåts huvudattesten till inköps- och fakturahanteringssytemet.
Förfarandet kan endast ske på så kallade objekt som finns upplagda, dessa objekt kan
vara kundnummer, mätarid, mobiltelefonnummer, så kallade abonnemangsfakturor
etc. Det är endast fakturor, baserade på genom avtal överenskomna priser, som kan
hanteras på detta sätt. Objekten läggs upp av ekonomienheten med korrekt identitet,
namnsättning, beloppsgränser samt med konteringar som respektive verksamhet har
rapporterat.. Det är huvudattestantens ansvar att kontrollera kostnader som rör den
egna verksamheten. Huvudattestanten meddelar ekonomienheten eventuella
förändringar.
Ansvarsfördelning
Inbetalningar
Ekonomienheten handlägger samtliga inbetalningar som inkommer på kommunens
bankkonto, oavsett om de erhållits via bankgiro, plusgiro eller på annat sätt t.ex.
utbetalningskort. Berörda verksamheter ansvarar för att lämna granskningsattesterat
underlag samt uppgift om kontering till ekonomienheten (kassan) för att
inbetalningarna ska kunna bokföras rätt. Handläggningen innebär registrering av
bokföringen i ekonomisystemet.
Kundfakturor
Manuella debiteringsunderlag till kundfaktura huvudattesteras. Debiteringslista som
genereras av fil från verksamhetssystem granskningssattesteras. Kreditfaktura och
makulering av en kundfaktura över 10 000 kr ska huvudattesteras. Under 10 000 kr
beslutar utsedd person enligt delegeringsordningen. Avskrivning av fakturor attesteras
av behörig person som är utsedd av nämnden i delegeringsordningen.
Ekonomiskt bistånd
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Biståndsrelaterade utbetalningar sker direkt från verksamhetssystemet Procapita.
Utbetalningar beslutas av handläggare inom ramen för delegation. Utbetalningar som
överstiger handläggarens delegation, hanteras efter dialog med chef. Anteckning sker i
dessa fall i klientens akt. Enhetschef kontrollerar, rimlighetsgranskar och attesterar
utbetalningslistan som genereras av fil från Procapita efter utbetalning sker. Särskilt
utsedda handläggare genom fullmakt hanterar utbetalningar via Procapita.
Vid kontant utbetalning sker utbetalning via ekonomisystemet efter granskningsattest
av handläggare inom individ och familjeomsorgen och huvudattest av särskilt utsedd
handläggare inom sektor omsorg.
Löneutbetalningar
Huvudattestant attesterar underlag till månatliga löneutbetalningar t.ex. arbetad tid
för timavlönade, mer-, över- och fyllnadstid, obekväm arbetstid, frånvaro m.m.
Avvikelser och schemaläggning hanteras och attesteras i försystem till lönesystemet.
Handläggare på HR-enheten registrerar manuella utbetalningar. Den slutliga
löneutbetalningslistan kontrolleras och rimlighetsbedöms samt undertecknas av
utsedd handläggare inom HR-enheten. Utsedd handläggare inom ekonomienheten
kontrollerar och undertecknar löneutbetalningslistan efter att utbetalningen
genomförts. Manuell utanordning av lön attesteras av handläggare på HR-enheten och
uttagsavi undertecknas av två utsedda handläggare genom fullmakt på
ekonomienheten.
Förvaltade fonder
Utdelningar beslutas av utsedd delegat. Utsedd delegat eller företrädare för
verksamheten granskningsattesterar utbetalningsunderlag och huvudattest sker av
utsedd handläggare inom ekonomienheten.
Ersättning till förtroendevalda
Arvoden och ersättningar som ska utbetalas till förtroendevalda registreras i första
hand i verksamhetssystemet Troman av sekreterare. I samband med att
lönetransaktionsfilen skapas granskas lönetransaktionerna från Troman försystem av
handläggare på HR-enheten. Manuella utbetalningar huvudattesteras av sekreteraren
och registreras i lönesystemet av handläggare på HR-enheten.
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Övriga utbetalningar
Utbetalningsunderlag och leverantörsfakturor gransknings- och huvudattesteras.
Särskilt utsedda handläggare genom fullmakt för elektroniska utbetalningar
kontrollerar utbetalningslistan som genereras av fil från ekonomisystemet och gör en
rimlighetsbedömning före utbetalning. Utbetalningslistan avseende manuella
utbetalningar undertecknas av två utsedda handläggare på ekonomienheten.
Dokumentation
Huvudregeln är att samtliga attester ska dokumenteras på ett varaktigt sätt på
verifikationen.
Detta kan ske genom huvudattest direkt på ett pappersunderlag eller genom
elektronisk signatur. Sker annan attest, på exempelvis följesedel eller köpkvitto vid
kortköp, blir dessa dokument också räkenskapsmaterial. Detta innebär att de ska fästas
till verifikationen eller sparas på ett överskådligt sätt, exempelvis genom att de
skannas, enligt arkivbestämmelserna så att de kan härledas till den verifikation de
gäller. Dokumentationen ska vara ändamålsenlig. Attest ska ske på ett sådant sätt att
attesten med säkerhet i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten
samt i övrigt ske på säkert sätt.
Undantag
Det finns inga andra undantag än de som beskrivs i riktlinjerna.
Förvalta riktlinjerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem.
Avvikelser och förslag
Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant
som påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag
till förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna.

11

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§9
Revidering av riktlinjer för attest

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

KS/2018:914

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna reviderade riktlinjer för attest daterade 2021-12-22
Sammanfattning av ärendet
Under 2021 har ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem implementerats i kommunen.
Riktlinjerna har uppdaterats utifrån arbetssätt och roller i det nya systemet. Det är inga stora
förändringar, utan endast mindre tekniska justeringar. Även stycket under kundfakturor och
ekonomiskt bistånd har uppdaterats utifrån arbetssätt och förändringar i delegeringsordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
Riktlinjer för attest daterad 2021-12-22
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

1

Datum

Diarienummer

2021-12-20

KS/2021:1322

1(1)

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens
ekonomi, verksamheter och mål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättad årsplan för planering och uppföljning av kommunens
ekonomi, verksamhet och mål år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi, verksamheter och mål (hämtat från kommunstyrelsens reglemente).
Ekonomienheten inom sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för
planerings- och uppföljningsprocesserna år 2022. Årsplanen syftar till att säkerställa att
informations- och beslutsunderlag tas fram i tid till utskott, nämnd, styrelse och
fullmäktige utifrån kommunallagen och våra beslutade ekonomistyrningsprinciper.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20
Årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och
mål, daterad 2021-11-01.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorer
Revisorer
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

ÅRSPLAN 2022 - Planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
Kommunförvaltningen
Sektor ledning och verksamhetsstöd / Ekonomienheten
Upprättad 2021-11-01

Dnr KS/2021:1322
Beslutad av KS 2022-01-26 §XX

UTSKOTT/
NÄMND

KSAU

KS

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2022

dec 2022

dec 2022

jan 2023

PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2023
Riskbedömning i utskott i november, bruttolista och muntlig
redovisning av resultat 2022
Förslag till ny plan i utskott i december
ÅRSBOKSLUT 2021
-Preliminärt resultat
-Årsredovisning
-Allmänhetens frågestund på KF

nov/dec 2022

nov/dec 2022

jan 2023

-

26/1
30/3

PROCESS

INFO
DIALOG

TILL EKENHET

FRÅN EKENHET

21/1

KF

CSG

Februari
17/3

27/1
21/4
21/4

PROGNOSRAPPORTER
-februari
-oktober

11/3
11/11

17/3
17/11

Mars
Nov

16/3 end. info
16/11 end. info

30/3
30/11

-

31/3
24/11

UPPFÖLJNING OCH HELÅRSPROGNOS APRIL

9/5

17/5

Maj

11/5 end. info

25/5

9/6

19/5

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

12/9

20/9

Sept

14/9 end. info

28/9

13/10

29/9

12/1

26/1
25/1

15/6

29/6

18/8 (10/11) 2/6, 9/6
18/8 (10/11)
18/8 (10/11)

26/10

10/11

BUDGET 2023-2025
-KS budgetförutsättningar, uppdrag till sektorerna
-Omvärldsdag med KS
-Budgetförutsättningar info/dialog med utskott/MBN
-Budgetdag med KS
-Sektorernas budgetförutsättningar till KS och de politiska partierna
-Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025, majoritetens förslag
-Allmänhetens frågestund på KF
-Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025, oppositionens förslag

13/1

27/1

April
26/4

22/4
22/4

26/4
1/6

1/8
TAXOR OCH AVGIFTER 2023

oktober

UPPDRAGSDOKUMENT 2023-2025
OCH DETALJBUDGET 2023
CSG - Central samverkansgrupp
SSG - Sektor samverkansgrupp

november

16/11

30/11

SSG nov
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 10
KS/2021:1322
Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens
ekonomi, verksamheter och mål
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna upprättad årsplan för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamhet
och mål år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi, verksamheter och mål (hämtat från kommunstyrelsens reglemente).
Ekonomienheten inom sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för
planerings- och uppföljningsprocesserna år 2022. Årsplanen syftar till att säkerställa att
informations- och beslutsunderlag tas fram i tid till utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige
utifrån kommunallagen och våra beslutade ekonomistyrningsprinciper.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20
Årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och
mål, daterad 2021-11-01.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektorer
Revisorer
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Datum

Diarienummer
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KS/2021:83
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Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Cykelväg mellan Henån – Varekil skulle vara mer än välbehövligt tycker jag (vet att det
inte är gratis). Men tänk på turismen och att det blir säkrare för både cyklister och dom
som vill springa, gå, jogga denna väg!”
Vid röstningens utgång, 2021-04-30, hade förslaget fått 87 röster.
Utredning
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop
tätorterna på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra
vägar som är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f
587861fbec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade
gång- och cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock
av att kommunen inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på
Orust ägs av Trafikverket vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir
mer omfattande jämfört med anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som tar initiativ till cykelvägar längs statlig väg.
Kommunen kan komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor
som inte ingår i Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och
medfinansiera projektet, något som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor.
Detta gör att kommunens budget inte räcker till att utveckla gång- och cykelvägar längs
statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste också finnas politiska beslut bakom
eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar
att bygga ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig
utbyggnads- och åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod
och kommunens investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en
årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga
åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. En revidering av
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #403 | Inskickat av:

(signerad) | 2021-01-06 16:26

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykel/promenadväg Henån-Varekil

Beskrivning av förslaget
Cykelväg mellan Henån -Varekil skulle vara mer än behövligt tycker jag (vet att det inte är gratis)
. Men tänk på turismen och att de blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa , gå ,
jogga denna väg .

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2021-01-06 16:26
Signerad checksumma: BFC936BB271DAD916F3AAD75091D61BD5642463D

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26
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§ 235
KS/2021:83
E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen lämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Cykelväg mellan Henån – Varekil skulle vara mer än välbehövligt tycker jag (vet att det inte är
gratis). Men tänk på turismen och att det blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa,
gå, jogga denna väg!”
Vid röstningens utgång, 2021-04-30, hade förslaget fått 87 röster.
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop tätorterna
på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra vägar som
är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fb
ec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade gång- och
cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock av att kommunen
inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på Orust ägs av Trafikverket
vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir mer omfattande jämfört med
anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som tar initiativ till cykelvägar längs statlig väg. Kommunen kan
komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor som inte ingår i
Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och medfinansiera projektet, något
som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta gör att kommunens budget inte räcker
till att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste
också finnas politiska beslut bakom eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja
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cyklingen inom kommunen. En revidering av Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan
kommer att påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten

2

Datum

Diarienummer

2021-09-30

KS/2021:188

1(2)

Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Föreslår en cykelväg Nösund – Tegneby – Henån, som på sikt även kan knytas ihop
med övriga cykelvägar på Orust.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika
busstiderna, inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som
idag är nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och
hastigheten av densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss
som cyklar och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.”
Vid röstningens utgång, 2021-05-14, hade förslaget fåt 29 röster.
Utredning
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop
tätorterna på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra
vägar som är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f
587861fbec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade
gång- och cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock
av att kommunen inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på
Orust ägs av Trafikverket vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir
mer omfattande jämfört med anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som ska initiativ till cykelvägar längs statlig väg.
Kommunen kan komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor
som inte ingår i Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och
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medfinansiera projektet, något som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta
gör att kommunens budget inte räcker till att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga
vägar i någon större utsträckning. Det måste också finnas politiska beslut bakom
eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar
att bygga ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig
utbyggnads- och åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod
och kommunens investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en
årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga
åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. En revidering av
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exloateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #442 | Inskickat av:

(signerad) | 2021-01-20 17:41

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41

Sida 1 av 3

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykelväg Nösund - Tegneby - Henån

Beskrivning av förslaget
Föreslår en cykelväg Nösund - Tegneby - Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar Orust runt.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller som
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.
En Orustbo

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2021-01-20 17:41
Signerad checksumma: 1CE8304059D654D9E454B496C8FE91D970A1708C

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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§ 236
KS/2021:188
E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för besluta:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Föreslår en cykelväg Nösund – Tegneby – Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar på Orust.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller funderar på
att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.”
Vid röstningens utgång, 2021-05-14, hade förslaget fåt 29 röster.
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop tätorterna
på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra vägar som
är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fb
ec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade gång- och
cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock av att kommunen
inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på Orust ägs av Trafikverket
vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir mer omfattande jämfört med
anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som ska initiativ till cykelvägar längs statlig väg. Kommunen kan
komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor som inte ingår i
Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och medfinansiera projektet, något som
blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta gör att kommunens budget inte räcker till
att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste också
finnas politiska beslut bakom eventuella medfinansieringar.
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Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja
cyklingen inom kommunen. En revidering av Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan
kommer påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten

2

Datum

Diarienummer

2021-11-23

KS/2020:1079

1(2)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och
föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem, som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har
till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som
bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Svanens förskola i
Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 4 oktober genomfört en regelbunden tillsyn på Orust
Montessoriförskola. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera
att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning
och personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att
granska, är genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23
Beslutet skickas till
Orust Montessoriförskola

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef

Datum

Diarienummer

2021-11-23

KS/2020:1079

2(2)

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600

Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman

Huvudman som tillsynen avser
Datum för tillsyn

Huvudman

Förskola

2021-10-04

Orust Montessoriförskola

Orust Montessoriförskola

Kontaktperson (för- och efternamn)

Befattning

Telefonnr

E-postadress

Elenor Vennström

Rektor

0304-319 05

jl@orustmontessori.se

Medverkande vid granskning av dokumentation
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth Rohlén-K, rektor för barnomsorg på obekväm arbetstid/Öppna
förskolan

Medverkande vid tillsynsbesök

Medverkande politiker under dialog med personalrepresentanter

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Veronica Almroth, ordförande utskottet för lärande

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth Rohlén-K, rektor för barnomsorg på obekväm arbetstid/Öppna

Martin Reteike, vice ordförande utskottet för lärande

förskolan
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.0

Förutsättningar för utbildning i förskolan

1.1

Förskola erbjuds i den omfattning som krävs

Skollagen 8:3-7, 18-

Ja

19
1.2

Barngruppen har en lämplig sammansättning
och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en
god miljö

Skollagen 8:8

Ja

Kommentar

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
1.3

Barnens arbetsmiljö och lokalernas

Skollagen 8:8

ändamålsenlighet och utrustning

☒Storlek och standard

Ja

på lokaler, ev. bifogade
ritningar
☒Tillgång till utrustning
och inventarier
☒Brandskydd och
säkerhet
☒Utemiljö

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.4

Förskolan medverkar till att barn med annat

Skollagen 8:10

Ja

modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål
2.0

Organisation, styrning och ledning

2.1

Beskrivning av enhetens organisation, styrning

☒Antal barn, antal

och ledning

anställda,

Ja

sysselsättnings-grad,
anställningsform,
personaltäthet,
organisation, ledning
2.2

Huvudmannen ser till att anställda
förskolechefer som leder och samordnar
verksamheterna i förskolan har pedagogisk

Skollagen 2:11

Ja

Kommentar

2021-10-04
insikt genom utbildning och erfarenhet
2.3

2.4

Dnr KS/2020:1079 -

600

Huvudmannen ser till att förskollärare i

Skollagen 2:13-14,

☒Andel behörig

förskolan har legitimation och är behöriga för

17-18

personal med

den undervisning de bedriver, om de inte

Införandelagen 33

föreskriven pedagogisk

omfattas av undantagen från dessa krav

§

högskoleutbildning

Huvudmannen ser till att personalen i

Skollagen 2:34

☒Kompetensutvecklings

förskolan ges möjligheter till den

-plan för personal

kompetensutveckling som krävs, för att de

Lpfö 98 2. Mål och

☒Antal planerings-

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

riktlinjer, 2.7

dagar/andel

Rektors för

planeringstid

förskolas ansvar

Ja

Ja

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
2.5

Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

☒Kollektivavtal,

Ja

Företagshälso-

lagstiftningen

ansvarsförsäkring

vård köps in

☒Tillgång till

vid behov.

företagshälsovård
☒Åtgärder för säkerhet
för elever och personal,
t.ex. utrymningsplan och
brandövning
☒Rutiner för olycksfall
och ☒Hjärt- och
lungräddning (HRL)
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

2.6

Ekonomi och resurser

☒Budget

Ja

☒Resultat och analys av
året som gått
☒Prioriteringar i
framtiden
2.7

Resurser fördelas inom förskolan efter barnens

Skollagen 2:8a

Ja

olika förutsättningar och behov, för att
säkerställa en likvärdig utbildning
2.8

Måltider

☒Måltidsorganisation
☒Rutiner och
egenkontroll enligt
lagstiftning inom
livsmedelsområdet

Ja

Kommentar

2021-10-04
2.9

Samverkansformer

600

Dnr KS/2020:1079 ☒Samverkan med

Ja

kommunens
verksamheter
☒Samverkan med
enskilda verksamheter
☒Samverkan med
vårdnadshavare
2.10

Planerade förändringar

☒Beskrivning av

Planer finns kring

eventuella planerade

att förändra

förändringar

utomhus- miljön
utifrån ett mer
helhetsperspektiv.

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
3.0

Barnens utveckling mot målen

3.1

Utbildningen är i enlighet med författningarnas

Skollagen 1:11

Ja

Skollagen 4:3-5

Ja

Skollagen 4:3, 6

Ja

krav
3.2

Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete
är att de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls

3.3

Huvudmannen följer upp resultat inom
utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning.
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

Kommentar

med författningarna
(Ja/anmärkning)

3.4

Utifrån en analys av det som framkommer i

Skollagen 4:3, 6

Ja

Skollagen 4:3, 6-7

Ja

uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
3.5

Huvudmannen planerar för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras.

3.6

Inflytande, trygghet och delaktighet

☒Hur barnhälsoarbetet

Ja

bedrivs, barnhälsoplan
☒Skriftlig beskrivning
av delaktighet och
inflytande, demokrati i
praktiken
3.7

Särskilt stöd

Skollagen 8:9

☒Insatser för elever i

Ja

Specialpedago

2021-10-04
600

Dnr KS/2020:1079 behov av särskilt stöd

g på 20 %

☒Tillgång till

arbetar mest

specialpedagog

gentemot
skolan.

4.0

Huvudmannaskap och godkännande

4.1

Uppfyller kraven i författningarna på att ha

Ja

godkänd verksamhet
4.2

Begär utdrag ur belastningsregistret vid

Skollagen 2:31

nyanställning

☒Rutin för kontroll av

Ja

utdrag ur polisens
belastningsregister

4.3

Säkerställer tystnadsplikt

Skollagen 29:14

☒Rutin för att
säkerställa tystnadsplikt

Ja

Görs alltid.

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
4.4

Anmäler omedelbart till Socialtjänsten vid

Socialtjänstlagen

☒Rutin för och kunskap

misstanke om att barn far illa

14:1

om

Ja

anmälningsskyldighet
enligt SOL
5.0

Tillsynsbesök (fylls i efter tillsynsbesöket)

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna (Ja/anmärkning)
5.1

Tillsynsbesök (inkl. frågeformulär för

Tillsyn enskild

verksamhetsbesök)

barnomsorg – regler

Ja

Orust kommun
5.2

Uppföljningsfrågor från föregående tillsyn

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

barnomsorg – regler
Orust kommun
Tillsynspunkter för tillsynsbesök

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna
(Ja/anmärkning)
5.3

Uppföljningsfrågor från inskickad

Tillsyn enskild

dokumentation

barnomsorg – regler

Inte aktuellt

Orust kommun
5.4

Stickprov enligt planering

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

barnomsorg – regler
Orust kommun

Beslut
Kryssa i en ruta

☒Bedömning i överensstämmelse med författningarna

☐ Tillsynen föranleder rättelse, men kommunen avstår från ingripande (Skollagen 26:12)

☐Tillsynen föranleder ingripandeåtgärd. Ange vilken: ______________________________________________________________________

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600

Motivering till beslut

Underskrift
Kryssa i en ruta

☐Beslut fattas enligt delegation __________
Befattning
Sektorchef

Underskrift

☒ Protokoll skrivs under enligt delegation________ Ingripandeåtgärd beslutas av nämnd.
Namnförtydligande
Katarina Levenby

Orust kommun
Utskottet för lärande

§ 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-06

KS/2020:1079

Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och
föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda
fritidshem, som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat
rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om
den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder
som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen
visar (Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående
förskolorna Svanens förskola i Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust
Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 4 oktober genomfört en regelbunden tillsyn på Orust
Montessoriförskola. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning och
personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll.
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande
lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23
Beslutet skickas till
Orust Montessoriförskola

1

Orust kommun
Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-06

§ 92
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Förvaltningsrätten.
1. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2021-10-21 i ärende om anmälan av överklagat beslut i
skolskjutsärende. Dnr KS/2021:976.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den
kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet
om att det överklagade beslutet ska ändras på så sätt att ansökan om skolskjuts ska beviljas.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
2. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2021-11-03 i ärende om överklagat beslut avseende
upphandling av skolskjuts- och närbusstrafik (överprövning enligt lagen om offentlig
upphandling). Dnr KS/20191:948.
Av tilldelningsbeslut framgår att Orust kommun valt att teckna avtal med annan leverantör än
Axelssons Turisttrafik AB, då anbudet inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Bolaget
ansökte om överprövning i ärendet. Förvaltningsrätten avslår ansökan.

1

Datum

2021-12-03

Diarienummer

1(2)

KS/2021:1395

Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 202108-31.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 202101-01 – 2021-08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2021-10-28 § 85 att godkänna
delårsrapporten samt översända densamma till medlemskommunerna för handläggning.
I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en
delårsrapport ska behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av
respektive medlemskommuns fullmäktige.
Av revisorernas granskning framgår att de bedömer att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2021.
Utredning
Resultatet för perioden uppgår till 991.000 kr, vilket är en avvikelse mot budget med
+864.000 kr för perioden. Överskottet anses framförallt bero på personalkostnader, där
vakanser och föräldraledighet uppstått under perioden, samt lägre administrativa
kostnader till följd av pandemin.
De finansiella målen och vägledande principerna för god ekonomisk hushållning
bedöms uppfyllas av såväl förbundet som av revisorerna.
En notering görs på den övergång av periodavstämning som har skett under 2021, där
förbundet nu har tertialavstämningar istället för de tidigare kvartalsavstämningarna.
Detta gör att en jämförelse med tidigare år blir svårare. Revisorerna påpekar att en
uppvisad omräkning av föregående års resultat hade varit lämpligt. En jämförelse har nu
istället uppvisats mot halvårsrapporten för 2020.
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Granskning av
delårsrapport per
augusti 2021
Fyrbodals kommunalförbund

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja
Omräkning av jämförelsetal till följd av
förändrad redovisningsprincip har inte utförts,
vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas även förståelsen för
fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte
uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja
Vi instämmer i direktionens
bedömning och grundat på vår
översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
och vägledande principer som
fastställts i verksamhetsplan
2021-2023.

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Granskningsresultat

4

Lagens krav och god redovisningssed

4

Iakttagelser

4

Bedömning

4

God ekonomisk hushållning

5

Iakttagelser

5

Bedömning

5

2

Inledning
Bakgrund
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun. Delårsrapporten ska omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionens fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställs av förbundsdirektionen 2021-10-28 och
överlämnas därefter till fullmäktige i respektive medlemskommun.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och redovisningsekonom.

3

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 0,991 mnkr. Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två
månader efter rapportdatum.
Förändrad redovisningsprincip tillämpas vad gäller delårsrapporterns omfattade period1.
Omräkning av jämförelsetal har inte skett, vilket ska ske i enlighet med god sed. Som
följd begränsas förståelsen för fluktuationer i redovisningen.
Vid den översiktliga granskningen har vi inte uppmärksammat några övriga väsentliga
avvikelser från god sed. Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat
riktigheten i de projekt som förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt
ut mot förutbetalda intäkter i projektverksamheten. ESF-projekt granskas i särskild
ordning.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten per augusti 2021 inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Tidigare än år 2021 omfattade delårsrapporten perioden januari - juni (sex av
räkenskapsårets tolv månader). Från och med 2021 omfattar delårsrapporten perioden
januari- augusti (åtta av räkenskapsårets tolv månader).
1

4

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål
för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen.
I sin verksamhetsplan för 2021-2023 har förbundsdirektionen beslutat om fyra finansiella
mål och två vägledande principer. I verksamhetsplanen anger direktionen att god
ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av
finansiella mål och vägledande principer samt att uppföljning görs i samband med
delårs-och helårsbokslut.
Utöver de mål och vägledande principer som direktionen har fastställt i
verksamhetsplanen för en god ekonomisk hushållning har direktionen även beslutat om
en aktivitetsplan med fem strategiska utvecklingsområden. Aktivitetsplanen följs upp i
särskild ordning.
Iakttagelser
I delårsrapporten finns en avstämning av de finansiella målen och vägledande
principer för en god ekonomisk hushållning samt en samlas bedömning om att målet
om en god ekonomisk hushållning bedöms upprätthållas.
Bedömning
Vi instämmer i direktionens bedömning och och grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål och vägledande principer som fastställts i
verksamhetsplan 2021-2023.
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Daniel Larsson
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Detta är andra uppföljningen av den nya treåriga verksamhetsplanen. Den består av fem
strategiska utvecklingsområden som direktionen beslutat och ska ses som en färdriktning för
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma satsningar.
Kopplat till varje område genomförs aktiviteter som beskriver kommunalförbundets insatser för
att nå de strategiska målen. Under första och andra tertialen har ett antal övergripande
aktiviteter genomförts såsom:

En ny överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund har tecknats avseende de
delregionala utvecklingsmedlen (DRUM). Genom överenskommelsen tillsätts strategiska
funktioner för genomförandet av delar av förbundets verksamhetsplan, den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och klimat 2030. Resterande medel går till
medfinansiering av projekt, uppdrag och verksamheter. Syftet med den nya modellen är att
skapa förutsättningar för genomförandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030)
som trädde i kraft i februari 2021.

Enligt ett årshjul förs presidiedialog mellan direktionens arbetsutskott och Västra
Götalandsregionens nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och
Miljönämnden (MN) i syfte att se hur kommunalförbundet är med och bidrar till och följer upp
insatser inom den nya regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen.

Ett antal processer pågår såsom uppföljning av Gryning Vård AB (berör kommunerna genom
sina kommunalförbund), att finna långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV)
(berör kommunerna i Fyrbodalsregionen och Högskolan Väst) samt dialog kring innehåll av nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningar (berör alla kommuner, kommunalförbund och
Västra Götalandsregionen). En stor omställningsprocess pågår för införandet av Nära vård.
Förbundet deltar också i framtagandet av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En ny
näringslivstrategi för förbundet är under framtagande.
Förbundet har sedan 1 januari ett helt nytt diariesystem och har under våren startat med esignering av avtal och protokoll vilket har bidragit till en mer effektiv hantering.

I mars utsattes förbundet för ett bedrägeriförsök, pengar betalades felaktigt ut men försöket
lyckades inte fullt ut. Tack vare snabb hantering i samarbete med bank kunde pengarna
återbetalas. Bedrägeriförsöket polisanmäldes. Händelsen bidrog till genomlysning av förbundets
interna rutiner. I samband med detta höjdes IT-säkerheten upp med bland annat
multifaktorinloggning och höjt spamfilter på mejl.

Ett antal medarbetare har börjat och slutat under framför allt första tertialen. Detta beror främst
på projekt som startats eller avslutats samt pensionsavgångar. Detta medför ett antal
nyrekryteringar.

Förbundets verksamheter och projekt har fortsatt att ställa om under pandemin till att jobba
mer digitaliserat när det kommer till möten, konferenser och utbildningar. Detta har i sin tur
minskat resandet och möjliggjort för fler att kunna delta på möten och konferenser jämfört med
fysiska möten. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra negativa effekter
rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin
digitala mognad och anpassa verksamheter och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens
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rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En
viktig uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en
tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på verksamhetsfrågor. Det finns dock
arbetsområden som inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den
delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. De
politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Alla
medarbetare har erbjudits utbildning i verktyg för att hålla i digitala möten.

En arbetsmiljöenkät är genomförd avseende de två senaste åren vilket innebär att förbundet har
möjlighet att analysera effekterna av pandemin även avseende personalens arbetsmiljösituation.
Analys av enkäten pågår och blir klar i slutet av september.
År 2021 är första året som förbundet har tertialavstämningar i stället för kvartalsavstämningar,
enligt beslut i direktionen den 24 september 2020, § 72. Detta gör att jämförelsen med
föregående års resultat för perioden kan bli något missvisande då den föregående
delårsrapporteringen gjordes per 30 juni 2020. Siffrorna inom parentes i
förvaltningsberättelsen avser alltså 30 juni 2020.
Inga investeringar har gjorts under perioden.

Förbundets förväntade utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god
ekonomisk hushållning

Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer
tidigare års. Dock med reservation för omställningar som har gjorts på grund av Covid-19.
Effekten av pandemin är minskade kostnader, som till exempel resor och möteskostnader
jämfört med budget.

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet,
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig.
Förbundet bedömer att målet om god ekonomisk hushållning upprätthålls.

3

Fyrbodals kommunalförbund - Delårsrapport 2021-08-31

Uppföljning finansiella mål

EN LÅNGSIKTIG STABIL SOLIDITETSNIVÅ PÅ 10 PROCENT

Målet om en långsiktig och stabil soliditetsnivå på 19 procent får och kan variera över tid.

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets
egna kapital. Den 31 augusti 2021 är soliditeten 7 procent, vilket är en sänkning från
årsbokslutet 2020 med 1 procentenhet. Detta är en naturlig fluktuation med pågående projekt
och verksamheter som slutregleras först i samband med årsskiftet eller vid slutredovisning.
Därmed har förbundet en del medel bokförda som förutbetalda eller upplupna intäkter.

BUDGET I BALANS, INTÄKTERNA SKA ÖVERSTIGA KOSTNADERNA.

Förbundet når på delåret målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 991
tkr (-446 tkr), jämfört med budgeterat resultat på 190 tkr. Resultatet består av överskott i
basens resultat.

GOD LIKVIDITET

Förbundet ska ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala
utvecklingsmedel och har därmed likvida medel om cirka 66 miljoner kronor (cirka 43
miljoner). Därmed nås målet om god likviditet.

DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDLEN VÄXLAS UPP MED MINST 50 PROCENT

Det finansiella målet avseende uppväxling av de delregionala utvecklingsmedlen utöver de
medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med beräknas och följs upp på
helårsbasis. Den senaste uppföljningen av medlen gjordes under våren och avsåg 2020 års
projekt och verksamheter som finansierats av delregionala utvecklingsmedel. Därmed har ingen
uppföljning eller analys av målet gjorts för innevarande period per den 31 augusti 2021.
Prognosen är att målet kommer att nås.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:
•

•

Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande
sätt.
Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2021 och har till och med 31 augusti genererat
ränteintäkter om 13 tkr (21 tkr).
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Uppföljning strategiska utvecklingsområden

Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv. Förbundet har utvecklat sin
digitala mognad och anpassat verksamheterna och projekten i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trots pandemin har förbundet i hög grad kunnat
genomföra de insatser som förväntats. Dock finns undantag som till exempel arbetet med den
delregionala strukturbilden och genomförandet av de utbildningar och studiebesök som kräver
fysisk närvaro. De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits
digitalt. De digitala mötena har lockat fler deltagare än de fysiska vilket är mycket positivt. Att
förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete
som under många år byggts i professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och
flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Dock ger nätverken uttryck för
avsaknad av de relationsbyggande aktiviteter som möjliggörs genom fysiska träffar.
Superteamet, som består av kommunernas näringslivsutvecklare och aktörerna inom det
företagsfrämjande systemet i Fyrbodal, har utökats med representation från utvecklingsnoderna
Innovatum, Mötesplats Steneby, Gröna klustret, Wargön Innovation, Kristineberg och Sotenäs
symbioscenter. Dessa kommer vara än mer viktiga för det framtida arbetet med omställning till
ett mer grönt och hållbart samhälle.

De större eventen som förbundet har anordnat har haft fler deltagare än någonsin. Detta är en
trend som även syns i antalet besökare på vår hemsida. Så ser även trenden ut i våra sociala
media-kanaler vilket är mycket positivt då vår kommunikation bygger vår gemensamma
identitet och vårt varumärke Fyrbodal.
Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska utvecklingsområden. Nedan redogörs för
arbetet som utförs inom respektive område på aggregerad nivå. I bilagan ”Uppföljning
aktivitetsplan delårsbokslut 2021” finns insatserna beskrivna på detaljerad nivå.

STÖD, OMSORG OCH HÄLSA

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Stöd, omsorg och hälsa” finns tre strategiska mål;
Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga och Kompetens, FoU och samverkan. Uppföljningen
av de inplanerade aktiviteterna visar att arbetet går enligt plan. Processen kring omställningen
till Nära vård är i full gång i medlemskommunerna och i det arbetet utgör förbundet ett stöd för
kommunerna genom den resurs som finns på förbundet sen i januari i år. Särskilt viktigt för
detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har varit att
anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till
pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i samordning av insatser kopplade till
detta såsom provtagning och vaccinationer.
För att bidra till andra har förbundet deltagit i flera sammanhang i andra kommuner/län för att
berätta om Fyrbodals sätt att jobba med strategier och strukturer för kompetens,
kompetensutveckling och kvalitet med fokus på baspersonal. Bland annat har förbundet blivit
inbjuden till Forum Carpe Stockholm att berätta om det avslutade projektet Fyrbodal höll i
”välfärdsteknik inom funktionshinderområdet” och hur vi fortsatt jobba efter det med vårt
DIKT-nätverk - där det brukarnära stödet står i fokus.

Under året har arbetet med ett länsgemensamt VFU-avtal avslutats och alla Fyrbodals
kommuner har undertecknat. Med ett gemensamt avtal uppnås en ökad tydlighet och större
likvärdighet för studenter i hela länet.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” finns fyra
strategiska mål; Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå, Samverkan och
tillgänglighet, Forskning och utveckling och Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Inom samtliga
mål löper arbetet på enligt plan. En rad olika insatser bedrivs för att arbeta med utmaningar som
finns inom både offentlig och privat sektor. Det stora projektet Strategisk kompetensförsörjning
har bidragit till att fler kompetensråd har bildats, att insatser för att motverka effekterna av den
stängda gränsen till Norge har gått att genomföras och att medlemskommunernas anställda fått
löpande kompetensutveckling inom flera olika områden.

I samverkan med Skaraborgs kommunalförbund drivs projektet Fenixz, som erbjuder
kompetensutveckling till anställda i små och medelstora företag. Under sommaren gick projektet
in i genomförandefas vilket innebär att förbundet nu kan erbjuda 2000 personer
kompetensutvecklande insatser som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Detta innebär
att förbundet är med och bidrar till ökad och bibehållen sysselsättning inom hårt drabbade
branscher.

Utredningen om förbundets FoU-resurs inom område utbildning och kompetensförsörjning har
genomförts. Processtöd Fullföljda studier pågår.

Genom att analysera och bearbeta resultat från avslutade och ovan nämnda pågående projekt
har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling Fullföljda studier som
finns med i den regionala utvecklingsstrategin.

FYSISK PLANERING OCH HÅLLBARA TRANSPORTER

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Fysisk planering och hållbara transporter” finns tre
strategiska mål; Hållbart resande, Gemensam planering och Samspel och utveckling. Inom
hållbart resande drivs arbetet enligt plan medan arbetet inom ”Gemensam planering” och
”Samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin.

Behovet av en sammanhållen process för hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och
behovet har efter beslut i direktionen lyfts till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd
och Västtrafik. Beslutet kan innebära en mer fokuserad insats på frågan framöver.

En rad insatser har gjorts inom projektet Fossilfri gränsregion. Bland annat har ett underlag för
kommunernas hantering av publik laddinfrastruktur tagits fram och flera insatser som främjar
biogasanvändandet inom kollektivtrafiken, skolskjutsar, industritillämpningar och tunga
transporter pågår. Detta är ett viktigt led i arbetet mot omställningen till det fossilfria samhället.
Prognosen framåt är att arbetet inom de mål som pausats kan startas upp med ny kraft så fort
restriktionerna för Coronapandemin har lättat.

NÄRINGSLIV, KULTUR OCH ATTRAKTIONSKRAFT

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” finns tre
strategiska mål; Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden
och investeringsvilja och Kultur och attraktionskraft. Inom samtliga mål löper arbetet på enligt
plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är nu ute för granskning i flera nätverk och
organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt för att driva på näringslivets
utveckling pågår. Flera etableringsförfrågningar inom Fyrbodals styrkeområden ligger inne hos
Position Väst. Programmet som genomförs tillsammans med Svenskt Näringsliv för att förbättra
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företagsklimatet genom att erbjuda kommunernas anställda kompetensutvecklande insatser har
nu haft över hundra deltagare.
Ett klusterinitiativ liksom en testbädd för träutveckling är under utformande. På regionalt plan
är arbetet med framtagandet av ett skogsprogram i full gång.

Projektet Hållbar besöksnäring i Väst har gått in i genomförandefas under sommaren och under
hösten finns en rad aktiviteter att ta del av för besöksnäringsföretag. Projektet Våra rum har
beslutats med syfte att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö. En
kartläggning av behov som utövare inom Kulturella och kreativa näringar är genomförd. Nästa
steg i arbetet blir att ta fram en gemensam strategi för hur kommunerna och
kommunalförbundet kan stötta näringen. Konferensen Attraktiva kommuner - på temat
Gestaltad livsmiljö, från nationell politik till lokal praktik genomfördes i januari med över 380
deltagare.
Sammantaget är dessa insatser viktiga för att skapa förutsättningar för det nya näringslivet
utifrån samhällets omställningsbehov som pekas ut i den regionala utvecklingsstrategin och
enligt Agenda 2030.
Prognosen är att arbetet inom området fortsatt kommer att löpa på enligt plan.

DIGITALISERING

Inom det strategiska utvecklingsområdet ”Digitalisering” finns två strategiska mål; Innovation,
kompetens och ledarskap och Infrastruktur och Digital service. Inom området har förbundet en
stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk samt
medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation.
Arbetet har utmanats av att förbundet inte längre har en egen digitaliseringsfunktion då
strategerna som är utsedda att leda arbetet numera utgår från VästKom. Stort fokus läggs
därifrån på Framtidens vårdmiljö, FVM. Att resurserna för digitaliseringssamordnare sen
januari 2021 är samlade till VästKom innebär ett behov av nyorientering i hur förbundet ska
verka.
Prognosen är att förbundet fortsatt kommer att kunna ha en stödjande roll men om
förutsättningarna inte förändras inte kommer att kunna genomföra egna aktiviteter inom
området.
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Balanskravsutredning

Bedömning av balanskravsresultatet 2021-08-31 (tkr)

Periodens resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

= 991
0
0
0
0
0
= 991
0
0
= 991

Kommunalförbundet gör bedömningen balanskravet uppnås på delåret utifrån ovan
redovisning. Kravet sker på årsbasis och bedömningen är att det även då uppnås i och med
lämnad helårsprognos för förbundet.

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till
den budget som fastställts för den löpande
verksamheten

Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 31 augusti 2021 och kända faktorer för
kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet för helåret är +
998 tkr jämfört med budgeterat resultat på + 190 tkr. Detta är en avvikelse mot budget med +
808 tkr. Bedömningen är att om inget oförutsett händer kommer förbundet att kunna hålla
prognosen, dock med reservation för kostnader som uppstår i samband med viss återgång till
arbetsplatsen i samband med att pandemin avtar.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat förklaras med pandemin och
vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under normala förhållanden hade förbundets
ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i personalkostnaderna kommer
troligen inte att ändras i förhållande till delårsrapporten men möjligen att resor och möten
kommer att öka under hösten och vintern i samband med att restriktioner och
rekommendationer förändras.

För att visa på skillnaden i kostnader kan nämnas att för helåret 2019 redovisades ca 220 tkr för
mötes- och resekostnader för politiker och tjänstepersoner och för delåret 2021 så ligger
kostnader på 0 kr.
Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet. Budget för projekt och övrigt finansierad
verksamhet görs och följs upp under året av ansvarig och ekonom, men redovisas inte i
delårsrapporten utan i respektive projekts redovisning.
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Kommentarer till resultatet

Under perioden har inga projekt eller verksamheter som avslutats genererat vare sig överskott
eller underskott. De pågående projekten och verksamheterna löper på och påverkar inte
delårsbokslutets resultat.
Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej
upparbetade personalkostnader och lägre rörliga administrativa kostnader främst på grund av
pandemin.

Avvikelsen mot budget för 2021 i resultaträkningen visar jämfört med totala omsättningen i
förbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad verksamhet. Budgeten
som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart för basverksamheten.
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr)
INTÄKTER
Medlemsavgifter (36 kr/invånare)
Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

BUDGET

UTFALL

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

AVVIKELSE
BUDGET
2021

2021-01-01 –
2021-12-31
9 900

6 586

4 793

-3 314

35

9 935

46

6 632

74

4 867

11

-3 303

-100

-22

-59

78

0

0

0

0

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-731

-494

-344

237

-7 204

-4 336

-3 371

2 868

-400
-100

-220
-5 613

-21

180

-9 705

0

-173
-4 760

4 092

230

1 019

107

789

-40

190

-39

980

-35
72

1

790

Räntekostnader

0

11

-2

13

0

-2

21

SUMMA:

0

13

19

11

190

991

91

801

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader
Bilersättning, traktamente &
leasingbil
Politiska ersättningar, ordf & revisorer
Möteskostnader, politiker &
tjänstepersoner
SUMMA:
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar inventarier
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-1 050

-120

-467
-74

-375
-53

583
46

100

FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER
Ränteintäkter

PERIODENS RESULTAT

KOMMENTARER TILL BASVERKSAMHETENS RESULTAT

-2

De stora avvikelserna mot budget är personalkostnaderna och de rörliga administrativa
kostnaderna. De främsta anledningarna till avvikelsen på personalkostnaderna är vakans för
socialstrategstjänsten under våren och hel eller delvis föräldraledighet på andra tjänster i
basverksamheten. Under nämnda tjänstledigheter har annan personal i basen kunnat täcka upp
och därmed hålla nere kostnader. Om vakans och tjänstledighet inte inträffat hade förbundets
personalkostnader i basverksamheten följt budget.
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I de rörliga administrativa kostnaderna är det lägre mötes- och resekostnader samt övriga
kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som har hållits nere
under perioden. Detta är i huvudsak hänförligt till Coronapandemin och visar sig även på
möteskostnader för politiker och tjänstepersoner. De inköpen förbundet behövde göra för att
anpassa sig till det digitala skiftet skedde främst under föregående år.
Under första halvan av 2020 låg mycket fokus på omställning av verksamhet i samband med
pandemin, under 2021 har detta stabiliserats och inte påverkat i samma utsträckning.

Förändringen av avstämningsdatum gör att jämförelsen med föregående år inte är tillämplig då
det skiljer två månader på perioden. Avstämning av periodens resultat mot budget har därmed
varit den huvudsakliga jämförelsen för delåret i år.
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Driftsredovisning projektverksamhet
(tkr)
UTFALL

INTÄKTER

Extern finansiering
EU-bidrag

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

8 466

5 466

758

123

1 464

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

2 347

3

113

10 691

8 049

-2 486

-1 633

-175

-241

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-400

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

-239

-7 487

-5 508

-139

-10 691

-378

-8 049

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

0

Avskrivningar inventarier

0

0

0

0

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

0

Bilersättning & traktamente

-4

Konferensarrangemang
SUMMA:

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-50

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

KOMMENTARER TILL PROJEKTENS RESULTAT

0

Förbundet har listat ett antal projekt som avslutade i samband med delårsrapporten. Dessa
projekt har antingen avslutats och slutreglerats under 2020/2021 men utan resultatpåverkan.
Till exempel projektet Rural Mobilitet som slutredovisades under årets första tertial med ett
överskott på 55 tkr och där överskottet återbetalades till finansiären Energimyndigheten.
Projektet Hedersvåld avslutades under våren med medel från föregående år. Några projekt
avslutades i samband med årsbokslutet 31 december 2020 och står först nu som avslutade i
förteckningen på nästa sida. Pågående projekt stäms av och följs upp av projektekonom och
projektledare regelbundet under året.
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Förteckning projekt per 2021-08-31
Pågående projekt
Attraktiva kommuner 2020–2021
Bioeconomy Region in Scandinavia
Biomarina näringar
F&U Utbildning Förstudie
Fenixz
Fiskekommunerna del 2
Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp)
Fossilfri gränsregion 2030
Fullföljda studier
Förstudie DRUM e-tjänster
Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
God & Nära Vård
God & Nära Vård 2
Gör dörren synlig
Hållbar besöksnäring i Väst
Integritet i förskolan
Kartlägg av kommunernas arbete med offentliga miljön
Möjligheternas Värld – Teknikcollege
Projektekonom 100%
Projektekonom 100%
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal
Strukturbild Fyrbodal
Suicidprevention
Suicidprevention 2
Tidiga satsningar fullföljda studier
Tjänsteköp systematisk uppföljning
Trämanufaktur
Uppdrag ALMI-affärscoaching
VFU-verksamhetsförlagd utbildning
VI-projektet
Våra rum - samverkan för gestaltad livsmiljö
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal

Funktioner som finansieras genom Delregionala utvecklingsmedel
Kompetensstrateg
Kulturstrateg
Klimat- och Miljöstrateg
Näringslivsstrateg
Projekt- och finansieringslots
Avslutade projekt
Genomförandeplan VG2020
Grön Tillväxt Skog
Hedersvåld
Rural Mobilitet
Utvecklande- & konkurrenskraftig näringslivsutveckling
Utveckling av seminarieverksamhet 2013–2019
VGR/GITS
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Driftsredovisning särskilt finansierad
verksamhet (tkr)
UTFALL

INTÄKTER

Extern finansiering
EU-bidrag

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL
FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

8 758

6 229

-28

347

8 730

6 619

-722

-744

-538

-457

0

Ersättning för uppdrag
Övriga intäkter
SUMMA:

0

43

KOSTNADER
Konsultkostnader
Administration, fasta kostnader

-504

Administration, rörliga kostnader
Personalkostnader

-385

-6 938

-5 324

-25

-8 730

-220

-7 156

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

0

-537

Avskrivningar inventarier

0

0

0

-537

Räntekostnader

0

SUMMA:

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

0

-537

Bilersättning & traktamente

-3

Konferensarrangemang
SUMMA:

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-26

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

0

KOMMENTARER TILL SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHETERS RESULTAT

Under 2021 har inga verksamheter avslutats eller påverkat resultatet. Pågående verksamheter
löper på och faktureras och/eller finansieras löpande eller årligen enligt avtal. Förra året var det
den nu helt avvecklade verksamheten Kurser och konferenser som genererade underskott på
halvåret och även senare på helåret. I år finns inga sådana tendenser eller risker i förbundet. De
verksamheter med särskild finansiering som pågår ska inte belasta resultatet och följs löpande
upp av projektekonom och ansvarig tjänstperson för verksamheten.
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Förteckning särskild finansierad verksamhet per
2021-08-31

Aktuella verksamheter
Affärsdriven miljöutveckling
Antagning Fyrbodak
Avtal vuxenutbildning
DMO
EBP - Äldre H-029, H-042, H-057
F&U
F&U Utbildningar
F&U Välfärdsteknik
Hälsokällan
IT-samverkan
Magister/Master
Miljösamverkan – årsavgift
Nätverksledare IFO
ORS/SRS
Position Väst
Praktiksamordning Fyrbodal
Samhällsorientering Fyrbodal
SKL – Prio
Socialstrateg
Teknikcollege Fyrbodal
Vård- och omsorgscollege
Avslutade verksamheter
BBIC
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Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT

BUDGET BAS

UTFALL

2021-01-01 –
2021-08-31

UTFALL FÖREGÅENDE ÅR
2020-01-01 –
2020-06-30

AVVIKELSE
BUDGET BAS
2021

2021-01-01 –
2021-12-31
-9 705
-40

-25 034
-25 073

-35

-15 329

-9 745

-39

-19 965
-20 000

-15 328

0
0

0
980

0

0

190

0

0
-465

790

0

13

21

13

190

991

-446

801

9 935

26 053

19 535

16 118
1

0

FINANSIELLA INTÄKTER &
KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

0

16

-2

-2

-2
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Balansräkning (tkr)

2021-08-31

2020-12-31

19

58

2 767

2 767

14

6 039

0

0

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier & andelar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Momsfordringar

338

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter & förutbetalda
kostnader basverksamhet
Upplupna intäkter särskilt finansierad
verksamhet

408

257

464

6 211

3 364

Upplupna intäkter projektverksamhet

2 051

70

SUMMA:

8 872

10 345

66 357

78 015

36 687

49 857

Periodens resultat

-4 168

SUMMA:

-991

-3 613

-5 159

-4 168

-681

-3 832

-29 613

-26 956

-5 647

SUMMA:

-32 266

-7 724

-72 856

-45 689

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL:

-78 015

-49 857

Inga

Inga

LIKVIDA MEDEL
Kassa, postgiro och bank
SUMMA TILLGÅNGAR:
SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
Balanserat resultat

-555

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder basverksamhet

-1 321

Regionala tillväxtmedel
Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter basverksamhet

-3 328

Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter särskilt finansierad verksamhet
Upplupna kostnader & förutbetalda
intäkter projektverksamhet

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga

17

-1 445

-403

-5 329

Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper allmänt

Delårsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2020.

Bilagor

Uppföljning aktivitetsplan delårsbokslut januari – augusti 2021.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-15

§ 203
KS/2021:1395
Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till
kommunfullmäktig:
För Orust kommuns del godkänna Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en delårsrapport avseende perioden 2021-01-01 –
2021-08-31. Förbundsdirektionen beslutade 2021-10-28 § 85 att godkänna delårsrapporten samt
översända densamma till medlemskommunerna för handläggning.
I förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund framgår det att minst en delårsrapport ska
behandlas varje år och att delårsrapporten ska handläggas av respektive medlemskommuns
fullmäktige.
Av revisorernas granskning framgår att de bedömer att balanskravet kommer att uppfyllas för år
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03
Granskning av delårsrapport per augusti 2021- PWC
Fyrbodals kommunalförbund delårsrapport 2021-08-31
Protokollsutdrag Fyrbodals förbundsdirektion 2021-10-28 § 85
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

1

Datum

Diarienummer

2021-12-07

KS/2021:702

1(2)

/Eget_Förvaltning/
Helena Arvedahl
telefon /RedigerareTelefon/
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol
och LSS - Kvartal 3 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2021 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det
har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 3 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

1
2
0
17

1
2
0
5

2
4
0
22

Lena Gardtman
Sektorschef

Datum

Diarienummer

2021-12-07

KS/2021:702

2(2)

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

Plats och tid

2021-12-14

Årholmen, 2021-12-14, klockan 10:00

Beslutande
Övriga deltagare

Se sidan 2

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Sekreterare

……………………………………………….
Helena Arvedahl

Ordförande

……………………………………………….
/DeltagNamnOrdförande/

Justerare

……………………………………………….

Paragraf

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

………………………………………………
Helena Arvedahl

1

Orust kommun

Utskottet för omsorg

Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-14

2

Orust kommun

Utskottet för omsorg

Omröstningsprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-14

3

Orust kommun

Utskottet för omsorg

§ 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-12-14

KS/2021:702

Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 3 2021

4

Beslut

Diarienummer

Sida

2021-11-29

201-19504-2021

1(3)

Kommunfullmäktige i
Orust kommun
kommun@orust.se

Valdistriktsindelning för Orust kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § vallagen att Orust kommun ska
vara indelad i 10 valdistrikt benämnda
Valdistrikt
Tegneby

Kod
14210101

Röra Östra

14210201

Röra Västra

14210202

Stala

14210301

Långelanda Centrum

14210401

Långelanda Yttre

14210402

Myckleby

14210501

Torp

14210601

Morlanda Östra

14211001

Morlanda Västra

14211002

Detta beslut ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 4 maj 2018 om ändring i
Orust kommuns indelning i valdistrikt.
Kommunfullmäktige i Orust kommun har den 15 april 2021, § 46, beslutat
att föreslå ändrad valdistriktsindelning för kommunen. Förslaget på ny
indelning i valdistrikt innebär att två valdistrikt byter namn enligt följande.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland




Beslut

Diarienummer

Sida

2021-11-29

201-19504-2021

2(3)

Valdistrikt Långelanda 1 (14210401) byter namn till Långelanda
Centrum.
Valdistrikt Långelanda 2 (14210402) byter namn till Långelanda
Yttre.

Länsstyrelsen konstaterar att Orust kommun har två valdistrikt som
understiger 1 000 röstberättigade. Länsstyrelsen bedömer att de valdistrikten
som båda omfattar över 800 röstberättigade har ett så högt antal
röstberättigade att det inte finns någon risk att valhemligheten äventyras.
Länsstyrelsen bedömer vidare att de av kommunfullmäktige föreslagna
namnen på ett bra sätt beskriver de områden som avses. Länsstyrelsen
beslutar därför om ny valdistriktsindelning enligt kommunens förslag.
Ändringen innebär endast ändring av valdistriktsnamnen.
Länsstyrelsen rekommenderar dock kommunen att se över valdistrikten till
kommande val så att de uppfyller vallagens bestämmelse.
Marina Fagermoen
David Forsberg
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Ni kan överklaga beslutet
Se överklagandehänvisning.

Kopia
Valmyndigheten

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2021-11-29

201-19504-2021

3(3)

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen
överklagandet och handlingarna till Valprövningsnämnden.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet kungjordes. Är du osäker på när tiden går ut kan
du kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
-

ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange
beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt
hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det
ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas.

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesprotokoll nr 5 – 2021

222000–2030
Datum:
Tid:
Plats:

Sida 1 av 7

2021 – 12 – 10
9.00 – 12.00
Samordningsförbundet Väst, lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla

§ 54 – 69
Beslutande
närvarande på plats:

Kenneth Carlsson
Robert Yngve
Anna Andersson

Färgelanda kommun
VG-regionen
Försäkringskassan tjg. ersättare

Närvarande ersättare
på plats:

Henrik Sundström

Uddevalla kommun

Närvarande ordinarie/
Ersättare via Teams:

Anders Paulsson
Annica Erlandsson
Britt-Marie Andrén Karlsson
Ricard Söderberg
Nils-Olof Bengtson
Pia Tysklind

Arbetsförmedlingen
VG-regionen
Orust kommun
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Strömstads kommun

Övriga deltagare:

Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och plats för justering: 2021-12-14, Protokollet kommer att justeras digitalt
Sekreterare:

......................................................................................
Maria Hassing Karlander

Ordförande:

......................................................................................
Kenneth Carlsson

Justerare:

......................................................................................
Robert Yngve

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Protokollet finns också på www.sofvast.se
Organisation
Protokollet är anslaget under tiden:
Förvaringsplats för protokollet:

Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030
2021-12-14 – 2022-01-04
Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133
Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på
Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift: ........................................................
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§ 54
Mötes öppnande
Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 55
Val av justerare
Förslag till beslut:
att
välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.
Styrelsen beslutar:
att
välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.
§ 56
Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.
Förslag till beslut:
att
fastställa dagordning enligt utskick
Styrelsen beslutar:
att
fastställa dagordning enligt utskick
§ 57
Styrelseprotokoll nr 3 – 2021-09-28 och styrelseprotokoll nr 4 2021-10-07
Inga synpunkter framkom.
Förslag till beslut:
att
lägga båda mötesprotokollen till handlingarna.
Styrelsen beslutar:
att
anta förslag till beslut och lägga båda mötesprotokollen till handlingarna.
§ 58
Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021
Avvikelsen från budget är 1 047 101 kr. Avvikelsen från budget har ökat med 268 tkr från uppföljningen t o m
augusti. Det beror först och främst på sjukskrivningar och VAB hos personalen och inställd Arenadag och att
utvecklingen av lokal samverkan samt utbildning i BIP och Tjänstedesign är framflyttat till 2022. Prognosen
för eget kapital vid årsskiftet är 1 803 348 kr. Enligt nationella rådets rekommendation bör förbundet vid
årsskiftet ha 1 778 000 kr.
Förslag till beslut:
att
godkänna redovisningen.
Styrelsen beslutar:
att
besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.
§ 59
Aktuell lägesrapport och statistik
Inflödet är gott, 325 nya ansökningar t o m 1 december. Men trycket är hårt på personalen bl.a. pga. att
deltagarna som kommer har mycket komplexa problem med stor ohälsa och står långt ifrån
arbetsmarknaden och därmed behöver mycket stöd. Rehabvägledarna signalerar även att de har stora
svårigheter med att få tag i deltagarnas handläggare hos myndigheterna och att frågeställningar blir
”hängande” i väntan på återkoppling. Dessutom har det varit sjukskrivningar och en del VAB hos personalen.
Justerares signatur
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Intresseanmälan är ute för två uppdrag som Rehabvägledare. Den ena pga. att vi föreslår utökning av
Rehabvägledare from 2022, se under punkt 8 verksamhetsplan 2022. I intresseanmälan har vi därför skrivit
att ett av uppdragen ”är under förutsättning att erforderliga beslut fattas”. Det andra uppdraget är för att
Rehabvägledaren i Strömstad och Tanum har fått nytt arbete i Tanums kommun.
Förslag till beslut:
att
godkänna redovisningen.
Styrelsen beslutar:
att
besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.
§ 60
Information om att samtliga parter har godkänt Melleruds kommuns medlemskap från 202201-01 och den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst.
Samtliga parter har utan diskussion godkänt och välkomnat Melleruds kommun som medlem i Sof Väst och
samtidigt godkänt den nya förbundsordningen. Den 15 december väljer Melleruds kommun en
styrelseledamot/ersättare till styrelsen i Sof Väst.
Styrelsen framför sitt tack till personalen i Sof Väst för snabb hantering av ärendet samt stort tack till
samtliga medlemparter för snabb beslutshantering.
Förslag till beslut:
att
godkänna informationen och välkomna Melleruds kommun till förbundet from årsskiftet.
Styrelsen beslutar:
att
besluta i enlighet med förslag till beslut och välkomna Melleruds kommun till förbundet from
årsskiftet.
§ 61
Verksamhetsplan med budget 2022 och verksamhetsinriktning t o m 2024.
Enligt lagen om finansiell samordning och förbundsordningen ska det sammanträde vid vilket
budgeten fastställs vara offentligt. Pga. risk för smittspridning vid öppet möte, så hade kungjorts att
de som så önskade kunde anmäla sig och ha möjlighet att delta digitalt. Ingen hade anmält sig.
Insatserna 2022 kommer bestå av 7 Rehabvägledare vilka är basen i verksamheten och utredningsenhet
som består av 2,8 tjänster, 1,8 arbetsterapeuter och en utredare. Som stöd till insatserna och utveckling av
verksamheten finns en tjänst som verksamhetsutvecklare.
Verksamhetsutveckling 2022 – 2024 bygger på beslut från tidigare i år om framtida verksamhetsinriktning.
Där framgår bl a att Sof Väst tillsammans med angränsande Samordningsförbund ska undersöka
möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga
ESF projekt. Programförslag för kommande ESF-projekt är ännu inte beslutat hos regeringen och EUkommissionen. Utlysning bedöms ske i slutet av första halvåret 2022 och brukar ligga ute i par månader.
Verksamhetsutvecklaren informerade om vilka diskussioner som har förts med angränsande
Samordningsförbund.
Verksamhetens mål har justerats och nya mål föreslås:
35 % av deltagarna vid avslut ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion
eller till studier. Målet är justerat från 40% till 35%.
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25 % av deltagarna ska vid avslut ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. Målet är
justerat från 30% till 25%.
Inskrivningstiden för deltagare är justerade från att ha varit max 12 månader och 6 mån i genomsnitt till att
nu bli max 18 månader och 9 månader i genomsnitt. Detta mot bakgrund av att deltagarna står längre ifrån
arbetsmarknaden och behöver stöd under längre tid samt att alla deltagare numera får omedelbart stöd av
Rehabvägledare.
Nya mål kopplade till NNS indikatorarbete är att 75 % av deltagarna vid avslut ska uppleva att de har fått det
stöd som är till nytta för dem.
50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare.
Nytt mål som föreslås är att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan
har blivit bättre.
Diskussioner förs om de förslagna målen och det framförs att ambitionsnivån och målsättningen inte bör
ändras utan vara oförändrad när det gäller andel deltagare som avslutas till arbete/studier och för andelen
deltagare i egen försörjning vid avslut. Mötet anser också att mer dialog kring målarbetet bör ske och att det
sker i samverkan med Beredningsgruppen enligt skrivning i verksamhetsplan.
Förslag till beslut:
att
fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024
med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till
egenförsörjning ska vara oförändrade.
att
förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med
beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.
att
styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF
projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.
att
presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i
ESF projekt.
att
vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i
ESF projekt krävs.
Styrelsen beslutar
att
fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024
med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till
egenförsörjning ska vara oförändrade.
att
förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med
beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.
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att
styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF
projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.
att
presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i
ESF projekt.
att
vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i
ESF projekt krävs.

§ 62
Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys
Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, har
bifogats handlingarna till mötet och redovisas av verksamhetsutvecklaren.
Förslag till beslut:
att
godkänna redovisningen.
Styrelsen beslutar:
att
besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.
§ 63
Val av ordförande 2022, beslut
Enligt tidigare överenskommelse byts ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning
och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli ordförande 2022 är VGR,s
representant.
Förslag till beslut:
att
välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022.
Styrelsen beslutar
att
anta föreliggande förslag och välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022.
§ 64
Val av vice ordförande 2022, beslut
Enligt tidigare överenskommelse byts vice ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande
turordning och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli vice ordförande
2022 är Uddevalla kommuns representant.
Förslag till beslut:
att
välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2022.
Styrelsen beslutar
att
välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2021.
§ 65
Jämställdhetsarbete
Dialog utifrån föreläsningen på Förbundets dag den 28 sept om jämställdhet. Det framförs att förbundet
jobbar bra idag men att ytterligare insatser bör kunna driva arbetet framåt. Alla steg som går att ta är viktiga.
Förslag är att formulera mål för jämställdhetsarbetet och att styrelsen i högre grad kan efterfråga hur
arbetet fortlöper.
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§ 66

Information och reflektioner
✓ Besök till kommunerna
Förbundschef och ordförande eller vice ordförande har under hösten besökt kommunfullmäktige eller
kommunstyrelserna i samtliga av förbundets kommuner. Det har varit uppskattat med det förändrade
upplägget som inneburit mindre statistik och mer konkreta inslag och beskrivningar av faktiska ”case”.
Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med berörd Rehabvägledare besökt två folkhälsoråd för
information och dialog om arbetet i kommunerna och om tänkbara gemensamma utvecklingsområden. Fler
besök i folkhälsoråden planeras under 2022.
✓ Ansvarsfrihet för 2020
Styrelsen 2020 har beviljats ansvarsfrihet av samtliga medlemmar.
✓ NNS information från medlemsmötet den 2 december
Ordförande rapporterar från NNS medlemsmöte. Det blir ingen höjning av serviceavgiften från 2 till 3
promille. NNS styrelse fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation med uppdrag att
göra en översyn över nuvarande arbetsordning och organisation till årsmötet 2022. I uppdraget ska ingå
ekonomisk och organisatorisk konsekvensanalys för olika alternativ.
✓ Utbildningar: Tjänstedesign och BIP
2 dagars utbildning i tjänstedesign kommer att genomföras 18 och 19 januari. Samtlig personal som arbetar
med uppdrag för Sof Väst kommer att delta. Inbjudan har även gått till parterna.
Första ”Kick-off” för att arbeta enligt den danska BIP metoden, som har visat på vilka indikatorer som skapar
progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex
problematik, blir den 10 mars. Den inbjudan riktar sig till politiker och anställda i kommunerna Orust, Lysekil
och Munkedal vilka har anmält intresse av att delta och till samtlig personal som arbetar i insatser
finansierade av Sof Väst.
✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 5 – 6 april
Enligt beslut i styrelsen den 28 maj, ska så många som önskar från styrelsen, beredningsgruppen och
personalen ha möjlighet att delta. Vi inväntar inbjudan med anmälning. Intresse för deltagande har anmälts
från 9 styrelseledamöter, samt 2 som åker på något annat förbunds räkning, 10 representanter från
beredningsgruppen och samtlig personal.
Förslag till beslut:
att
notera informationen
Styrelsen beslutar:
att
notera informationen
§ 67
Mötestider 2022
Mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet och nästa styrelsemöte är:
22 mars
9.00 – 14.30
9.00 – 12.00 Styrelsemöte
13.00 – 14.30 Medlemsdialog
Förslag till beslut:
att
notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och
medlemsdialog på em. Beslutar enligt lagt förslag
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Styrelsen beslutar:
att
notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och
medlemsdialog på em.
§ 68
Nya frågor
Inga nya frågor var anmälda.
§ 69
Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett bra möte. Ordförande och vice ordförande tackade för förtroendet 2021.
Ordförande tackade för gott samarbete under året och önskade alla ledamöter och all personal God jul.
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Om förbundet
Organisation
Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Historik
Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet
Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16
oktober 2008). Samordningsförbundet Väst utvidgas den 1 januari 2022 med Melleruds kommun.
Förbundets säte är i Tanum.

Lagrum
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är
att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv
resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen
(1991:900) i tillämpliga delar.

Förbundets ändamål
Inom det geografiska området för kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla,
Orust, Färgelanda och Mellerud svarar Samordningsförbundet för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna.
Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att skapa
förutsättningar för individer att få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Samordningsförbundets målgrupp är personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
Samordningsförbundet ska erbjuda gemensamma insatser som kan möta behoven hos målgruppen och
skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.
Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som
är hållbara över tid.
Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare
som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.
Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.
Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Uppdrag
De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

Finansiering/Medlemsavgifter 2022
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %
Västra Götalandsregionen 25 %
Kommunerna gemensamt 25 % = 2 527 500 kr *
Uddevalla
Orust
Lysekil
Strömstad
Tanum
Munkedal
Mellerud
Sotenäs
Färgelanda

5 055 000 kr
2 527 500 kr
1 005 822 kr
249 750 kr
240 624 kr
233 473 kr
211 511 kr
178 598 kr
153 888 kr
147 211 kr
113 011 kr

Totalt
10 110 000 kr
*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.

Definition av begrepp
Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med
varandra.
Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och
resurser.
Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns hos parterna
gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Vision:
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt
sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.
De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde
ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.
Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga
broar mellan myndigheterna.
Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet
får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.
Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________
Synsätt
Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka inanförskapet.
I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan
inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar
utifrån individens behov.
Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.
All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.
Individens aktiva medverkan eftersträvas.

Syftet
Är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin
funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:
Att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets
samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad
livskvalitet.
Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering.

Övergripande mål
•
•
•
•
•
•
•

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter
Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av
dessa
Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa
Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet
Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen
och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna
Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan
Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld

Viljeinriktning 2022 – 2024
•
•
•
•
•
•

ökad samordning, samverkan och samarbete genom förbättrad styrning, struktur och samsyn
kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och eller individuellt och vid behov med
hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet)
stödja och utveckla lokal samverkan
verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser
kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum
stödja metodutveckling både i förbundets insatser och hos medlemsparterna
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till
kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för
kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål
och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser
att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år.

Beskrivning av insatserna
Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern 16
– 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet, förutsättningar för arbete ska poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet
och mångfald.
Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst
personer upp till 29 år.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt strukturövergripande insatser som syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det handlar om kompetens- och metodutveckling, kunskapsutbyte och information.

Verksamhetsutveckling 2022 – 2024
Sof Väst ska bidra till utveckling av den lokala samverkan.
Förbundet ska under 2022 påbörja arbete med att se över verksamheten utifrån uppdrag och organisering.
Detta ska genomföras i dialog med beredningsgruppen.
Sof Väst ska vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen. Förbundet kommer i
samarbete med intresserade kommuner genomföra och finansiera utbildningar i BIP och verka för att
sprida kunskap om arbetet.
Sof Väst ska tillsammans med angränsande Samordningsförbund undersöka möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga ESF projekt.
Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare
om våld.
Sof Väst ska erbjuda utbildning i Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i centrum. På detta sätt kan de insatser som erbjuds bättre möta de behov som finns samt fånga upp både användarens och utförarens perspektiv på verksamheten.
Målen för verksamheten ska ses över och konkretiseras.

Arbetsmodell
Alla insatser ska präglas av hög kvalité vilket innebär att all personal ska ha rätt kompetens för uppdragen.
Storleken på grupperna ska inte vara större än att alla deltagare kan erbjudas det stöd de behöver och insatserna ska grundas på väl beprövade eller evidensbaserade metoder och modeller.
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________
Ansökan om stöd i samverkande rehabilitering hos Sof Väst sker antingen via handläggare i någon av de i
Samordningsförbundet ingående myndigheterna eller av enskild deltagare som på eget initiativ ansöker om
stöd. Ansökan ställs till förbundet och hanteras sedan av en ”mottagningsgrupp” som går igenom ansökan
och föreslår lämplig insats och process. Samtliga ansökningar bedöms utifrån bestämda kriterier och en
bedömning där den som bäst kan tillgodogöra sig insatsen prioriteras. Alla deltagare får vid start en kontaktperson, en rehabvägledare, vilken fungerar som sammanhållande länk under inskrivningstiden hos Sof
Väst. Alla deltagarinsatser ska före start kunna föregås av ett kartläggningssamtal med aktuell deltagare
och ansvarig handläggare där deltagarens process hos Sof Väst tydliggörs. Vid avslut genomförs ett uppföljningsmöte /nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare
hos aktuell myndighet.
Samtlig personal är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowementpedagogik som är ett arbetssätt, ett
förhållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och
Vägvisaren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundutbildning om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för våld av något slag.

Verksamhetens mål och uppföljning
Målsättning för de individinriktade insatserna är att 350 nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof
Väst under 2022.
Målet är att:
40 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion eller till studier.
30 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning.
75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos
RV och i 4 veckors utredningen.
50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera, gäller både hos RV och i 4
veckors utredningen.
Inskivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader.
Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare (flera medarbetare
deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).
60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre.
Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrelser varje år för information och dialog.
Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebooksida med
aktuell information.
Verksamhetsuppföljning, sker i statens system för uppföljning – SUS. För deltagarna hos RV genomförs
även uppföljning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om
insatser för deltagare.
Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagarnas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.
Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år,
delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.
Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________

Individinriktade insatser
Två individinriktade insatser, rehabvägledare och utredning, där rehabvägledarna är basen i verksamheten.
Budget i kr för
individInriktade insatser

2022
-6 400 000

2023
-6 480 000

2024
-6 550 000

Rehabvägledare (7,0 tjänster)
De arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. De arbetar, med kartläggning, motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.
De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation.
Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och
/eller öppna ”för-rehab” insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit
utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Utredningen (2,8 tjänster, därav 1,8 arbetsterapeuter och 1,0 utredare)
Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.
Utredning pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från hela området.
Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter behov, önskemål
och förutsättningar.
KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 - 10 dagar med mindre antal
deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga kommuner.
Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras
lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk.
När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. Förutsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna.
De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeutredningar lokalt i de kommuner som så önskar.

Strukturövergripande insatser
Strukturövergripande insatser är att stimulera kunskaps- och metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parterna och dess personal. Exempel är utbildningar och andra samverkansaktiviteter.
Det ska genomföras med Arenadagar, Förbundets Dag, utbildning i Tjänstedesign och BIP, mm.
Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt
nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordnigsförbund.
Detta genomförs bl.a. med ”öppet hus”, deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i
olika nätverk med andra Samordningsförbund.
Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska
stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna.
Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.
I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt
nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa
mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling.
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________
Sof Väst har en egen hemsida www.sofvast.se och en gemensam hemsidan tillsammans med övriga förbund i VG-regionen www.samverkanvg.se
Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Samordningsförbund se www.nnsfinsam.se
Karin Blomstrand Sof Väst representant från Munkedal ingår i styrelsen för NNS.
Dataskyddsombud för förbundet tom 2022-05-31 är JP-infonet www.jpinfonet.se och efter det skrivs avtal
med Uddevalla kommun.
Budget i kr för
struktur övergripande insatser
inkl. verksamhetsutvecklare.

2022
-1 385 000

2023
-1 280 000

2024
-1 295 000

Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part
och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.
Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för
sitt politiska parti.
Styrelsens uppgift är att:
• besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet
• stödja samverkan mellan parterna
• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas
• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas
• upprätta budget och årsredovisning
Budget i kr för
styrelsen

2022
-350 000

2023
-300 000

2024
-300 000

Kansli (förbundschef och övrig administration)
Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera
nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna.
Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision.
Budget i kr för
kansliet

2022
-1 460 000

2023
-1 470 000

2024
-1 480 000
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________

Beredningsgrupp
Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från
förbundets medlemmar.
Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från
psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra
ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas
samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter
som genomförs och är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet.
Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterligare vid behov. Beredningsgruppen träffar styrelsen 2 ggr/år.

Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten)
Budget i kr för
hyra och drift

2022
-1 000 000

2023
-1 010 000

2024
-1 020 000
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Sammanfattning av budget 2022 med inriktning tom 2024
Samordningsförbundet Väst

Budget 2022
tkr
10 110
1 803
11 913

Budget 2023
tkr
10 110
1 318
11 428

Budget 2024
tkr
10 110
888
10 998

-350

-300

-300

Administration/kansli
förbundschef, ekonomi-och löneservice
och revision

-1 460

-1 470

-1 485

Strukturövergripande insatser
Inkl. verksamhetsutvecklare

-1 385

-1 280

-1 295

Rehabvägledare

-4 500

-4 550

-4 600

Utredningen

-1 900

-1 930

-1 950

Lokaler och olika kringkostnader
hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm

-1 000

-1 010

-1 020

-10 595

-10 540

-10 850

Finansiell ram/bidrag från parterna
Egna medel enligt prognos 1 nov
Totalt
Styrelsen exkl. löneservice

Totalt budgeterat

Uddevalla 2021-12-10

För Samordningsförbundet Väst

_________________________________

_____________________________________________

Kenneth Carlsson, ordförande

Anders Paulsson, vice ordförande

Färgelanda kommun

Arbetsförmedlingen

________________________________

______________________________________________

Robert Yngve, ledamot

Anna Andersson, tjänstgörande ersättare

VG-regionen

Försäkringskassan
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Samordningsförbundet Väst
Org.nr 222000 – 2030
____________________________________________________________________________
BILAGA 1

TIDSPLAN 2022
Januari
Februari

Revisorerna granskar förbundet
Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VGregionen senast 2 februari.
Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 12 februari

Mars

Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars
Styrelsen beslutar om årsredovisning 2021
Medlemssamråd
Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp.
bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

April
Maj

Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som
arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst

Juni
Juli
Augusti

Delårsredovisning påbörjas

September

Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas
Förslag till insatser 2023 fastställs

Oktober

Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 2/10 in till resp. kommun, Västra
Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och Försäkringskassan
Verksamhetsplan 2023 påbörjas

November

Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2023

December

Årsbokslut och årsberättelse 2022 påbörjas
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För frågor om överenskommelsen, kontakta Patrik Sundström; patrik.sundstrom@skr.se.
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 21/2021

Vårt ärendenr:
21/00003

2021-12-17

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan SKR
och regeringen kring Säker digital kommunikation
Ärendenr: 21/01604

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 17
december 2021 beslutat
att godkänna överenskommelsen med staten om etablering och införande av
infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor, samt
att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.
Bakgrund
SKR:s kongress 2019 beslutade att verka för att få till en överenskommelse mellan
stat och kommuner och regioner kring nationell digital infrastruktur. Som en följd av
detta tecknade SKR och regeringen i december 2020 en avsiktsförklaring om att
utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Denna överenskommelse är det första
steget i SKR:s och regeringens gemensamma och långsiktiga arbete för att utveckla
en nationell digital infrastruktur för välfärden och parterna är överens om att följa
upp med fler inom andra angelägna områden.
Genom överenskommelsen etableras en satsning som förenar kommuner, regioner
och statliga myndigheter i en gemensam ambition att successivt ersätta faxen och
införa Säker digital kommunikation (SDK) – en infrastruktur för tryggare, snabbare
och enklare informationsutbyte mellan välfärdens aktörer.
Infrastrukturen kommer att etableras av det kommun- och regiongemensamma
bolaget Inera AB under första kvartalet 2022 och därmed vara möjlig för kommuner,
regioner och statliga myndigheter att ansluta till. Under 2022 kommer SKR att, i
samverkan med Inera och Adda, utforma och tillhandahålla ett anslutnings- och
införandestöd till kommuner och regioner. Ytterligare information om den fortsatta
processen kommer att tas fram och delges kommuner och regioner under januari.
Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten om säker
digital kommunikation redovisas i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

2021-12-17

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Vårt ärendenr
21/00003

Bilaga till Protokoll xyz vid regeringssammanträde den 16 december 2021, I2021/xxx

En överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Regioner
om etablering och införande av
infrastruktur för säker digital
kommunikation i offentlig sektor

Inledning

Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande
utmaningar. Ålderssammansättningen i befolkningen förändras och andelen
äldre och barn ökar, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder
minskar. Invånarnas förväntningar på kvalitet inom skola, vård och omsorg
fortsätter att stiga samtidigt som den offentliga sektorns
produktivitetsutveckling är långsammare än den i näringslivet.
För att möta dessa utmaningar krävs nya metoder, smartare arbetssätt och
utvecklade former för samverkan inom och mellan staten, kommuner och
regioner. En ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att bidra
till såväl ökad kvalitet och säkerhet som tillgänglighet och effektivitet, men
även till bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och bättre tjänster för
invånarna.
För att kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen erbjuder behövs
gemensam digital infrastruktur för välfärden och den offentliga sektorn i sin
helhet. Gemensamma lösningar kan bidra till att uppnå effektivitet och ökad
informationssäkerhet, samtidigt som det är nödvändigt och önskvärt med
utrymme för innovation, lokala anpassningar och samverkan.
Faxen används fortfarande i stora delar av offentlig sektor, särskilt inom
hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten och dess verksamheter.
Utbyte av känsliga och sekretessbelagda uppgifter sker inte bara via fax, utan
också via brev och andra kanaler. Statliga myndigheter har delvis kunnat
ersätta faxen genom strukturerade elektroniska informationsutbyten, men
använder faxen för att kommunicera med välfärdens verksamheter. För att
alla verksamheter inom välfärden ska kunna kommunicera på ett säkert och
effektivt sätt så behövs en gemensam infrastruktur som uppfyller kraven på
en god informationssäkerhet.
Denna överenskommelse syftar till att åstadkomma en gemensam syn på
mål, takt, finansiering och ansvar när det gäller utveckling och förvaltning av,
samt anslutning till, infrastruktur för säker digital kommunikation.
Överenskommelsen är en del av regeringens och Sveriges Kommuner
Regioners (SKR) gemensamma och långsiktiga arbete med att utveckla
välfärdens digitala infrastruktur.
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1.1 Förutsättningar för överenskommelser på området välfärdens
digitala infrastruktur

En överenskommelse mellan staten och SKR är ett värdefullt verktyg för att
åstadkomma förändring eftersom den ger möjlighet att gemensamt
formulera en målbild och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.
Överenskommelser mellan staten och SKR kan användas inom områden där
regeringen och SKR gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att
stimulera en utveckling i önskad riktning. Genom överenskommelser ges
förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på nationell, regional och
lokal nivå. Viktiga utgångspunkter för överenskommelser är ett tillitsbaserat
förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv.
Överenskommelser omfattar offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem
som utför dessa. Det betyder att såväl staten, kommuner, regioner som
privata aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad
verksamhet kan omfattas.
1.2 Ett utvecklingsarbete för säker digital kommunikation

Under flera år har SKR drivit utvecklingsarbetet Säker digital
kommunikation (SDK) för att ersätta föråldrade och osäkra sätt att
kommunicera i offentlig sektor och istället introducera ett säkert och
effektivt sätt för att digitalt utbyta vad som brukar benämnas ostrukturerad
information. Utvecklingsarbetet har finansierats av och bedrivits i samarbete
med ett stort antal kommuner och regioner samt ett antal statliga
myndigheter. Även staten har bidragit med finansiering genom 2020 års
överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus.
Syftet är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare
informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till
bättre service till invånarna. Avsikten är att alla välfärdens verksamheter,
inklusive privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad
verksamhet, genom att ansluta till infrastrukturen ska kunna utbyta
information på ett enhetligt sätt. Privata utförare och andra organisationers
perspektiv är därför viktiga i detta arbete och ska vägas in i utformningen av
förslag.
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Att lämna gamla och delvis osäkra sätt för informationsutbyte till förmån för
tryggare, enklare och snabbare digitala metoder innebär en stor
effektiviseringspotential hos välfärdens aktörer. Det handlar om att
effektivisera allt ifrån de orosanmälningar som skickas från bl.a. polisen eller
skolan till kommunernas socialtjänst, till det omfattande informationsutbyte
som sker mellan regioner och kommuner i samband med planering av
insatser och stöd inom äldreomsorg, psykiatri m.m. Sammantaget finns
omfattande möjligheter att nyttja säkra digitala lösningar för att frigöra tid
som välfärdens medarbetare kan använda till kärnverksamhet.
1.3 Välfärdskommissionen föreslog en ökad samverkan avseende
välfärdens digitalisering mellan staten, kommuner och regioner

Välfärdskommissionen föreslog i september 2020 att en process bör
etableras mellan staten samt kommuner och regioner för utveckling och
införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden.
Staten genom regeringen och SKR tecknade i december 2020 en
avsiktsförklaring om att utveckla välfärdens digitala infrastruktur, i linje med
kommissionens förslag (I2020/03093).
Utifrån avsiktsförklaringen bedrivs ett gemensamt arbete, bland annat för att
ta fram prioriteringar och en handlingsplan för vilken infrastruktur som ska
införas. Det handlar exempelvis om förbättringar avseende elektroniska
tjänstelegitimationer, gemensamma standarder och säkra meddelanden
mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer som
bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet.
Överenskommelsen om säker digital kommunikation är den första
överenskommelsen utifrån avsiktsförklaringen om välfärdens digitala
infrastruktur och parterna är överens om ambitionen att följa upp med fler
överenskommelser inom andra angelägna områden.
1.4 Välfärdens digitala infrastruktur bygger vidare på regeringens
tidigare satsningar

Regeringen gav genom beslut den 11 december 2019 flera myndigheter i
uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte och etablera ett nationellt ramverk för grunddata
(I2019/03306 m.fl.). Regeringen beslutade under 2020 att förlänga
uppdragen. Den 17 september samma år uppdrog regeringen åt
Myndigheten för digital förvaltning (Digg), att i nära samverkan med SKR,
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analysera förutsättningar för kommuners och regioners anslutning och
deltagande i den digitala infrastrukturen (I2020/02241 och I2021/00941).
Regeringen aviserade i Propositionen Budgetpropositionen för 2021 (prop.
2020/21:1 utg.omr. 22) en långsiktig satsning på digital infrastruktur och
riksdagen avsatte efter regeringens förslag medel för utveckling, förvaltning
och drift av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.
I propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr.
22) har regeringen aviserat ytterligare satsningar på digital infrastruktur i
form av en särskild satsning på välfärdens digitala infrastruktur samt medel
för att genomföra och leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en
gemensam digital ingång för tillhandhållande av information, förfaranden
samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU)
nr 1024/2012.
Satsningen på säker digital kommunikation ska dra nytta och lärdomar av
arbetet som genomförts inom ramen av etableringen av den
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ska återanvända
komponenter samt byggblock i de fall det är ändamålsenligt.
1.5 Vision e-hälsa

I mars 2016 ingick staten och SKR en överenskommelse om en gemensam
vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet.
I genomförandeplanen för Vision e-hälsa för åren 2020–2022 pekas säker
digital kommunikation ut som ett av de särskilt prioriterade insatsområdena
för att inriktningsmålen ska kunna nås och visionen förverkligas. Denna
överenskommelse om säker digital kommunikation är därmed ett viktigt steg
på vägen mot att skapa ändamålsenliga förutsättningar för
informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten, inklusive statliga myndigheter.
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1.6 Skolans digitalisering

Regeringens övergripande mål i den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital
kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och
likvärdigheten (U2017/04119). Ett av delmålen i strategin är att det ska
finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i
verksamheten. Förutom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur såsom
bredband och hårdvara behöver det säkerställas att olika system kan fungera
tillsammans och kommunicera med varandra (interoperabilitet). Ett annat
delmål är att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens
arbetssituation i fråga om undervisning och administration.
Denna överenskommelse om säker digital kommunikation kan bidra till att
skapa mer ändamålsenliga förutsättningar för informationsutbyte mellan bl.a.
skolor och andra välfärdsverksamheter på både kommunal och statlig nivå.
Överenskommelsens övergripande inriktning

SKR och regeringen avser gemensamt ta ansvar för att infrastruktur för
säker digital kommunikation etableras och långsiktigt tillhandahålls till
välfärdens aktörer. Det handlar bland annat om att förtydliga roller, ansvar
och förutsättningar för finansiering samt att säkerställa hög anslutningsgrad.
Staten, kommuner och regioner behöver även samordna införandet eftersom
nyttorna uppstår först när många organisationer är anslutna till
infrastrukturen samt dagens metoder för informationsutbyte därmed ersätts
med en säker, kontrollerad och effektiv infrastruktur.
Genom denna överenskommelse fastställs en gemensam handlingsplan och
förutsättningar ges för att utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker
digital kommunikation som statliga myndigheter, kommuner, regioner och
andra organisationer kan ansluta till.
Regeringen och SKR är överens om att infrastrukturen ska etableras under
2022 och att en hög anslutningsgrad ska möjliggöras.
Målsättningen är att infrastrukturen för säker digital kommunikation på sikt
ska kunna användas av, och vara till nytta för, hela den offentliga sektorn.
Målsättningen är också att den ska kunna användas för kommunikation med
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privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet och
andra organisationer som offentlig sektor kommunicerar med.
2.1 Parternas åtaganden

Staten åtar sig i denna överenskommelse att senast den 29 september 2023 ta
ansvar för att tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation.
Regeringen ska också ge ett antal myndigheter, särskilt sådana som är viktiga
för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter, i uppdrag att
förbereda för anslutning till infrastrukturen. Vidare bidrar staten med
10 000 000 kronor till SKR för att utforma och tillhandahålla ett
införandestöd för kommuner och regioner.
SKR åtar sig att:
−

−

under en övergångsperiod från den 1 januari 2022 och fram tills dess att
Digg tillhandahåller en infrastruktur, i samverkan med Digg, etablera
och tillhandhålla en infrastruktur för säker digital kommunikation, och
stödja och underlätta kommuners och regioners införande genom att
utforma och tillhandahålla införandestöd.

SKR åtar sig vidare att arbeta aktivt för att kommuner och regioner under
2022 förbereder och påbörjar anslutningen till infrastrukturen.
2.2 Finansiering av infrastrukturen

Staten bidrar till finansiering av drift och förvaltning av den befintliga
infrastrukturen till dess att Digg tillhandahåller en infrastruktur. Regeringen
avsätter 14 000 000 för drift och förvaltning under 2022 som ska utbetalas
till SKR och, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut,
10 500 000 kronor under 2023.
Finansieringen av den långsiktiga förvaltningen och fortsatt utveckling av
infrastrukturen ska analyseras. Avgiftsfinansiering ska särskilt beaktas när det
kommer till kommuners, regioners och företags användning av
infrastrukturen.
Kommuner, regioner och statliga myndigheter står själva för kostnader i den
egna verksamheten (t.ex. utveckling av de egna it-stöden) som föranleds av
en anslutning till infrastrukturen för säker digital kommunikation.
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2.3 Långsiktigt statligt ansvar för infrastrukturen

Digg får regeringens uppdrag att senast den 29 september 2023 tillhandahålla
infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive specifikationer och
regelverk. Digg ska inom ramen för uppdraget:
−
−

−
−
−
−

−
−

−

−
−
−

utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation
av s.k. ostrukturerad information,
genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, en
analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar
upphandlingsfrågor,
arbeta tillsammans med SKR med att främja införandet och anslutning
till säker digital kommunikation,
beskriva den nya infrastrukturens förhållande till andra infrastrukturer
för säker kommunikation,
ta fram och ansvara för de regelverk som ska gälla för de organisationer
som ska ansluta till infrastrukturen,
ansvara för en central funktionalitet för att avsändare ska kunna
adressera rätt mottagare hos anslutna organisationer, som ska kunna
ange vilka organisationer och delar av organisationer som är anslutna
och kan ta emot meddelanden,
främja statliga myndigheters anslutning,
redovisa effekterna av införandet och omställningskostnaderna för
infrastruktur för säker digital kommunikation för offentlig sektor samt
löpande driftskostnader,
lämna förslag på hur drift och förvaltning av infrastrukturen långsiktigt
ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar, där avgiftsuttag från
kommuner, regioner och privata utförare särskilt ska beaktas,
göra en analys av hur olika finansieringsmodeller påverkar
anslutningsviljan och indirekta kostnader i form av ökad administration,
följa upp anslutningen till infrastrukturen samt
inom ramen för att utveckla infrastrukturen, i samverkan med SKR och
andra berörda parter, analysera hur infrastrukturen kan utvecklas för fler
tillämpningsområden.

2.4 SKR ska främja och stötta införandet i kommuner och regioner

Inom ramen för överenskommelsen ingår det i SKR:s arbete under 2022–
2023 att:
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−

−
−
−
−

−
−
−
−

tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive
gemensamma stödtjänster, specifikationer och regelverk till dess att
Digg tillhandahåller en sådan infrastruktur, senast den 29 september
2023,
främja och stödja kommuner och regioners anslutning till
infrastrukturen,
inventera och följa upp kommuner och regioners planering för
anslutning till och användning av infrastrukturen,
utarbeta en anslutningsprocess med stöd för kommuner och regioner,
ge stöd till kommuner i att analysera vilka flöden som kan vara lämpliga
att ansluta och vilka behov av verksamhetsutveckling det kan föra med
sig,
tillhandahålla stöd gällande struktur och etablering av innehåll i den
centrala funktionaliteten för kommunala och regionala verksamheter,
verka för att kravställningar för att realisera säker digital kommunikation
inkluderas i kommungemensamma upphandlingar,
tillhandahålla gemensamma tekniska stödtjänster (bl.a. testklient), samt
säkerställa att kompetensöverföring till Digg kan genomföras och att
Digg får tillgång till utvecklade komponenter så att återanvändning kan
ske, exempelvis rörande adressboken.
Uppföljning av satsningen

Digg ska, som framgår ovan, få i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för
säker digital kommunikation. I uppdraget ingår bl.a. att följa upp statliga
myndigheters införande av infrastrukturen. Inom ramen för
överenskommelsen ansvarar SKR för att följa upp och stödja kommuner
och regioners anslutning till infrastrukturen. Digg och SKR ska samverka
kring uppföljningen av införandet.
Avstämningar

Parterna förbinder sig till att göra en muntlig avstämning av arbetet enligt
denna överenskommelse i maj och i september 2022. Vid avstämning ska
utformandet och förvaltningen av stödet för införandet diskuteras.
Medel till Sveriges Kommuner och Regioner

Beslut om utbetalning av sammanlagt 10 000 000 kronor till SKR för arbetet
med att främja, samordna och stötta införandet i kommuner och regioner
kommer att ske i särskilt regeringsbeslut ställt till Digg.
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Medlen till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Digg.
Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2022. Rätten till
bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Digg senast den 31 mars
2023. En ekonomisk redovisning från SKR för kalenderåret som visar hur
medlen använts ska lämnas till Digg senast den 31 mars 2023.
Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om
eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om
redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen återkräva utbetalda medel.
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för
regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.
Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna
ska vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKR.
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och Digg har rätt att begära
in kopior av uppgifter i form av ekonomisk redovisning och övrigt underlag
som rör bidragets användning.
5.1 Finansiering

Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer
uppförda anslaget 2:7 Digital förvaltning, anslagsposten 3 Välfärdens digitala
infrastruktur. Beslut om utbetalning kommer att ske i särskilt regeringsbeslut
ställt till Digg.
Godkännande av överenskommelse

Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var
sitt. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att regeringen
godkänner den och att riksdagen ställer erforderliga medel till regeringens
förfogande.

För staten

För Sveriges Kommuner och

Regioner
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Stockholm
den 17 december 2021

Statssekreterare Per Callenberg

Stockholm
den 17 december 2021

VD Staffan Isling
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2022-01-18
Diarienummer RS 2021–01216

Remiss – Samverkansavtal för
naturbruksutbildningar
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019
till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att:
•
•
•

Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till
den 31 december 2026.
Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla
femtio parters undertecknande.
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Så svarar ni

Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden.
Ange även kontaktperson för ert remissvar.

Planen framåt
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.
Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR:
robin.kalmendal@vgregion.se

Sändlista:
Ale kommun
Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygds kommun
Borås kommun
Dals-Eds kommun
Essunga kommun
Falköpings kommun
Färgelanda kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Göteborgs kommun
Götene kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Härryda kommun
Karlsborgs kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lysekils kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Mölndals kommun
Orust kommun

Partille kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Strömstads kommun
Svenljunga kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tjörns kommun
Tranemo kommun
Trollhättans kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamnskommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Åmåls kommun
Öckerö kommun
Boråsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Regionutvecklingsnämnden
Naturbruksstyrelsen
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1. Allmänt
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’.
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen,
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,
elever och studerande inom naturbruksområdet.
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter
Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’)
och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen
gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

1.2 Omfattning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:
•
•
•

Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
gymnasiesärskola.
Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner.
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
presumtiva elever och studerande.
3

Version 2
Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då.
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på
naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta
förhandlingar.

1.6 Lagstiftning
Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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1.7 Termer och begrepp
Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning.
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk,
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog,
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till
någon av vuxenutbildningarna i avtalet.
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta
förhandlingar.

2. Ekonomi
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet
mellan parterna.

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras
berörda vårdnadshavare separat.
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall
betalas hela terminskostnaden.
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden
efter överenskommelse.
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den.
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan
elevernas bostad och platsen för APL.
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år.
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd
Naturbruk (se 3.1.1 nedan).
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras
mellan verksamhetsåren.
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende
vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning
Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar
per genomförd kurspoäng.
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap.
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs
för utbildningen.
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande
månadsskifte.
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som
den studerande inte genomfört.
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av
naturbruksutbildningarna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan
Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och
ledningsrådet.
3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder.
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.
3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas
gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar
Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar,
inom naturbruksområdet.
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt
utbud av naturbruksutbildningar.
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är
frånvarande i betydande utsträckning.
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informationsoch marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av
gymnasieutbildningar.
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grundoch särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd,
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det
stöd de behöver och en god start på utbildningen.
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet
upphör att gälla.

4. Gemensamma utvecklingsområden
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av
gemensam karaktär.

5. Avtalsvård
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och
uppföljning av avtalet.
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister
Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter
För regionen

För kommun _____________________________

Datum

Datum

__________________________________
Regionstyrelsens ordförande

_____________________________________

__________________________________
Regiondirektör

______________________________________
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Dellista Kommunstyrelsen

Diarienr
KS/2014:1407
KS/2021:486

KS/2016:1481
KS/2019:176

KS/2021:1232
KS/2021:1145
KS/2021:508
KS/2021:1314
KS/2021:1267
KS/2020:1310
KS/2021:1259
KS/2020:1451
KS/2021:1343
KS/2021:1321
KS/2021:896
KS/2021:1313
KS/2021:1385

KS/2021:1394
KS/2021:1418
KS/2020:210
KS/2020:1242
KS/2021:1430
KS/2021:1431
KS/2021:1384

Fastighet

Utskrivet: 2022-01-19 11:33
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos

Ärende
Uppsägning
lägenhetsarrende Hällevik
2:13 brygga 61
Uppsägning
lägenhetsarrende för
tecknande av nytt avtal
Käringön 1:1 uthus KA306
Ansökan Arrendera vatten
Morlanda-Slätthult 1:29
Köp av mark Lundens
industriområde, RöraLunden 1:39 och RöraLunden 1:65. O212254.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. K.V.H.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. T.C.
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Datum
2021-11-01

Delegations paragraf
KS Del/2021 § 467

2021-11-02

KS Del/2021 § 468

2021-11-01

KS Del/2021 § 469

2021-11-02

KS Del/2021 § 470

2021-11-02

KS Del/2021 § 471

2021-11-02

KS Del/2021 § 472

2021-11-02

KS Del/2021 § 473

Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. R.B.
Lägenhetsarrende Huseby
1:50 sjöbod och brygga 19
Anläggningsarrende Lavön
2:20 och 2:70
Arrendeavtal för ändamålet
trädgård på Käringön 1:1,
Käringön 1:71.
GC-väg, Svanvik-Väg 160
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (IS)
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. J.E.L.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. M.P.
Skolskjuts med buss
(busskort)
Ansökan om stöd för
investering/projektutveckling
2021. Sopborstmaskin.
Svanesunds GIF
Begäran om yttrande penninginsamling på
Gullholmen A644.652/2021
Ansökan om stöd för
investering/projektutveckling
2021. Utegym. Brattås CK
Ansökan om att arrendera
eller förvärva mark intill
fastigheten Tången 3:20
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag.

2021-11-08

KS Del/2021 § 474

2021-11-09

KS Del/2021 § 475

2021-11-09

KS Del/2021 § 476

2021-11-11

KS Del/2021 § 477

2021-11-11
2021-11-15

KS Del/2021 § 478
KS Del/2021 § 479

2021-11-15

KS Del/2021 § 480

2021-11-15

KS Del/2021 § 481

2021-11-16

KS Del/2021 § 482

2021-11-15

KS Del/2021 § 483

2021-11-19

KS Del/2021 § 484

2021-11-22

KS Del/2021 § 485

2021-11-22

KS Del/2021 § 486

2021-11-23

KS Del/2021 § 487

Lokala trafikföreskrifter om
förbud att parkera på
Hällavägen, Ellös
Lokala trafikföreskrifter om
parkering på Skandiavägen,
Ellös
Ansökan om stöd för
investering/projektutveckling
2021. Inbrottslarm.
Morlanda GoIF

2021-11-23

KS Del/2021 § 488

2021-11-23

KS Del/2021 § 489

2021-11-23

KS Del/2021 § 490

KS/2021:1225

Uppsägning och nytt avtal
om anläggningsarrende
Käringön 1:1 sjönära
byggnad KC005.
Lägenhetsarrende sjöbod
och brygga 20, Tofta 2:31
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. L.A.
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (EÅ)
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. L.A.
Anmälan av
delegationsbeslut 2021 Lex Sarah
Ansökan om
transporttillstånd, tävling på
väg Eklidensprinten Vindön
Uppsägning
lägenhetsarrende Hällevik
2:208 sjöbod och brygga 4
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag,

2021-11-24

KS Del/2021 § 491

2021-11-24

KS Del/2021 § 492

2021-11-29

KS Del/2021 § 493

2021-11-29

KS Del/2021 § 494

2021-11-29

KS Del/2021 § 495

2021-11-22

KS Del/2021 § 497

2021-12-03

KS Del/2021 § 498

2021-12-06

KS Del/2021 § 499

2021-12-06

KS Del/2021 § 500

Anmälan av
delegationsbeslut 2021 Lex Sarah
Nyttjanderättsavtal för
ändamålet gräsklippning på
del av kommunens fastighet
Röra-äng 1:221.
Avtalsservitut för utfartsväg,
till förmån för fastigheterna
Dalby 1:44 och 1:43.
Jordbruksarrende
Svanesund 2:2, maskinhall,
ladugård/stall och
markområde till betesmark
Skolskjuts med buss
(busskort)
Markupplåtelseavtal
optofibernät Henån 1:306,
Röra-Äng 1:221, RöraLunden 1:39 och Nävrekärr
1:29
Skolskjuts med taxi
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (IN)
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag,
återkommande besiktning
av plattformshiss,

2021-11-01

KS Del/2021 § 501

2021-12-08

KS Del/2021 § 502

2021-12-08

KS Del/2021 § 503

2021-12-09

KS Del/2021 § 504

2021-12-10

KS Del/2021 § 505

2021-12-13

KS Del/2021 § 506

2021-12-14
2021-12-15

KS Del/2021 § 507
KS Del/2021 § 508

2021-12-16

KS Del/2021 § 509

KS/2021:1300

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag,

2021-12-16

KS Del/2021 § 510

KS/2021:1176

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

2021-12-16

KS Del/2021 § 511

KS/2021:1219

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

2021-12-16

KS Del/2021 § 512

KS/2017:1013

Ansökan om köp av
kommunal mark MorlandaSlätthult 1:29.
Ansökan om arrende
kommunal mark, del av
Käringön 1:71
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (KAB)

2021-12-20

KS Del/2021 § 513

2021-12-20

KS Del/2021 § 514

2021-12-20

KS Del/2021 § 515

KS/2021:1295
KS/2021:1399
KS/2021:1416
KS/2021:1399
KS/2021:112
KS/2021:1487
KS/2013:1614
KS/2021:1307
KS/2021:112
KS/2021:1409

KS/2021:1363
KS/2021:281

KS/2021:1252
KS/2021:1502

KS/2021:1411
KS/2021:1486
KS/2021:1461

KS/2021:182
KS/2021:1515

KS/2021:1528

Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (BM)
Ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. R.H.
Anmälan av
delegationsbeslut 2021 Lex Sarah
Anmälan av
delegationsbeslut 2021 Lex Sarah
Anmälan av
delegationsbeslut 2021 Lex Sarah
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag.

2021-12-20

KS Del/2021 § 516

2021-12-20

KS Del/2021 § 517

2021-12-15

KS Del/2021 § 518

2021-12-15

KS Del/2021 § 519

2021-12-28

KS Del/2021 § 520

2021-12-27

KS Del/2021 § 521

KS/2021:1193

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
för reparation av hiss,

2021-12-30

KS Del/2022 § 3

KS/2021:1087

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
för reparation av hiss,

2021-12-30

KS Del/2022 § 4

KS/2021:1608

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
för besiktning.
Simskolebidrag för
mantalsskrivna barn 2021
Ansökan om stöd för
investering 2021 för
hjärtstartare. Föreningen
Kungsviken

2021-12-30

KS Del/2022 § 5

2021-12-01

KS Del/2022 § 8

2021-11-26

KS Del/2022 § 11

KS/2021:1533
KS/2021:112
KS/2021:112
KS/2021:112
KS/2020:1507

KS/2021:973
KS/2021:1448

Handlagda ärenden (2021-11-01 2021-12-31)
Kundnummer Tillståndstyp Betalare Beslut Fr.o.m. datum T.o.m. datum
1057670
SPC
SPCORU
B
2021-11-16
2099-12-31
1005258
ftj
FTJORU
B
2021-12-16
2099-12-31
271767
ftj
FTJORU
B
2021-11-02
2099-12-31
268013
ftj
FTJORU
B
2022-02-01
2099-12-31
780846
ftj
FTJORU
B
2021-12-16
2099-12-31
1051172
SPC
SPCORU
B
2021-11-09
2021-11-11
780249
ftj
FTJORU
B
2021-12-16
2099-12-31
114659
ftj
FTJORU
B
2021-11-17
2099-12-31
249890
SPC
SPCORU
B
2021-11-09
2099-12-31
44197
SPC
SPCORU
B
2021-11-11
2099-12-31
1053405
ftj
FTJORU
B
2021-11-12
2099-12-31
119046
ftj
FTJORU
B
2021-12-06
2099-12-31
1004103
ftj
FTJORU
B
2021-12-16
2099-12-31
1056990
ftj
FTJORU
B
2021-11-09
2099-12-31
133887
SPC
SPCORU
B
2021-12-08
2021-12-17
1058750
ftj
FTJORU
B
2021-11-29
2099-12-31
159634
ftj
FTJORU
B
2021-11-08
2099-12-31
1057637
SPC
SPCORU
B
2021-11-15
2021-11-15
79216
SPC
SPCORU
B
2021-11-11
2099-12-31
1060411
ftj
FTJORU
B
2021-12-15
2025-01-31
1059450
ftj
FTJORU
B
2021-12-06
2099-12-31
1041005
ftj
FTJORU
B
2021-11-30
2099-12-31
1003625
ftj
FTJORU
B
2021-12-16
2099-12-31
1004094
ftj
FTJORU
B
2021-11-09
2099-12-31
1043062
ftj
FTJORU
B
2021-12-16
2099-12-31
142144
ftj
FTJORU
B
2022-01-01
2099-12-31
85290
ftj
FTJORU
B
2021-11-30
2025-12-31
1056488
SPC
SPCORU
B
2021-11-02
2021-11-12
1056488
SPC
SPCORU
B
2021-11-13
2022-02-28
1057627
ftj
FTJORU
B
2021-11-15
2099-12-31
1045824
ftj
FTJORU
B
2021-11-02
2022-09-30
1035571
ftj
FTJORU
B
2021-11-11
2021-11-11

Ansvarig handläggare
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Helena Starhe
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg
Ulrika Swedenborg

Ärendetyp/Objekt
"Stadigvarande tillstånd, allmänheten
Naiyanas Sushi
Hamntorget 6
Årent runt
serv allmänheten serv slutet sällskap
sprit vin starköl AJA-drycker
uteservering "
"Stadigvarande tillstånd, allmänheten
Petersons krog på Käringön
Skeppersholme 123
Årent runt
serv allmänheten serv slutet sällskap
sprit vin starköl AJA-drycker
uteservering catering "
"Stadigvarande tillstånd, allmänheten
Karingo
Hus 26
Årent runt
serv slutet sällskap
sprit vin starköl AJA-drycker
uteservering "
"Stadigvarande utökning av serveringstid
Fröken Trulls café och antik
Kårehogen 110
Årent runt
serv allmänheten serv slutet sällskap
sprit vin starköl AJA-drycker
uteservering "

Beslutstyp/Datum - Beslutsfattare
"Bifall
2021-07-19
Beslf: KB
Handl: KB

Sökande / Serveringstider, noteringar till tider
"Naiyanas Sushi AB
559161-4549

"
"Bifall
2021-10-14
Beslf: KB
Handl: KB

"
"Krogen På Ön AB
559324-8197

"
"Bifall
2021-12-10
Beslf: KB
Handl: KB

"
"Karingo AB
559321-0288

"
"Bifall
2021-09-15
Beslf: KB
Handl: KB

"
"Fröken Trulls AB
559248-7978

"

11:00 - 22:00 Inne
11:00 - 21:00 ute

11:00 - 02:00 i restauranglokal
11:00 - 01:00 på uteserveringen

12:00 - 00:00 inomhus och uteservering

11:00 - 00:00 I restauranglokal samt
uteservering
11:00 - 01:00 endast till slutna sällskap

"Stadigvarande utökning av serveringsyta
Lotshotellet
Skeppersholme 118

"Bifall
2021-07-05
Beslf: KB
Handl: KB

"Lotshotellet AB
559038-8582

"
"Tillfälligt tillstånd, allmänheten
Solegården
Kollungeröd 604

"
"Bifall
2021-07-22
Beslf: KB
Handl: KB

"
"Eileen H. Lind
680627-5407

"
"Tillfälligt tillstånd, allmänheten
Öppet Varv på Orust
Hallberg Rassyvägen 1
period 2021-08-26 - 2021-08-30
serv allmänheten
vin starköl AJA-drycker
uteservering "
"Tillfälligt tillstånd, allmänheten
Solegården
Kollungeröd 604

"
"Bifall
2021-08-06
Beslf: KB
Handl: KB

"
"Lägenhetshotell Varvet på Orust AB
559249-9817

"
"Bifall
2021-10-13
Beslf: KB
Handl: KB

"
"Eileen H. Lind
680627-5407

serv allmänheten
vin starköl AJA-drycker
"

"

11:00 - 21:00

16:00 - 01:00 i cafelokal samt lada 22/10,
26/11, 3/12, 11/12, 18/12

"Tillfälligt tillstånd, allmänheten
Ellös Parken
Glimsåsvägen 11
period 2021-11-19 - 2021-11-20
serv allmänheten
sprit vin starköl AJA-drycker
"
"Övrigt ärende
Nösunds Havshotell
Boxviksvägen 3

"Bifall
2021-10-27
Beslf: KB
Handl: KB

"

"

"
"Godkänns
2021-10-07
Beslf: KB
Handl: KB

"Västsvenska Skaldjur AB
556896-0784
18:00 - 01:00 I Ellös Parkens inomhuslokaler se
ritning

"Nösunds Havshotell
556444-2597

"

Dellista Kommunstyrelsen

Diarienr
KS/2021:1463

KS/2021:1376
KS/2019:1
KS/2022:47

KS/2022:99
KS/2021:1590
KS/2014:1569

Fastighet

Utskrivet: 2022-01-19 14:02
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos

Ärende
Nytt lägenhetsarrende
Hällevik 2:208, magasin
till förvaring av material,
redskap och verktyg.
Arrendeavtal för
återvinningsstationer på
kommunal mark
Ansökan om servitut för
energibrunn kommunal
mark Käringön 1:1.
Beslut om tillfällig
stängning av skolor
samt beslut om
distansundervisning
under 2022
Beslut om
sammanträden på
distans 2022
Skolskjuts med buss
(busskort)
Mulltorp 1:71 ansöker
om att arrendera mark
av fastigheten
Svanesund 2:2.

Datum
2022-01-03

Delegations paragraf
KS Del/2022 § 1

2022-01-03

KS Del/2022 § 2

2022-01-10

KS Del/2022 § 6

2022-01-10

KS Del/2022 § 7

2022-01-18

KS Del/2022 § 13

2022-01-18

KS Del/2022 § 14

2022-01-11

KS Del/2022 § 15

