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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 28 oktober 2020  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  
Förlag till justerare samt tid för justering: Niklas Moe (M) fredagen den 30 
oktober kl. 15:30  

 

2.  Information från länsstyrelsen angående bedömning av jordbruksmark 

i översiktsplanearbetet 
Dnr KS 308329  

Kl. 11:00-11:30 
Gunnar Åkerlund 

 Information från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Dnr KS 308417  

Kl. 11:30-12:00 
Hans Därnemyr 

3.  Medborgarförslag från Peter Kloth och Marcus Göthberg om en 

minnesplats för brottsoffer 
Dnr KS 2019/00913  

Kl. 13:00 

4.  Medborgarförslag från Peter Bergman om en tankstation för 

vätgasdrivna bilar 
Dnr KS 2019/00053  
 
Beredning inför kommunfullmäktige  

Kl. 13:00 

5.  Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 

kooperativ hyresrättsförening  
Dnr KS 2019/00911  

 

6.  Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om 

kommunal bostadsförmedling 
Dnr KS 2019/00739  

 

7.  Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om förbättrad 

belysning som brottsförebyggande åtgärd 
Dnr KS 2019/00317  
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Föredragningslista Föredragande 

8.  Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 
Dnr KS 2020/00559  

 

9.  Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort 
Dnr KS 2020/00590  

 

10.  Riktlinjer för Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, 

förbindelser och överenskommelser, uppdrag från kommunstyrelsen  
Dnr KS 2020/00113  

 

11.  Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB 
Dnr KS 2020/00629  

 

12.  Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 
Dnr KS 2020/00604  

 

13.  Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 
Dnr KS 2020/00628  

 

14.  Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av samverkan 

med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från Vänern 
Dnr KS 2020/00227  

 

15.  Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 
Dnr KS 2020/00596  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

16.  Begäran om planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av 

Tjöstelsröd 2:61 samt direktanvisning av kommunal mark 
Dnr KS 2019/00839  

 

17.  Yttrande rörande Munkedals kommuns Översiktsplan 2018  
Dnr KS 2020/00593  

 

18.  Ansökan om ekonomiskt stöd till parken på Gustafsberg från 

Gustafsbergsstiftelsen 
Dnr KS 2020/00599  

 

19.  Begäran från barn och utbildningsnämnden om ersättning för 

nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair 
Dnr KS 2020/00546  

 

20.  Förskottsbetalning för år 2021 avseende elitsponsring till LSK, Hälle IF, 

Uddevalla Sim samt Kropps Damer  
Dnr KS 2020/00621  
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Avskaffande av referensgrupp för utredning om föreningsbidrag 
Dnr KS 2020/00620  

 

22.  Kommunernas klimatlöften, ett samarbete med Länsstyrelsen och 

Västra Götalandsregionen 

Dnr KS 2020/00562  

 

23.  Remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande 

av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet  
Dnr KS 2020/00479  

 

24.  Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2021 
Dnr KS 2020/00558  

 

25.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende 

livsmedelstillsyn, arbetsmarknadsanställningar, PUB-avtal och 

allmänna ärenden 
Dnr KS 2020/00304  

 

26.  Projektbeställning berörande Rävsdal industriområde 
Dnr KS 2020/00609  

 

27.  Beslut om avrop 1, förstudie om byggnation av skola Skäret, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
Dnr KS 2020/00630  

 

28.  Beslut om avrop 2, programfas, ny förskola Hälle 2, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
Dnr KS 2020/00510  

 

29.  Beslut om avrop 1, förstudie om nya- och ombyggnation av 

Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö 
Dnr KS 2020/00631  

 

30.  Projekt Rotviksbro äldreboende och förskola, enligt samverkansavtal 

med Hemsö fastighets AB 
Dnr KS 2020/00632  

 

31.  Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  
Dnr KS 2020/00624  

 

32.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2020 
Dnr KS 2020/00005  

 

33.  Information från kommundirektören 2020 
Dnr KS 2020/00004  
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Föredragningslista Föredragande 

34.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Dnr KS 2020/00002  

 

35.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 
Dnr KS 2020/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

Information om deltagande på distans 
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 
Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 
rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 
 
I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 
ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 
Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till 
kommunledningskontoret. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-09-24 Dnr KS 2019/00913 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Peter Kloth och Marcus Göthberg om 

en minnesplats för brottsoffer 

Sammanfattning 

Peter Kloth och Marcus Göthberg har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en 
minnesplats för brottsoffer, förslagsvis i Hasselbacken och refererar bl.a. till en specifik 
tragisk händelse och att fler händelser behöver en sådan plats. Kommunfullmäktige har 
delegerat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Om en minnesplats ska iordningsställas kan vissa saker behöva klarläggas, t.ex. vilka 
typer av händelser som ska ges plats. Det finns förmodligen olika uppfattningar från den 
drabbade eller dess anhöriga om hur dessa vill att en händelse ska uppmärksammas. Det 
är vanligt att en minnesplats, mer eller mindre permanent görs i ordning på en viss plats 
där något inträffat, t.ex. efter en trafikolycka och således inte för grupper av händelser 
som inte har koppling till varandra. Viss risk finns att människor i kommunen uppfattar 
staden som ett område särskilt utsatt för brott, vilket inte stämmer.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-24. 
Medborgarförslag från Peter Kloth och Marcus Göthberg. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Förslagsställarna 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Minnesplats för brottsoffer 
 
Ditt medborgarförslag: 
Just nu har det åter hänt en tragisk händelse i vår kommun. 
Människor har gått samman som aldrig förr. Skog och mark har trampats, tårar har fällts, förtvivlade 
blickar har kastats och vår staty på torget har översvämmats av blommor, änglar samt ljus. 
Medborgare i Uddevalla behöver nu en Minnesplats. En plats dit man kan gå och minnas, tröstas, 
tända ett ljus och hedra brottsoffer i vår kommun. Ett monument som visar att vi är starkare än det 
våld som idag omger oss. Många händelser som skett i kommunen behöver denna platsen. 
Vi föreslår en plats i Hasselbacken som är Centralt men ändå lite utanför själva kärnan. 
 
Dagens datum: 
2019-12-10 
 
Namn: 
Peter Kloth/Marcus Göthberg 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-09-24 Dnr KS 2019/00053 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Peter Bergman om en tankstation för 

vätgasdrivna bilar 

Sammanfattning 

Peter Bergman har inkommit med medförslag om att Uddevalla kommun bör investera i 
en tankstation för vätgasdrivna bilar. Förslaget motiveras med att det finns vätgasdrivna 
bilar i produktion och att det är en möjlig väg bort från fossila bränslen. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Det finns i dagsläget endast fyra vätgasstationer drift i Sverige plus ytterligare en 
färdigställd i Göteborg. Ytterligare omkring åtta stationer kommer att byggas i Sverige 
den närmaste tiden. Uddevalla kommun arbetar aktivt med att en av dessa 
vätgastankstationer ska byggas i Uddevalla och kommunen har därför tecknat en 
avsiktsförklaring med ett EU-finansierat vätgasprojekt. Innan en vätgastankstation 
byggs måste en garanterad efterfrågan på vätgas säkerställas.  
 
Med ovan information föreslås medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-24. 
Medborgarförslag från Peter Bergman. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Peter Bergman 



Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se> 
skickat: den 18 januari 2019 22:56 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 

Medborgarförslagets ärende: 
Vätgasstation 

Ditt medborgarförslag: 
Jag tycker att Uddevalla kommun bör investera i en tankstation för vätgasdrivna bilar. Det finns bilar i 
produktion som drivs med vätgas. Dessa släpper ut Og C02/km. Det vore att visa, om inte vägen, så 
en möjlig väg bort från fossila bränslen. Senast jag undersökte saken fanns i Sverige bara fyra sådana 
stationer. 

Dagens datum: 
2019-01-18 

Namn: 
Peter Bergman 

Adress: 

Postnummer och ort: 
Uddevalla 

E-post: 

UDDEVALLA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontore t 

2019 -01- 2 1 
Diarienr 

\L5j_ 20\11 >J 
l 
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en 

kooperativ hyresrättsförening  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att upphandla partner för att utreda 
bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden och 
kommunala rådet för äldre.  
 
Kommunala rådet för äldre har inte sammanträtt på grund av Covid 19, dock har 
pensionärsföreningarna i Uddevalla haft ett möte vid vilket beslutades att tillstyrka 
motionen.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2020-04-15. Nämnden beslutade att som remissvar 
uttrycka att den ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
Boende för äldre enligt socialtjänstlagen är socialnämndens ansvar. Bostäder för äldre 
personer utöver detta hanteras bl.a. av kommunens bostadsstiftelser och privata aktörer och 
dessa har möjlighet att initiera projekt baserade på modellen kooperativ hyresrätt.  
 
Kommunledningskontoret bedömer, med hänvisning till att socialnämndens yttrande att 
motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-15. 
Socialnämndens protokoll 2020-04-15 § 53. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04.  
Uddevalla pensionsorganisationer, protokoll 2020-03-19. 
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 
hyresrättsförening. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
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Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Skickas till 
Stefan Skoglund (S) 
Socialnämnden 



 

 

Bostäder för äldre! 
 
 
 
 
 

 
Andelen äldre med behov av anpassad bostad ökar. I Uddevalla finns ca 350 
trappuppgångar som saknar hiss och det räcker att man blir beroende utav en rullator så 
kommer man inte ut. Många äldre bor också kvar i sitt hus som heller inte är anpassade. 
Det är kö till anpassade boenden. 
 
Kommunens äldreplan berör denna problematik och strategin är: 

 Ta fram prognoser för framtida planering av boenden, inriktning på boenden samt 
fördelning av olika boendeformer 

 Verka för att fler trygghetsboende tillskapas i kommunen 

 Omstrukturering av vissa befintliga vård-och omsorgsboende utifrån kommande 
behov 

 
Äldreplanen: https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommun-
socialnamnden.html 
 
Socialnämnden har en planering för detta och samverkar med flera aktörer som ni kan 
läsa om i äldreplanen samt i denna länk: https://www.uddevalla.se/omsorg-och-
hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-
olika-boendeformer-for-aldre.html 
 
Före majoritetesskiftet var socialnämnden långt framme med att upphandla en partner för 
att ta fram en kooperativ hyresrättsförening då det finns flaskhalsar inom egen 
lokalförsörjning samt att marknaden inte tillgodoser behovet utav attraktiva boende för alla 
äldre med behov. Om kommunen stiftar en sådan förening kan vi bättre få till anpassade 
bostäder för äldre utifrån behovet. Föreningen kan hantera/överta både befintlig bestånd 
samt skapa nyproduktion. Risken är annars att man får bistånd på fel nivå vilket varken är 
bra för kommunen eller den enskilde. Ett upphandlingsunderlag ifrån Nässjö kommun låg 
till grund för diskussionerna att få en partner så vi gemensamt kan utreda frågan. De som 
lämnar anbud och vill vara med och utveckla bostäder för äldre lämnar ofta ett så kallat 
noll kronors anbud och efter utredning kan kommunen ta ställning till om man vill gå vidare 
eller ej. 
 
Majoritetsskiftet i socialnämnden skedde vid årsskiftet och 3/1 skickade jag via E-post över 
frågan till nya ordförande Ann-Charlotte Gustavsson (UP) och vice Henrik Sundström (M) 
men har ännu inte fått något svar? 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening enligt 
motionens intentioner. 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             

https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommun-socialnamnden.html
https://docplayer.se/1839660-Aldreplan-2015-2024-uddevalla-kommun-socialnamnden.html
https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-olika-boendeformer-for-aldre.html
https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-olika-boendeformer-for-aldre.html
https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for-olika-boendeformer-for-aldre.html


     

    Förmöte inför KRÄ 2020-03-19 kl. 09.
00         

    Pensionärsföreningarna  Uddevalla 

    Plats : Södertullskyrkan. 

 

 

6.   Dnr KS 2019/00911 

 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening. Kommunfullmäktige beslutade att remittera 

motionen till socialnämnden och kommunala rådet för äldre. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ 

hyresrättsförening. 

 

Beslut 

     Pensionärsföreningarna i Uddevalla beslutar  

 

     att tillstyrka motionen från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en      

     kooperativ hyresrättsförening. 

                                                                                                                                                                                       

        

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr SN 2019/00276  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 
Socialnämnden gällande; att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 
kooperativ hyresrättsförening. 
  
Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.    
  
Nämnden godkänner, på Stefan Skoglund (S) initiativ, att till remissvaret bifoga Nässjö 
kommuns beskrivning av upphandling av kooperativ hyresrättsförening. 
   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 325 Motion från Stefan Skoglund 
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 
hyresrättsförening, ankomstdatum 2019-12-17.   

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att 
socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildandet ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 
  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Anna-Lena Lundin 
 
Justerat 2020-04-22 
Ann-Charlott Gustafsson, Stefan Skoglund 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-23 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2020-04-23 
Kommunfullmäktige 



ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

1.0 ÄDMINISTRATIVA FÖREsKRIFTER 

1.1 INBJUDAN 

Nässjö kommun inbjuder er till att lämna anbud avseende en förstudie för en 
kooperativ hyresrättsförening . 

Upphandlande myndighet är Nässjö kommun. 

1.2 OMFATTNING 

Konsulten ska utarbeta en förstudie och verka som sama rbetspartner som ligger 
till grund för ett kommande proj ekt om moderna och funktionella boenden för 
äldre i form av koopera t iv hy resrätt. 
Beslutunderlaget ska ligga ti ll grund för I<Ommunen att fatta beslut om projektet . 
Tanken är att den d~ nybildade kooperativa hyresrä ttföreningen övertar ägandet 
av <~nlägg n l ngar och sedan förval tar dessa i nära samarbete med kommunen . 
Projektet Inbegriper befintligt äldreboende s~väl som planerad utbyggnad av 
äldreboende. 
I uppdraget ingår att utarbeta en rapport samt att verka som samarbetspartner 
där kostnader och tidplan för genomförande av projektet ingår för ; 

• Planeringsstadiet 
• Föreningsbildning 
• Projektering 
• Upphandling 
• Byggnation 

Förvaltning 

2.0 ALLMÄNNA ANBUDSFÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 ANBUDETS FORM 

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för en öppen upphandling enligt Lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

Komplettering efter sista anbudsdag kan endast ske på begäran frSn upphandlande 
myndighet om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning . 

2. 2 ANBUOETS FORM OCH INNEHÄLL 

Anbudet ska vara på svenska språket. 

Upphandlande myndighet har bara möjlighet att anta anbud som uppfyller samtliga 
obligatoriska krav i detta fö rfrågningsunderlag. 

Nässjö kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och 
använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandl ingsverktyget e-Avrop. 
Support för hant ering av upphandlingssystemet ges via info@e-avrop.com. 

Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivare och kräver endast en enkel registrering 
pEI bttP...5-J.Lwww.~-avrQP-&Q.Ql[ (klicka på "Registrera konto") 
LÄNK TILL INFORMATION OM KONTOREGISTRERING 

www. e-avrop . com/lnformatlo.n.LlJ.Q.phand linq/anbuclsinlamnl ogL!:~Jstt·era konto. htm 
Endast anbud som inkommer via e-Avrop kommer att accepteras. 

2.3 UPPLVSNINGAR, FRÄGOR OCH SVAR 

FörfrSgningsunderlag hämtas frgn Nässjö kommuns webbplats 
lillR: //www.n assjo.se eller via https :/.Lwww.e-avrop.com/. 

Eventuella förtyd liganden och kompletteri ngar för annonserad upphandling kommer 
att Införas löpande på denna webbplats. OBSERVERA! Om ni erhålli t underlaget på 
annat sätt så måste ni sj älva bevaka eventuella förändringar. 

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som otydligt eller om några av 
de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsd rivande eller 
konkurrensbegränsande l något avseende är det viktigt att Nässjö kommun 
kontaktas så att missförstånd kan undvikas. 
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~Mt" ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Frågor med anledning av denna upphandling kan under anbudstiden ställas med 
hjälp av funktionen "Ställ en fråga" i e~Avrop. 

Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande 
myndighet är att se som giltiga förtydliganden av förfr3gningsunderlaget. 

Sista dag att ställa frågor är 2014-02-24 

2.4 ANBUDETS GILTIGHETSTID 

Anbudet ska vara bindande till och med 2014-04-29. Om upphandlingen blir 
föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att avtal 
kan tecknas, dock högst tre (3) månader efter angiven giltighetstid. 

2. 5 TILLDELNINGSBESKED 

Tilldelningsbeslutet och skälen för detta redovisas i ett så kallat tilldelningsbesked. 

Tilldelningsbesked kommer att distribueras via e-Avrop efter avslutad 
anbudsutvärdering. 

Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtal tio (10) dagar efter det att 
tilldelningsbeskedet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal är slutet först sedan 
båda parter undertecknat upphandlingskontraktet. 

2.6 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 

Upphandlande myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. 

Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en 
uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i 
Offentlighets- och sekretesslag (2009 :400) (sekretesslagen). 

Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel 
offentliga. 

Av 31 kap. 16 § sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud 
som rör anbudsgivarens affärs- och drlftförhållanden, om det av särskild anledning 
kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. 

Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera 
vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida 
skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten 
som enligt sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbeläggs eller inte. 

Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att 
diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett 
sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. 

2. 7 EFTER ANBUDSTIDENS UTGANG 

Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud efter anbudstidens 
utgång. 

Däremot kan komplettering eller styrkande av uppgifter i kvalificering, enligt kap. 
10-11 LOU, avkrävas samt rättelse av uppenbara felskrivningar eller felräkningar 
göras, om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning enligt 
kap. 9 § 8 LOU. 

2.8 AVBRYTANDE AV UPPHANDLING 

3.0 

3.1 

Nässjö kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som 
uppfyller kraven i anbudsspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller 
budgeterade medel, eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad 
anledning inte kan fullföljas. 

KVALIFICERING 

ANBUDsPRÖVNING 

Prövning av inkomna anbud sker i tre steg. 

l. Först summeras samtliga anbudspriser med belastningspriser enligt 
utvärderingsgruppens resultat. 
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NÄSSJÖ KOMMUN 

2. Nässjö kommun kommer sedan att utvärdera det anbud med lägst 
jämförelsetal 

3. Det anbud som har lägst jämförelsetal och uppfyller samtliga ställda krav 
kommer Nässjö kommun att anta. 

3,2 VISSA GRUNDER SOM KAN LEDA TILL UTESLUTNING 

Enligt 10 kap. 2 § LOU riskerar en anbudsgivare att uteslutas om någon av 
nedanstående förutsä ttnir)gar föreligger: 

Leverantören 

l. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för 
ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad 
näringsförbud, 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 
ackord eller annat liknande förfarande, 

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 

5. Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 
skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 

6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar 
eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap. 2 § 
LOU. 

I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva 
in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren. 

Vad ovan anges ska även gälla eventuella underleverantörer i alla led. 

Punkt 3 och 4 ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och 
med bestämmande inflytande över leverantören. 

3.3 EKONOMISK KAPACITET 

1. Skatter och socia la avgifter 
Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och sociala avgifter både 
hos skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande 
myndigheten samarbetar med skatteverket och kommer att kontrollera detta. 
Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under 
avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt 
överenskommelse finns med berörd myndighet. 

2. F-skatt 
Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den 
upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 

3 Finansiell och ekonomisk st.äll n 
Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. 

Anbudsgivaren ska ha minst riskklass 3 enligt UC eller på annat sätt styrka 
företagets finansiella och ekonomiska ställning. Om anbudsgivare har lägre 
riskklass än 3 hos UC finns möjlighet för anbudsgivare att p~ annat sätt styrka att 
företagets finansiella och ekonomiska ställning motsvarar ställt krav. 

Vid lägre riskklass än 3 kommer den upphandlande myndigheten att göra en 
individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifr3n uppställda krav och 
inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan 
anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Riskklass hos UC kontrolleras av 
den upphandlande myndigheten. 

Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte 
kan hämtas via UC kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga 
intyg från anbudsgivaren. 

Om för·etaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om 
denna lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande 
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NÄSSJÖ KOMMU.......,_ _________________ _ 

ekonomisk stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras av upphandlande 
myndighet. 

3.4 0BLIGATORISKA KRAV 

Efter att de formella kraven kontrollerats sker en prövning av att samtliga 
obligatoriska krav är uppfyllda. Dessa krav är en förutsättning för att 
anbudsgivarens anbud ska kunna utvärderas. 

4.0 TIDSPLAN 

4.1 SISTA ANBUDSDAG 

Sista anbudsdag är 2014-02-28 

4.2 ÄNBUDSÖPPNING 

Inkomna anbud öppnas 2014-03-03 

4.3 TILLDELNING 

Tilldelningsbeslut fattas preliminärt 2014-03-06 

4.4 AVTAL 

Avtal tecknas tidigast 2014-03-17 

5.0 UTVÄRDERING 

5.1 UTVÄRDERING 

Det anbud med totalt lägst jämförelsetal per timme kommer att antas. 
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AVTALSVILLKOR 

007-2014 

1.0 AVTALSVILLKOR 

1.1 PARTER 

Mellan Konsulten AB, org.nr. 55xxxx-xxxx, gatan xx, 111 11 x-stad, nedan kallad 
konsulten och Nässjö kommun, org.nr 212000-0548, 571 80 Nässjö, nedan kallad 
beställaren, har följande avtal träffats. 

1.2 KONTAKT 

Konsultens kontaktman: 
Tel. 
e-post. 
Beställarens kontaktman: 
Tel. 
e-post. 

Ova n angivna pe rsoner är pa rternas avtalsföret rädare i överg ripande fr3gor. 
Parterna kan där behovet så påka llar skriftl igen utse andra personer med uppgift 
att vara beställarens och konsultens företrädare vid genomförandet av delar av 
avtalat åtagande. 

1.3 UPPDRAGETs OMFATTNING 

Konsulten ska utarbeta en förstudie och verka som samarbetspartner som ligger 
till grund för ett kommande projekt om moderna och funktionella boenden för 
äldre i form av kooperativ hyresrätt. 
Beslutunderlaget ska ligga till grLmd för kommunen att fatta beslut om projektet. 
Tanken är att den då nybildade kooperativa hyresrättföreningen övertar ägandet 
av anläggningar och sedan förva ltar dessa i nära samarbete med kommunen . 
Projektet inbegriper befintligt äldreboende såväl som planerad utbyggnad av 
äldreboende. 
I uppdraget ingår att utarbeta en rapport samt att verka som samarbetspartner 
där kostnader och tidplan för genomförande av projektet ingår för; 

• Planeringsstadiet 
• Föreningsbildning 
• Projektering 
• Upphandling 
• Byggnation 
• Förvaltning 

2.0 AVTALSTID 

Avtalst iden är från och med 2014-mars till och med 2014- enligt överenskommelse 
med beställaren. 

3.0 AVTALSHANDLINGAR 

Om l handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder t ill annat, inbördes i 
följande ordning. 

• skriftliga ändringar tillägg och ändringar till avtalet 
• Avtalet 
• Förfrågningsunderlaget 
• ABK 09 
• Anbud 
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4.0 SEKRETESS 

I de fall konsulten kommer att medverka i arbete med annat externt företag eller 
annan myndighet omfattas konsulten av samma sekretessbestämmelser som 
enligt gällande lagstiftning är tillämplig för beställaren. Även i övrigt ska konsulten 
iaktta den sekretess som betingas av beställarens affärsmässiga intressen 
beträffande uppdraget som konsulten kommer att delta i. 

5.0 UPPDRAGETs GENOMGÄNG 

Konsulten och beställare ska Innan uppdragets påbörjande ha ett protokollfört 
uppstartmöte där uppdragets totala omfattning ska klarläggas. 
Uppdragasbekräftelsen ska även förtydliga konsultens befogenheter och ansvar för 
detta uppdrag. 
Beställarens projektansvarige beställer därmed uppdraget genom att underteckna 
och returnera uppdragsbekräftelsen. 

6.0 MYNDIGHETsKONTAKTER 

Konsulten svarar i samråd med beställaren för myndighetskontakter om inte annat 
överenskommits. Ansvaret ska framgå av uppdragsbekräftelsen. 

7.0 EXTERN INFORMATION 

Beställaren ansvarar för all extern Information som rör det aktuella uppdraget. 
Konsulten ska vid behov delta i informationsmöten. 

8.0 DATORSTÖD 

Konsulten ska ha god allmän datorvana och behärska inom branschen vedertagna 
program samt övriga projektverktyg t.ex. CAD, Projektdatabas, Word o.d. 
Konsulten ska ha programvaror och applikationer som uppfyller de krav som 
framgår av uppdragets art. 

9.0 OMBUD 

10.0 

11.0 

Konsultföretagets ombud ska anges i anbudet och skrivas in i kontraktet. 
Namngivet ombud kan gentemot beställaren fungera som ombud under vissa 
omständ igheter. 

ÄNSVAR OCH FÖRSÄKRING 

fVled för tv..<;lligande ay ABK 09 l<a l!2;. 

Ansvarstiden börjar i och med att avtalet. 

Konsulten ska inneha en giltig ansvarsförsäkring som gäller för teknisk konsult. 
Försäkringen ska även inkludera garantitiden för besiktningsprotokollet. 

EKONOMI 

Kostnad per timme för konsult är: SEK 

Uppskattad totalkostand för uppdraget 
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Angivna timkostnader ska inkludera ingående kostnader så som exempelvis: 
arbetsgivaravgifter, skatter, eventuella hjälpmedel, utrustning och 
förbrukningsmateriel, resor, restid, bilkostnader samt övriga kostnader förenade 
med konsultens uppdrag hos beställaren. 

11.1 ERsÄTTNING VID FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN 

12.0 

13.0 

14.0 

Ersättning utgår för kostnader då konsulten anlitat externa företag för 
framtagande av speciella uppgifter för uppdraget vilka ska vara förankrade med 
beställaren 

Eventuella ändringar och tillägg i förhållande i förhållande till förutsättningarna för 
uppdraget ska sammanställas och redovisas för beställaren. 

Beställarens ombud i aktuellt uppdrag ska skriftligen godkänna dessa 
ändringar/tillägg för att kostnad ska utgå till konsulten. 

SÄRSKILD ERSÄTTNING 

Särskild ersättning för underkonsult enligt ABK 09 kap.6§5 utgår enligt följande: 

a) Instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning om så avtalats. 
b) Dator, och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete e.d. om så 

avtalats 
c) Kopiering. Ingen ersättning utgår. Beställarens kopieringsavtal ska 

användas. 
d) Modelltillverkning. Om så avtalas. 
e) Rese·· och traktamentes kostnader. Ingen ersättning 
f) Ersättning utgår för verifierade kostnader om så avtalats. 

Administrationspålägg för underkonsult och särskild ersättning enligt verifierade 
självkostnader utgår med högst 5 %. 

KOPIERINGSKOSTNADER 

Kostnader för konsultens arbetskopior, utskrifter ska ingå i avtalet. 

fAKTURERING 

Faktura adress: 

Nässjö kommun 
Fakturaservice 
Box 266 
571 23 Nässjö 

Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig faktureringsadress ~tersänds 
till konsulten. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat 
skick. Expeditions- eller fakturaavgifter accepteras inte. 

Fakturan ska innehålla uppgift om: 
• Referens nummer Z-nummer (zeta) 
• Namn på beställaren 
• Namnet på uppdraget 

Specifikation av nedlagd tid för uppdraget summerat per dag, konsulternas 
namn, datum samt genomförda aktiviteter etc. 
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15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

19.0 

20.0 

BETALNINGSVILLKOR 

Fakturor förfaller 30 dagar efter erhållen faktura samt fullgjord och godkänd 
leverans. 

Vid försenad betalning äger konsultenen rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelag 
(1975:635). Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor 
är inte bindande för Nässjö kommun. 

Fakturering sker månadsvis i efterskott. 

AVTALSBROTT 

Skulle någon av parterna uppenbart brista i sina åttaganden enligt avtalet, kan 
avtalet, med omedelbar verkan, sägas upp av part. Part har rätt att häva avtalet om 
motpart trots upprepade skriftliga klagomål, inte rättar orsaken till klagomålet. 

Beställaren äger dessutom rätt att, utan ersättningsskyldighet, häva avtalet om 
konsulten Inte uppfyller sina givna åtagande vad avser leverans och kvalitet. 

Uppsägning ska vara skriftlig för att äga giltighet. 

HÄVNING 

Om ena parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den 
skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets Ingående eller på annat sätt 
brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande ska motparten 
tillskrivas. Om ena parten därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte 
visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på 
annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger 
parten rätt att omedelbart häva avtalet helt eller delvis. 

Hävning av avtalet ska ske skriftligen. 

sådant avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger 
den andra parten rätt till ersättning för den skada part har drabbats av. 

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Tecknat avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan 
beställarens skriftliga medgivande. 

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en gemensam skriftlig 
överenskommelse mellan parterna. 

AVTALSEXEMPLAR 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. 

2014-
Nässjö kommun 

2014-
Konsult AB 
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FöRsTUDIE 
PROJEKTPLAN, BILAGA 1 Till AVTAl 007-2014 

NÄSSJÖ KOMMUN 

Projektansvarig: 

Projektsamordnare: 

Byggansvarig: 

styrgrupp: 

Projektgrupp: 

Referensgrupp: 

Projektets syfte: 

styrgruppen 

Ulrika Gustafsson 

lena Fakt, Riksbyggen 

Anna-Karin Magnusson 
Anders Karlsson 
Sylve Jergefelt 
Sven Enar Johansson 
Jan Sundman 
Ulrika Gustafsson 
Pernilla lorentzon, Riksbyggen 

Ulrika Gustafsson 
Malin Johansson 
Ingegerd Biomen 
Katrin Ftritz 
John Pettersson 
Fredrik Lindgren 
lena Fakt, Riksbyggen 
Tommy Prissberg, Riksbyggen 
Jesper Svensson, Riksbyggen 
Johanna Severed, Riksbyggen 
Tore Johansson, Riksbyggen 

Utses av projektgruppen och ska bestå av 
Fackliga företrädare från samtliga berörda fackförbund 
Representanter för kommunens pensionärsföreningar 

Projektet syftar till ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och Riksbyggen. En för ändamålet 
nybildad kooperativ hyresrättsförening planeras äga och förvalta anläggningarna Parkgården m fl, 
samt omvandla de till moderna äldreboendecentrum för Nässjö kommun. 

Projektet ska ta fram ett beslutsunderlag till kommunen som redovisar ekonomiska och 
verksamhetsmässigEl effekter för såväl boende som för kommunen. Beslutsunderlaget innehåller 
förslag till beslut, förslag till åtgärder, produktionskostnadskalkyler, driftskalkyler, långtidsbudget 
och stadgar mm för den kooperativa föreningen. Inriktningen är att den kooperativa 
hyresrättsföreningen övertar ägandet av anläggningarna och sedan genomför redovisade ny- och 
ombyggnader, samt sedan förvaltar fastigheterna i nära samarbete med kommunen enligt 
självkostnadsprincipen. Kommunen behöver inte satsa kapital i processen utan säkerställer 
projektets finansiering genom kommunal borgen. 

Tidsplan 

Åtgärdsförslag, ritningar o programinnehåll 
Kalkyler, finansiering, hyressättning 
Beslutsunderlag till kommunen 
Beslutsprocess i kommunen 
Upphandling projektörer 
Föreningsbildning 
Detaljprojektering o förfrågningsunderlag 
Bygglov 
Upphandling entreprenör och finansiering 
Fastighetsförvärv 
Beslut i föreningen om avtal, finansiering mm 
Byggstart 

April - oktober 2014 
November 2014 
December 2014 
Januari- mars 2015 
April 2015 
Maj 2015 
Augusti 2015 
Augusti 2015 
September 2015 
Oktober 2015 
Oktober 2015 
November 2015 
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NÄSSJÖ KOMMUN 

Färdigt projekt etappvis 

Projektekonomi: 

FÖRSTUDIE 
PROJEKTPLAN, BILAGA 1 TILL AVTAL 007-2014 

Februari- april 2017 och fram~t 

Respektive part (kommunen och Riksbyggen) tar sina egna kostnader för deltagande i projektet 
fram till dess att ett ekonomiskt beslutsunderlag har tagits fram. 

Riksbyggen åtar sig att finansiera, det av projektgruppen beställda konsultuppdragen enligt avtalet 
punkt 11.1, som projektet kräver, fram till samma tidpunkt som ovan. 

När projektet kommer tillstånd överförs upparbetade kostnader till projektet. Skulle projektet inte 
kunna genomföras av olika anledningar, debiteras Nässjö kommun de kostnader som uppkommit 
för beställda konsultuppdrag enligt avtal punkt 11.1. Konsultuppdragen avser oftast skisser och 
illustrationsmaterial upprättade av till projektet kopplad arkitekt. 

Projektgenomförand e: 

Projektgruppen arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga lösningar och utformning av aktuella 
fastigheter som moderna äldreboendecentrum för Nässjö kommun. 

Gruppens förslag förankras fortlöpande i styrgruppen för beslut och direktiv om fortsatt inriktning. 
styrgruppen ger fortlöpande anvisningar under löpande projekt för att säkerställa att projektet 
utvecklas i linje med kommunens l~ngsikta planläggning. 

Referensgruppen informeras fortlöpande hur projektet fortskrider och om vilken inriktning projektet 
har l olika frågor. 

Syftet med projektgenomförandet är att förankra ideer och förslag fortlöpande och att berörda 
parter skall kunna lämna förslag på olika frågor under pågående projektarbete. M~lsättningen med 
arbetssättet är att uppnå en hög acceptans och förståelse från alla berörda parter för de åtgärder 
som sedan kommer att genomföras och de kostnader som åtgärderna innebär. 

När beslut har fattas om projektets genomförande av kommunen, bildas den kooperativa 
hyresrättsföreningen som därefter tar över det fortsatta verkställandet av projektet. 
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NASSJO KOMMUN 

Utvärderingsmodell 

Utveckling av äldreboende (007 -2014) 

Nässjö kommun Avtalsform Diarie 
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp 007-2014 

Utvärdering Namn Upphandlare 
Ekonomiskt mest fördelaktigt Utveckling av äldreboende Hans Barkman 
Helt anbud 

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret 
ska 
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen 
eller inbjudan på www.e-avrop.com. 

Att lämna anbud 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger 

angivet antal. Om O kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad. 

Om något pris lämnas blankt är anbudet inte giltigt. 

Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett 

jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas 

vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal 

är bäst. 

1.0 Utveckling av äldreboende 

Utvärderingsmetoden bygger på en monetär utvärdering med prissatta referenser. Detta innebär att lämnat 

timpris belastas med kostnad enligt nedan. Detta utgör det totala jämförelse priset. Lägst jämförelsepris 

vinner. 

Inkomna anbud kommer att bedömas av en utvärderingsgrupp. Gruppens deltagare kommer oberoende av 

varandra att bedöma anbuden. Varje deltagare poängsätter anbuden i enlighet med denna bilaga. Efter den 

enskilida bedömningen kommer gruppen att samlas och göra en sammanvägd bedömning som som sedan 

kommer att ligga till grund för anbuden. 

Utvärderingskriterierna och belastningspris på timpris är följande: 

4 poäng = O kr i belastningspris per timme = Överstämmer mycket väl med krav 

3 poäng = 100 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer bra med krav 

2 poäng = 200 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer med krav 

1 poäng = 300 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer mindre bra med krav 

O poäng = 400 kr i belastningspris per timme = Överensstämmer ej med krav 

Den anbudsgivare som tilldelas lägst pris per timme kommer att tilldelas kontraktet. 

Bedömning 1.0.1 
Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning av sin kapacitet för att uppfylla de krav som är ställda i 

förfrågningsunderlaget 

Definition 
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt pålägg med400,00. 

Poäng Beskrivning Påslag 1/2 
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o 
1 

2 

3 

4 

Bedömning 1.0.2 

400 

300 

200 

100 

o 

400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

0,00 

Utvärderingsmodell 

Utveckling av äldreboende (007 -2014) 

Anbudsgivaren ska styrka sin erfarenhet med tv relevanta referensuppdrag utförda under de senaste fem 

åren 

Definition 
Full poäng ger inget påslag på jämförelsetalet. Noll poäng ger fullt pålägg med400,00. 

Poäng Beskrivning 

o 400 

1 300 

2 200 

3 100 

4 o 

Prisfråga 1.1 
Annge pris per timme enligt specificerat i underlaget 

Definition 

Påslag 
400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

0,00 

Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post. Om O (noll) levereras varan l 

tjänsten utan kostnad. 
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NASSJO KOMMUN 

Skallkrav 

Utveckling av äldreboende (007-2014) 

Nässjö kommun Avtalsform Diarie 
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp 007-2014 
Namn Upphandlare 
Utvecklinq av äldreboende Hans Berkman 

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. skallkravsformuläret ska 
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen 
eller inbjudan på www.e-avrop.com. 

1.0 Anbudets form och innehåll 

Krav 1.1 
Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud, på svenska, via e-Avrop accepteras. 

2.0 Anbudets giltighetstid 

Krav 2.1 
Anbudet ska vara bindande till och med 2014-04-29. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning 

förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att avtal kan tecknas, dock högst tre (3) månader efter angiven 

giltighetstid. Verifiera att kravet uppfylls. 

3.0 Offentlighet och sekretess 

Krav 3.1 
Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Vilket innebär att efter en upphandling 

avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. 

Av 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud 

som rör anbudsgivarens affärs- och driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att 

anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. 

Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är samt 

lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut i svarsfältet nedan. 

4.0 Kontaktuppgifter 

Krav4.1 
Ange kontaktperson under upphandlingen (inklusive e-postadress samt telefonnummer) i svarsfältet nedan. 

5.0 Vissa grunder som kan leda till uteslutning 

Krav 5.1 
Anbudsgivaren försäkrar att denne är fri från hinder att deltaga i upphandlingen på grund av skäl som anges 

i 10 kap. 2 § LOU. 

6.0 Finansiell och ekonomisk ställning 

Krav 6.1 
1/2 



NÄS SJÖ KOMMUN 

Uppfyller anbudsgivaren minst riskklass 3 enligt UC? 

7.0 Teknisk förmåga och kapacitet 

Krav 7.1 

Skallkrav 

Utveckling av äldreboende (007-2014) 

Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose Nässjö kommuns behov 

under de förusättningar som framgår av förfrågningsunderlaget i svarsfältet nedan. 

8.0 Erfarenhet 

Krav 8.1 
För att styrka anbudsgivarens erfarenhet ska två relevanta referensuppdrag utförda under de senaste fem 

åren anges i svarsfältet nedan. 

Beskrivningen ska innehålla information om uppdragsgivare, namn på kontaktperson, e-postadress samt 

telefonnummer. 

Samt omfatta följande rubriker: 

• Planeringsstadiet 

• Föreningsbildning 

• Projektering 

• Upphandling 

• Byggnation 

• Förvaltning 

9.0 Miljökrav 

Krav 9.1 
Anbudsgivaren ska ha en nedskriven miljöstrategi 

1 0.0 Kooperativa bostadsrätter 

Krav 10.1 
Anbudsgivaren ska ha dokumenterad erfarenhet/kunskap gällande koopertiva bostadsrätter 

11.0 Kommersiella villkor 

Krav 11.1 
De kommersiella kraven (avtalet) accepteras i sin helhet. 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(3) 

2020-03-04 Dnr SN 2019/00276 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Victoria Call 
Telefon 0522-69 79 63 
victoria.call@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 
Socialnämnden gällande; Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 
kooperativ hyresrättsförening. 
 
Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-12-17. 
Motion från Stefan Skoglund 2019-12-17.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att 
socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 
bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
   

Ärendebeskrivning 

Kooperativ hyresrätt är en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ 
hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina 
medlemmar upplåta lägenheter med hyresrätt  
Syftet med kooperativ hyresrätt är i grunden att hyresgäster ska få ökat inflytande över 
sitt boende med större boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt.  
Genom ökad boendedemokrati menades det att möjligheten att anpassa boendet efter 
egna önskemål samt bidra till en större social gemenskap. Med större påverkan 
menades det att en effektivare förvaltning kunde bedrivas och att genom ett ökat 
engagemang och omsorg över boendet leder det till minskat slitage och lägre 
kostnader. Den skulle inte kräva lika mycket ekonomiska insatser som en bostadsrätt 
kräver.  
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Skillnaden blir förenklat att bostadsrättshavarens chans till vinst i en kooperativ 
hyresrätt ersätts av en chans till lägre boendekostnader på längre sikt. 
En kooperativ hyresrätt ska avse en lägenhet som hyresrättsföreningen antingen äger 
(ägandemodellen) eller hyr (hyresmodellen) av fastighetsägaren.  
I hyresmodellen blockhyr föreningen huset av en annan hyresvärd. Föreningen tar över 
vissa beslut och ansvarsfunktioner. Föreningen betalar hyra till hyresvärden som ska 
spegla bruksvärdet för lägenheterna. Föreningen tecknar även ett förvaltningsavtal med 
hyresvärden som reglerar vilka poster som föreningen ska ansvara för vad gäller skötsel, 
drift, underhåll och förvaltning. De poster som föreningen och hyresvärden avtalar ska 
sedan reduceras från det bruksvärde som lägenheterna skulle haft om posterna var 
inkluderade i hyran. Föreningen har skyldighet att betala hyra till hyresvärden, trots att 
lägenheter kan vara vakanta.  
 
I ägandemodellen äger föreningen huset. Större möjligheter till att anpassa 
boendevillkor och kostnader ges, medan det ställs högre krav på kompetensen hos 
styrelsen i föreningen vad gäller ekonomi o dyl. Här beräknas hyran för varje lägenhet 
utifrån föreningens ekonomi. 
 
Samtliga medlemmar erlägger en medlemsinsats och föreningen har även rätt att ta ut en 
upplåtelseinsats i samband med att föreningen upplåter en lägenhet. Om man lämnar 
föreningen får man tillbaka sina insatser. Insatsen är dock inte indexreglerad. 
Föreningen har möjlighet att dela upp medlemsinsatsen och upplåtelseinsatsen så att den 
inbjuder till bostadskö. 
En kooperativ hyresrätt har ingen fast koppling till medlemmens andel och 
nyttjanderätten. En kooperativ hyresrätt kan därför inte marknads utsättas, den kan inte 
säljas eller köpas. Någon säkerhet för ett banklån finns därmed inte.  
Besittningsskydd och bytesrätt gäller vid kooperativ hyresrätt, medan vissa rättigheter, 
såsom hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete inte gäller. Föreningen 
bestämmer hyran utan krav på förhandlingar och den enskilde hyresgästen kan inte 
begära att få hyran prövad.  
Finns det ingen förvärvare av bostaden kan återbetalning av medlemsinsatsen dröja, 
eftersom lagreglerna följer bestämmelserna i föreningslagen. 
En hyresrättsförenings syfte är att hyra ut till sina medlemmar, det krävs att de boende 
som nyttjar en bostad har skjutit till kapital för att kunna bli medlem med andra ord 
kooperativ hyresrätt förbehålls de som kan skjuta till kapital. 
 
 
 
 
Roger Granat Victoria Call 
Socialchef Utvecklare 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   

Information om motioner från Stefan Skoglund (S) om "att 
utreda bildandet utav en kooperativ hyresgästförening" och 
"att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder" 

Sammanfattning 

Ordförande Stefan Skoglund (S) informerar om två motioner som kommunala rådet för 
äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning fått på remiss. 
Motionerna lyftes på möte 2020-02-06 där kommunala råden beslutade att skriftligt svar 
ska lämnas till sekreteraren senast 20 mars samt att ärendena ska tas på möte 2020-04-
02. På grund av covid-19 har råden inte sammanträtt vilket gjort att de inte godkänt 
organisationernas eller föreningarnas skrivelser som skickats in.  
 

Beslutsunderlag 

Svar från Funktionsrätt Uddevalla på motionen från Stefan Skoglund om att utarbeta ett 
arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder 
Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om 
att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder 
Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om 
att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning beslutar  
 
att ställa sig bakom inlämnade skrivelser 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om 

kommunal bostadsförmedling 

Sammanfattning 

Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen 
ska undersöka möjligheterna att starta en kommunal bostadsförmedling i Uddevalla. 
Förslaget motiveras av att kösystemet ska bli mer rättvist och att behovet av bostad 
alltid ska sättas främst. 
 
Enligt Boverket (2019) har omkring 15 svenska kommuner en kommunal 
bostadsförmedling, Uddevalla är inte en av dem. Det finns också bostadsförmedlingar 
som bedrivs i privat regi. De kommunala bostadsstiftelserna i Uddevalla bedöms ha en 
väl fungerande bostadskö i egen regi där stiftelsernas egna lägenheter förmedlas. På 
kommunens webbplats finns en sida där privata hyresvärdar ges möjlighet att visa sina 
kontaktuppgifter och länka till sina egna webbplatser med information om bl.a. bestånd 
och lediga lägenheter.  
 
En kommunal bostadsförmedling kommer att innebära en kostnad som måste hanteras 
av antingen fastighetsägarna, kommunen eller de sökande. Det är i slutändan 
fastighetsägarna som bestämmer villkor för uthyrningar, t.ex. i fråga om inkomstkrav på 
blivande hyresgäster. Kommunen har alltså små möjligheter att styra fastighetsägarna 
att tillämpa en modell baserad på vissa kriterier, t.ex. definierade behov, genom att 
starta en förmedlingsverksamhet. En fördel skulle dock troligen vara att det blir enklare 
för den bostadssökande.  
 
Kommunledningskontorets initiala bedömning är att motionens förslag om att utreda 
bostadsförmedling bör avslås med ovan lägesbeskrivning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 
Motion från Kerstin Joelsson Wallsby (V) m.fl. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kerstin Joelsson Wallsby (V) 
Anya Wrigman (V) 
Ilir Kastrati (V) 



Motion om kommunal bostadsförmedling  
Under förra mandatperioden byggdes fler bostäder än någonsin i 
Uddevalla . Trots det består bostadsbristen i staden. Det måste satsas 
på fler hyresrätter men också ett mer rättvist kösystem på 
bostadsmarknaden. 


Vänsterpartiet vill öppna en kommunal bostadsförmedling , där behovet 
av en bostad alltid sätts främst.


Med stöd av ovanstående föreslår vi att KF beslutar :


- Att KS snarast undersöker möjligheterna för att starta en kommunal 
bostadsförmedling i Uddevalla.




Kerstin Joelsson-Wallsby - Vänsterpartiet Uddevalla

Anya Wrigman - Vänsterpartiet Uddevalla 

Ilir Kastrati - Vänsterpartiet Uddevalla 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 

förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har inkommit med motion om att det ska 
genomföras en översyn av utomhusbelysningen i kommunen och att förbättra 
belysningen där så erfordras. Förslaget motiveras med att ökad belysning ska förebygga 
brott. Motionärerna vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, 
främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till 
skogsområden. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen 2020-09-29 och beslutade då att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till nämnden med en 
redogörelse för hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen 
med syfte att öka trygghet och trafiksäkerhet samt val av tekniklösningar. Nämnden 
föreslår i övrigt att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-099-17 § 383. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25. 
Belysningsstrategi Varbergs kommun. 
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Martin Pettersson (SD) 
Elena Tibblin (SD) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 383 Dnr SBN 2019/00366  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om 
förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla 
kommunfullmäktige föreslagit att genomföra en översyn och förbättringar av 
utomhusbelysning i Uddevalla kommun. Åtgärden ska syfta till att förebygga brott och 
man vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, främst vid 
skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till skogsområdet. 
Motionärerna tror starkt på att den ökade belysningen kommer avskräcka från att brott 
begås.  
För att möjliggöra ett genomförande av den omfattade översynen av utomhusbelysning i 
kommunen. Bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att de kommer krävs en 
övergripande belysningsstrategi innan en översyn kan genomföras för att få en 
helhetssyn av kommunens belysning. Finansiering saknas i nuvarande budget för att 
arbeta fram en belysningsstrategi samt genomföra en översyn och därför föreslås att 
uppdragen ges i samband kommande budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25 
Belysningsstrategi Varbergs kommun 2019-08-26 
  

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Karin Engdahl (S), Torun Elgebäck (C) och Per-Arne Andersson 
(S): att ersätta förslaget i handlingarna med följande: 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med en redogörelse till nämnden för hur 
kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen med syfte att öka 
trygghet och trafiksäkerhet, och val av tekniklösningar för detta 
 
att i övrigt anse motionen besvarad 
 
Martin Petterson (SD), Kenth Johansson (UP), Jerker Lundin (KD) och Jarmo Uusitalo 
(MP): bifall till förslaget i handlingarna. 
 
Susanne Grönvall (S): bifall till Maria Johansson (L) med fleras yrkande 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Maria Johansson (L) med fleras yrkande och Martin 
Pettersons (SD) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det 
förstnämnda.  

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer med en redogörelse till nämnden för 
hur kommunen arbetar idag med belysningsfrågor i hela kommunen med syfte att öka 
trygghet och trafiksäkerhet, och val av tekniklösningar för detta 
   
att i övrigt anse motionen besvarad 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD), Jerker Lundin (KD), Kenth Johansson 
(UP) och Kent Andreasson (UP) reserverar sig till förmån för Martin Petterson (SD) 
med fleras yrkande. 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-09-25 
Anna-Lena Heydar 
Jarmo Uusitalo 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-09-28 till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utvecklare Malin Witt 
Telefon  
malin.witt@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin om 

förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin har i en motion till Uddevalla 
kommunfullmäktige föreslagit att genomföra en översyn och förbättringar av 
utomhusbelysning i Uddevalla kommun. Åtgärden ska syfta till att förebygga brott och 
man vill bland annat se förstärkning av belysning i Dalabergsområdet, främst vid 
skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning till skogsområdet. 
Motionärerna tror starkt på att den ökade belysningen kommer avskräcka från att brott 
begås.  
För att möjliggöra ett genomförande av den omfattade översynen av utomhusbelysning i 
kommunen. Bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att de kommer krävs en 
övergripande belysningsstrategi innan en översyn kan genomföras för att få en 
helhetssyn av kommunens belysning. Finansiering saknas i nuvarande budget för att 
arbeta fram en belysningsstrategi samt genomföra en översyn och därför föreslås att 
uppdragen ges i samband kommande budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-25 
Belysningsstrategi Varbergs kommun 2019-08-26 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 
en övergripande belysningsstrategi för Uddevalla kommun i samband med kommande 
budgetprocess 
 

att föreslå kommunfullmäktige att bevilja genomförande av en översyn av 
utomhusbelysning i Uddevalla kommun i samband med framtagandet av 
belysningsstrategi 
 
att med detta ovan anse motionen besvarad 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun har ingen belysningsstrategi med riktlinjer och heller ingen plan för 
vilken, hur, var och när samt i vilken prioriteringsordning belysning ska uppföras. 
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Belysningsstrategi är vanligt förekommande i Sveriges kommuner och de allra flesta är 
det främst fokus på stadskärnan/centrum, mindre förekommande är belysningsstrategier 
för den hela geografiska kommunen. Exempel på kommuner som har en bredare 
belysningsstrategi för större geografisk yta av kommunen är Varberg (Belysning 

strategi för Varbergs kommuns bifogas till handlingarna) 

 

 

Exempel från Varbergs kommun 

 
 

Samband belysning och brott 

Att förbättrad belysning ska motverka brottslighet råder det delade meningar om och det 
är svårt att avgöra om det är själva belysningen eller effekterna av belysningen som 
skulle motverka brottsligheten som till exempel mer rörelse ute i de offentliga miljöerna 
som en följd av belysningen. 
I en metaanalys som genomfördes 2007 (senast utgivna rapporten från BRÅ) på 
uppdrag av BRÅ sammanställdes ett flertal tidigare studier från USA och Storbritannien 
där antalet brott som begåtts mättes efter förbättring av belysning och jämfördes med ett 
opåverkat referensområde. Metaanalysen tyder på att förbättrad belysning under vissa 

förutsättningar kan ha positiva eff ekter på brottsligheten. Detta gällde främst områden 
där mycket folk vistades nattetid samt områden som också var drabbade av hög 
brottslighet. Brottsförebyggande rådet sammanfattar i slutet av rapporten att 
belysningen är en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet. Delvis beror detta på 
att god belysning leder till ökad upplevd trygghet och associeras med välbesökta gator 
och torg. 
BRÅ’s studie motsäger inte att tesen ”förbättrad belysning leder till mindre brott”. 
Frågetecken kan dock kvarstå kring vilken betydelse en belysning egentligen har. 
Övriga fysiska förbättringar som ökar de boendes stolthet för sitt närområde kanske 
hade fått samma positiva resultat? Ändå medför en god belysning, precis som BRÅ 
anser, positiva associationer. Trots att bevisen för att brott kan förebyggas med hjälp av 
belysning är få, så borde det räcka med de andra påvisade positiva eff ekterna (ökad 
upplevelse av trygghet) för att kunna argumentera för belysningens betydelse för en 
trygg och säker miljö. Och argumenten går i linje med Uddevalla kommuns 
övergripande strategi om att Verka för trygghet i de offentliga miljöerna. 
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Trygghet och dess koppling till belysning 

Belysning ses ofta som ett bra motmedel mot otrygga miljöer. Studier har visat att 
upplevelsen av trygghet ökar vid god utomhusbelysning. Dock är det viktigt att komma 
ihåg att belysningen inte ensam fungerar som ett mirakelmedel mot otrevliga och 
otrygga miljöer. De omgivande fysiska strukturerna, material och omhändertagandet är 
några andra aspekter som också väger tungt. Däremot är belysningen en resurs som om 
den används på rätt sätt kan bidra till att skapa en positiv upplevelse av våra utemiljöer. 
Att med hjälp av belysningen markera riktningar, landmärken och göra så vi kan 
orientera oss lättare och se den som vi möter på gatan kan bidra till att upplevelsen av 
trygghet ökar avsevärt. 

Belysningsstrategi och genomförande av översyn 

För att möjliggöra ett genomförande av den omfattade översynen motionärerna föreslår 
i motionen, bedömer förvaltningen att de kommer krävs en övergripande 
belysningsstrategi innan en översyn kan genomföras av Uddevalla kommun. Tekniska 
avdelningen och enheten för trafik och förvaltning ställer sig positiva till en utredning 
som skulle resultera i en belysningsstrategi för kommunen och i nästa steg genomföra 
en översyn. 
Det finns stora fördelar med att kommunen har en belysningsstrategi och flera 
nyttoeffekter att arbeta med en strategi och belysningsplan i planeringen av stadens 
fysiska utformning. Genom att tidigt diskutera sambanden mellan fysiska strukturer och 
belysning kan belysningens planering integreras i planeringsprocessen redan i de tidiga 
skedena. Vilket kommer ge en mer enhetlig och likvärdig belysning i kommunen samt 
att de innebär en högre kostnadseffektivitet. 
 
Enheten för trafik och förvaltningen kan inte bedöma om det finns prioriterade områden 
i kommunen, eftersom en översyn aldrig är genomförd av Uddevalla kommun. 
Dock vet man att gång- och cykeltunnlar generellt är helt släckta i kommunen på grund 
av mångårig förstörelse och är ett problem som medför klagomål från våra medborgare. 
För att kunna tända upp dessa igen, synliggöra personer i rörelse och skapa en ökad 
upplevd trygghet och trafiksäkerhet krävs en strategi och plan för hur man gör det på 
bästa sätt för att motverka ny förstörelse på dessa platser. 
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Kostnadsberäkning 

Förvaltningen bedömer att arbeta fram en övergripande belysningsstrategi och att i nästa 
steg genomföra en översyn av belysning i Uddevalla kommun skulle innebära en 
kostnad på ca 2,5 mkr (ca 1,25 mkr per uppdrag). Kostnadsberäkningen är en 
uppskattad kostnad. 
 
Kostnad: Arbeta fram en belysningsstrategi för Uddevalla kommun 

- Ca 400 personaltimmar 
- Ca 800 konsulttimmar 

 
Kostnad: Genomförande av en översyn av Uddevalla kommun 

- Ca 400 personaltimmar 
- Ca 800 konsulttimmar 

En kostnadsberäkning som skulle innebära ca 2,5 mkr 

 
I nuläget finns inte finansiering i Samhällsbyggnadsnämndens budget för att kunna ta 
fram en strategi samt genomföra en översyn av kommunens belysning. Utan förslaget är 
att lyfta finansiering i kommande budgetprocess. 
 
 
 
Maria Jacobsson Malin Witt 
Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion- Förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

I syftet att förebygga brott föreslår Sverigedemokraterna en översyn och förbättring av 
utomhusbelysningen i Uddevalla kommun. Vi vill bland annat se en förstärkning av belysningen i 
Dalabergsområdet, främst vid skolor, gångtunnlar, parkeringsplatser och vid gångstråk i anslutning 
till skogsområden. 
Vi tror starkt på att den ökade belysningen kommer att avskräcka från att begå brott. 

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar 

att genomföra en översyn av utomhusbelysningen i Uddevalla kommun samt 

att förbättra belysningen där så erfordras. 

M rtin Pettersson (SD) 
Gruppledare 

~~~ 
Ledamot 

31-:r 
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Titel: Belysningsstrategi för Varbergs kommun
Utgivare: Varbergs kommun, antagen av hamn- och gatunämnden (2019-06-17, § 78 HGN 2018/0704)

Kommunfullmäktige har gett hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag (2015-09-15, § 149 
KS 2015/0179) att ta fram en ljuspolicy och belysningsstrategi för Varberg. Hamn- och 
gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till ljuspolicy för utomhusbelysning och därutöver 
samlat rekommendationer och riktlinjer i ett samlat dokument med namnet belysningsstrategi.

Denna belysningsstrategi beskriver hur kommunens befintliga och nya belysningsanläggningar 
ska utvecklas och förvaltas. 
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Jan-Inge Svensson, planeringsingenjör  
 
Styrgrupp
Hamn- och gatuförvaltningen:    
Henrik Petzäll, förvaltningschef   
Cecilia Frederiksen, avdelningschef offentliga rummet 
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Varbergs Fastighets AB: Anna-Kajsa Stengård  
 
Varberg Energi AB: Daniel Svensson   
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Denna belysningsstrategi är ett styrande 
dokument för hur kommunens belysnings-
anläggningar ska utformas och utvecklas. Den 
beskriver vilka principer som ska gälla för 
ljussättning i kommunen. Strategin innehåller 
även vägledande texter som stöd i kommande 
arbete. Belysningsstrategin har tagits fram 
av hamn- och gatuförvaltningen och Varberg 
Energi, med en bred referensgrupp från berörda 
förvaltningar och bolag.

Belysningsstrategin utgör ett viktigt 
styrdokument för hanteringen av kommunens 
belysningsanläggningar, både befintliga men 
även de kommande planerade anläggningarna. 
Ansvaret, ägandet och förvaltandet av befintliga 
belysningsanläggningar samt ansvaret för 
tillkommande anläggningar tydliggörs i 
Färdigt ljus som är ett gemensamt arbete 
mellan Varberg Energi (VEAB) och hamn- och 
gatunämnden (HGN). Färdigt ljus kan kortfattat 
beskrivas som; VEAB äger och förvaltar 
kommunens befintliga belysningsanläggningar 
på allmän plats medan HGN ansvarar 

Förord
för utvecklingen och utbyggnaden av nya 
belysningsanläggningar samt för inriktningen 
av de befintliga anläggningarnas utveckling, i 
nära samarbete med VEAB. Belysningsstrategin 
blir ett viktigt verktyg för båda parternas 
gemensamma arbete.  

Belysningsstrategin innehåller riktlinjer och 
rekommendationer som rör huvudsakligen 
allmän plats men resonerar även om 
intilliggande kvartersmark och fastigheter som 
förvaltas av andra aktörer. Vår förhoppning 
är att belysningsstrategin ska bli till nytta för 
de som utvecklar och förvaltar allmän plats 
men även för andra, vars arbete bidrar till att 
utveckla Varberg som stad och som destination.

Henrik Petzäll

Förvaltningschef 

Hamn- och gatuförvaltningen
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Varberg Energi monterar strålkastarbelysning i Brunnsparken. 
Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.
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Belysningsstrategin
Varför en belysningsstrategi?
Varberg är en växande kommun, vilket ställer 
krav på förvaltningarnas arbetssätt och 
planering. Arbetssätten behöver utvecklas så att 
fler parter kan samverka och tillsammans skapa 
den goda staden. Gemensamma målbilder är 
viktigt. 

Belysningsstrategin behövs för att förenkla 
hanteringen av belysningsfrågor för kommunen 
vid investeringar och exploateringar; kort sagt, 
att slippa uppfinna hjulet varje gång. Tydliga 
riktlinjer gör det även lättare för exploatörer att 
föreslå och genomföra bra belysningslösningar.

Belysningsstrategin ska bidra till ökad kunskap 
och insikt om vad ljus och ljussättning är. 
Strategins rekommendationer och riktlinjer 
ska bidra till ett attraktivt Varberg. Målet 
är att stads- och landsbygdsmiljöer ska bli 
attraktivare, tryggare och mer trafiksäkra. Detta 
genom stringent, genomtänkt och enhetlig 
ljussättning i olika områden.

Inledning 

Mål 1. Stödja gemensamma arbetssätt 
vid utvecklingen av kommunens 
belysningsanläggningar

Mål 3. Aktivt arbeta med energibesparing 
genom nya tekniska lösningar, samtidigt som 
gestaltningsaspekter beaktas.

Mål 2. Ge förutsättningar för att skapa en 
mer attraktiv, varierad och kreativ ljussättning 
och belysning, samtidigt som trygghets- och 
säkerhetsaspekter beaktas.

Hållbarhet är en hörnsten i belysningsstrategin.
Målet är att minska klimatpåverkan genom att 
bland annat aktivt arbeta med energibesparing 
genom nya tekniska lösningar, samtidigt som 
gestaltnings- och utformningsaspekter beaktas.

Färdigt ljus
Färdigt ljus kan i huvuddrag beskrivas som att 
Varberg Energi AB (VEAB) har övertagit 
kommunens befintliga belysningsanläggningar 
på allmän plats samtidigt som hamn- och 
gatunämnden (HGN) fortsatt har rådighet över 
dem. Färdigt ljus innebär att VEAB äger och 
förvaltar befintliga belysningsanläggningar och 
att HGN ansvarar för utveckling av befintliga 
anläggningar samt ansvarar för utveckling och 
utbyggnad av nya belysningsanläggningar, i 
nära samarbete med Varberg Energi. I 
ekonomiska termer innebär Färdigt ljus att 
VEAB förvaltar belysningsanläggningen och att 
HGF betalar en avtalad summa per ljuspunkt.

Genom Färdigt Ljus samlas kompetensen att 
äga och driva elanläggningar på ett ställe i 
kommunen, vilket ger möjlighet att samordna 
och effektivisera gatubelysningsverksamheten 
inom kommunkoncernen. VEAB får ett större 
samlat uppdrag, vilket förväntas leda till viktiga 
stordriftsfördelar genom att resurser, bered-
skaps organisation och fordon samordnas. För 
HGF innebär arbetssättet att förvaltningen har 
en motpart för frågor avseende belysnings-
anläggningen. Ett avtal, i stället för som tidigare 
fem, minskar administration och säkerställer 
samma servicegrad i hela kommunen. 
Förvaltningen beslutar om belysningsstandard 
vid ombyggnad och nyanläggning utan att 
behöva en egen organisation av den omfattning 
som den tidigare modellen krävde. 



” Belysningsstrategin ska beskriva 
hur kommunens befintliga och 
nya belysnings anläggningar ska 
utvecklas och förvaltas. ”
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HGF och VEAB arbetar gemensamt för att spara 
miljön genom minskad energianvändning och 
för att med ny belysning öka tryggheten i det 
offentliga rummet. Den minskade energi
kostnaden används till att finansiera LED
ombyggnaden och öka reinvesteringen i 
befintlig belysningsanläggning. Fördelar med 
det vita LED-ljuset är att det har god ljuskvalitet 
och ger låg energiförbrukning. 

Denna belysningsstrategi är ett viktigt styr-
dokument för hanteringen av kommunens 
belysningsanläggningar och den visar en 
gemensam målbild. Strategin är en förut-
sättning för att Färdigt ljus ska fungera på ett 
bra sätt. 

Ljuspolicy, belysningsstrategi, 
belysningsplan och teknisk handbok
Kommunens ljuspolicy för utomhusbelysning 
beskriver förhållningssätt och ett ramverk 
för vad som är styrande vid utveckling och 
förvaltning av belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin beskriver mer i 
detalj hur kommunens befintliga och nya 
belysningsanläggningar ska utvecklas och 
förvaltas. I vilken takt och i vilken ordning de 
befintliga belysningsanläggningarna utvecklas 
slås däremot fast i den årliga belysningsplan 
som VEAB upprättar. Belysningsplanen utgör 
den operativa planen för innevarande års 
arbete med befintliga belysningsanläggningar.
Tillsammans visar de båda dokumenten vad 
som ska göras, på vilket sätt och när insatserna 
görs. 

Teknisk handbok, antagen av hamn och 
gatunämnden (2017-06-19 § 63), beskriver vad 
kommunen har för krav på allmän gatu- och 
parkmark, inklusive belysning och vatten- och 
avloppsanläggningar. Detta för att säkerställa 
att anläggningarna uppfyller kommunens 
standard avseende funktionalitet och livslängd 
och för att underlätta drift och underhåll 
av anläggningarna. Vid byggnation av nya 
bostadsområden och verksamhetsområden 
mm, är den tekniska handboken ett värdefullt 
hjälpmedel. Teknisk handbok är avsedd både 
för externa exploatörer och konsulter, men 
också för personal främst inom hamn- och 
gatuförvaltningen, Varberg Energi och Vivab.

Vid planering av belysningsanläggningar 
ska både belysningsstrategi och teknisk 
handbok användas. Strategin beskriver 
riktlinjer för utformning och planering medan 
teknisk handbok beskriver tekniska krav på 
armaturer, ljuskällor och stolpar. Teknisk 
handbok upp dateras kontinuerligt, eftersom 
den tekniska utvecklingen går framåt, medan 
belysningsstrategin ska fungera betydligt längre 
som produkt.

BELYSNINGSSTRATEGI  Riktlinjer

BELYSNINGS-
PLAN

BELYSNINGS-
PLAN

BELYSNINGS-
PLAN

BELYSNINGS-
PLAN

och så vidare...

år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

TEKNISK HANDBOK  Tekniska krav

VAD?
HUR?

HUR?

I VILKEN 
TAKT? 
I VILKEN 
ORDNING?

VAD? 
HUR?

HUR?

I VILKEN 
TAKT?  
I VILKEN 
ORDNING?
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Varför är ljus viktigt? 

Innan det elektriska ljuset uppfanns var 
människor tvungna att själva bära med sig 
sitt ljus under dygnets mörka timmar. När det 
elektriska ljuset slog igenom blev ett helt annat 
slags stadsliv möjligt. 

Ljuset är viktigt av flera anledningar. Det 
handlar om trygghet och säkerhet men 
också om att ljuset, rätt använt, kan göra 
stadsmiljön vacker, stadsrummet attraktivt 
att vistas i och staden till ett intressant 
besöksmål. Som investering betraktat är ljus 
ett kostnadseffektivt sätt att locka människor 
att uppehålla sig i staden, förutsatt att där 
finns något vackert att belysa.

Rumslighet 

Ljus på fasader och andra vertikala ytor hjälper 
oss att förstå hur stadsrummen är uppbyggda, 
vilket är positivt för tryggheten.

Orientering
Ljussatta landmärken, som till exempel broar, 
torn och höga hus, gör staden läsbar. Upplysta 
skyltar med gatunamn och -nummer bidrar 
också till att människor hittar rätt.

Sammanhang
Ljuset visar vad platsen används till. Ett 
väl ljussatt torg har annan belysning än en 
parkeringsplats och en bra bostadsgata har inte 
samma belysning som en motorväg.

Atmosfär
En stads atmosfär påverkas av vilka platser och 
byggnader som framhävs; historiska byggnader 
ger ett annat uttryck än kommersiella. Olika 

ljusfärger skapar också olika stämningar; 
gulaktigt ljus upplevs ofta som mysigt medan 
blåaktigt ljus känns spöklikt och kallt. 

Identitet och status
En stad med genomtänkt belysning ger ett gott 
intryck. Om belysningen dessutom framhäver 
det som är unikt och vackert får staden en 
tydlig identitet inte bara dagtid utan även under 
dygnets mörka timmar. När stadens olika stråk 
och platser får väl planerad belysning får de en 
tydligare identitet och karaktär. 

Marknadsföring
En satsning på ljus kan fungera som reklam för 
en hel stad. En annan form av marknadsföring 
är fasadbelysning.

Säkerhet
Säkerhet brukar beskrivas som den faktiska 
risken att utsättas för brott, ordningsstörningar 
eller olyckor. Ljus gör att vi ser varandra och 
var vi sätter fötterna. Ljus är med andra ord 
viktigt för trafik säkerheten, för både fotgängare, 
cyklister och bilister. 

Trygghet
Trygghet kan beskrivas som individens 
upplevelse av säkerheten. Stadens ljus påverkar 
människors upplevelse av trygghet - eller 
otrygghet. 

Rätt ljus på rätt plats är positivt för människors 
rörelser i staden nattetid och gör att fler vågar 
vara ute. Fel ljus på fel plats kan istället skapa 
otrygghet och utsatthet.



Ljus framhäver det vackra och ger trygghet.  
Posthusplatsen, Malmö.

Ljus skapar glädje och välbefinnande hos människor. 
Tillfällig discotunnel under Drömljus i Helsingborg, 2018.

Ljus ger platser en tydlig identitet. Sittpuckar vid 
Påskbergsskolan, Varberg.

Ljus visar vägen och ger ett välkomnande 
intryck. Berlin Philharmonie.

Ljus på fasader gör att vi förstår hur stadsrummen är uppbyggda, 
vilket är positivt för tryggheten. Stortorget i Helsingborg.



Sju begrepp om hur vi uppfattar ljus   
(Liljefors, 1997):
Ljusnivå – hur ljust respektive mörkt det är på 
en given plats, till exempel i ett rum
Ljusfördelning – var det är ljusare     
respektive mörkare
Skuggor – var de faller och deras karaktär
Reflexer – var de finns och deras karaktär
Bländning – var den finns och hur        
märkbar den är
Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas
Färger – om de ser naturliga eller  
förvanskade ut
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Ljus i stadsrum

”För att mäta ljusets kvalitet måste man 
utgå ifrån hur vi upplever det. Detta är 
så självklart att det känns märkligt att 
skriva om det. Ändå har detta ansetts 
lite suspekt och man har många gånger 
förlitat sig på ”objektiva” mätinstrument. 
Problemet med dessa mätinstrument är 
att de inte fungerar på samma sätt som 
det mänskliga ögat /…/ Mätinstrumenten 
kan mäta ljusstrålningens egenskaper, 
medan ett synintryck relaterar till 
tidigare intryck, förväntningar mm.” 

 (Larsson, 1999)

Ljusnivå
Ljusnivå är förhållandet mellan ljust och mörkt 
och kan graderas likt en gråskala. Hög ljusnivå, 
det vill säga mycket ljus, framstår ofta som 
något eftersträvansvärt. Visserligen gör mycket 
ljus det lättare för detaljseendet (en synvinkel 
om 2 grader) men inte för omgivningsseendet 
(170 grader), vilket är det vi använder mest 
för att få en snabb uppfattning om miljöerna 
vi vistas i. Vårt omgivningsseende fungerar 
väl även vid låg belysningsstyrka och det är 
snarare ljusets fördelning i rummet som stödjer 
rumsupplevelsen. Ljus på fasader och andra 
vertikala element gör att rummet upplevs som 
ljust, även om ljusnivån på marken kanske är 
låg. Mycket ljus på marken gör inte att den 
upplevda ljusnivån blir hög. Det är därför 
viktigt att inte stirra sig blind på lux-värden för 
markytor.

Upplevelsen av en ljusnivå påverkas också av 
betraktarens föregående miljö. När man till 
exempel går inomhus efter att ha varit ute en 
solig dag upplevs rummet som väldigt mörkt. 
Generellt ökar den upplevda tryggheten när 
man rör sig från mörker till ljus, jämfört med 
tvärtom.

Ljusfördelning
Ljusfördelningen påverkar rummets karaktär 
och är ett av de viktigaste gestaltningsmedlen. 
En ensam strålkastare i ett mörkt rum kan 
skapa en dramatisk upplevelse men samtidigt 
dominera så kraftigt att inget annat syns. 
En jämn belysning utan variation ger lätt en 
monoton och platt karaktär, vilket kan leda 
till ökad trötthet. En varierad ljusfördelning 
stimulerar däremot synsinnet och ger ökad 
vakenhet. För att seendet ska bli behagligt 
måste det finnas en balans mellan rummets 
ljusare och mörkare delar. Mjuka övergångar 
medger större skillnader i ljusnivå utan att man 
blir bländad av de ljusa partierna.

Skuggor
Skuggor hjälper oss att uppfatta formen 
av de föremål som omger oss. Dagsljus ger 
skuggor som vi uppfattar som naturliga och är 
basen för vår tolkning av former. Vid arbete 



Olika markmaterial reflekterar olika mycket ljus. Jämför 
här en mörk granitbeläggning och ledstråken av metall. 
Nörreport station, Köpenhamn.

Skuggor gör att vi uppfattar formen på de föremål som 
omger oss. Israels plads, Köpenhamn.

Genomtänkt placering av ljuskällor kan framhäva 
arkitekturen på ett vackert sätt och samtidigt ge bländfri 
belysning. Räckesbelysning på Cirkelbroen, Köpenhamn.
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med belysning är det därför viktigt att se till 
att skuggor inte ger en förvanskad bild av 
verkligheten.

Ljus som kommer från en liten källa placerad 
långt bort, som till exempel solen eller en 
strålkastare, gör att skuggor blir hårda. Ljus 
från flera ljuskällor och riktningar, eller ett 
indirekt ljus från ljusa rumsytor, gör att skuggor 
blir mjuka. Alltför mycket kontraster och hårda 
skuggor kan skapa en orolig miljö som tröttar 
seendet. Samtidigt gör avsaknad av skuggor att 
ljusmiljön upplevs som enformig, platt och 
svårare att bedöma avstånd i.

Reflexer
Reflexer är ytspeglingar som uppstår när ljuset 
reflekteras i en blank yta. I dagligt tal kallar 
vi det glans, blänk eller glitter. Det kan vara 
ljus som reflekteras i en havsyta som glitter 
eller att ett markmaterial blänker i ljuset. 
Olika markmaterial reflekterar olika mycket, 
jämför till exempel en mörk nylagd asfalt med 
en granityta som innehåller små glänsande 
mineraler. Kombinationen av ljus och ytans 
reflektion kan ge trevliga reflexer. Samtidigt 
är det viktigt att undvika oönskade reflexer 
från blanka material eftersom detta skapar 
bländning och obehag.

Bländning
Bländning är en reaktion på att synfältet 
innehåller alltför stora ljushetskontraster. 
Bländning gör att ögat ansträngs och får 
svårare att adaptera till mörkare miljöer. 
Bländning kan delas in i två kategorier: 
störande bländning och direkt synnedsättande 
bländning. Ett exempel på störande bländning 
är när det står dåligt avskärmade lampor 
längs en väg, vilket ger ett störande ljus även 
om de inte påverkar förmågan att se och läsa 
av omgivningen. Däremot gör en mötande 
bils helljus att ögats förmåga att se under en 
kort stund kraftigt försämras – detta är ett 
exempel på synnedsättande bländning. En 
starkt lysande armatur mot en i övrigt mörk 
miljö kan också ge synnedsättande bländning. 
Dessutom får människor med åren en sämre 
förmåga att klara av bländning eftersom ögat 
blir grumligt med åren. Bländfri belysning är en 
tillgänglighetsfråga. 



Belysta fasader gör rummets form lättare att uppfatta 
och är positivt för tryggheten. Hjälmarkajen och Malmö 
högskola, Malmö.

Mörker behövs i staden som motvikt till allt ljus. Där det 
är mörkt finns också möjligheter att lägga till ljus vid 
särskilda tillfällen. Gamla kyrkogården längs Södergatan, 
Helsingborg, under Drömljus 2018.

” Genom rätt fördelning av ljus 
och mörker får vi en intressant och 
samtidigt trygg stad. ”
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Att arbeta med belysning

I det här avsnittet presenteras tips för en god 
ljussättning. Det behövs både kunskap om ljus 
och en målbild för hur platsen/rummet ska 
användas och upplevas för att ljussättningen 
ska bli bra. 

Mörker – en förutsättning för ljus
Utan mörker, ingen upplevelse av ljus. Det 
finns många exempel på hur det ropas på mer 
ljus för ökad trygghet och nya upplevelser men 
faktum är att om det inte finns kvar mörka 
miljöer så blir upplevelsen av staden tröttande, 
enformig och därmed otrygg. Vi bör tänka oss 
mörkret som en bas ur vilken vi mejslar fram 
upplevelsen av staden. Lägg till ljus där många 
av oss promenerar och cyklar, lägg till ljus på 
vackra hus, träd och detaljer och låt det vara 
mörkt runtomkring. Genom rätt fördelning 
av ljus och mörker får vi en intressant och 
samtidigt trygg stad.

Planering och ljusfördelning
Det första som behöver göras är att analysera 
nuläget och med det som bas ta fram förslag 
på önskvärd förändring. Devisen bör vara rätt 
ljus på rätt plats – och det kan innebära att 
man lägger till belysning men det kan lika gärna 
handla om att ta bort oönskat och störande ljus.

Ljuset i ett gatu- eller parkrum hjälper oss att 
förstå hur det är uppbyggt. Ljus på vertikala 
ytor underlättar orienteringen och gör att 
ljus nivån i rummet upplevs högre än om bara 
marken belysts. Ljus på vertikala ytor kan till 
och med göra att anläggningen i sin helhet 
blir mer energieffektiv, genom att ljuset på 
markytorna inte behöver överdrivas. Vid 
gestaltningen är rummets öppenhet/slutenhet, 
storlek, riktningar och entréer viktiga faktorer 
att beakta. 

Hur belysningen är utformad och vad som 
framhävs påverkar upplevelsen i stor 
utsträckning. Att framhäva en historisk byggnad 
ger ett uttryck, medan en kommersiell byggnad 
som framhävs ger ett annat. 



Väl placerade ljuspunkter gör det lätt att orientera sig. 
Armaturer på fasaden ger ett behagligt, indirekt ljus för 
de som passerar. Halmstad station.

Lågt placerade ljuspunkter ger ett mänskligt och intimt 
intryck. Utemiljön vid Malmö Live.
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Ljuspunktshöjd och skala 
Upplevelsen av ett rum påverkas mycket av 
ljuspunkternas höjd. Högt placerade ljuspunkter 
ger ett offentligt och storskaligt intryck – som 
människa känner man sig ganska liten. 
Dessutom upplevs skuggorna som onaturliga, 
till exempel blir skuggor i ansiktet förvrängda, 
vilket kan skapa otrygghet. För trafikleder och 
andra bildominerade miljöer är det dock en 
lösning som fungerar väl, eftersom man då får 
ett längre avstånd mellan stolparna, vilket är 
ekonomiskt fördelaktigt.

Lågt placerade ljuspunkter ger ett mer 
mänskligt och intimt intryck. Då ljuspunkter 
placeras under ögonhöjd, i form av pollare, blir 
följden dock att det inte går att urskilja mötande 
människors ansiktsuttryck. Detta kan göra att 
platsen upplevs som otrygg. Pollarbelysning ska 
användas endast i särskilda miljöer där 
belysningen behöver tonas ner, till exempel nära 
havet där man vill ha sparsamt med ljus. 

Belysningsanläggningens skala berättar om vad 
rummet används till. Tyvärr finns det 
fortfarande här och var stadsgator vars 
belysning liknar motorvägsbelysning och torg 
som liknar parkeringsplatser.

Rätt ljusnivå
Vid belysningsplanering gäller det att hitta 
rätt ljusnivå så att det nya som läggs till inte 
gör att det gamla upplevs som mörkt och 
otryggt. Om en byggnad eller ett område 
får en ljusnivå som är väsentligt högre än 
omgivningen blir resultatet att det mörka 

upplevs som ogenomträngligt mörkt. Och då 
är risken att man ljussätter det mörka för att 
komma ikapp, vilket leder till något som kallas 
ljusinflation. Vid varje tillägg av belysning ska 
ljusnivån därför noga analyseras. Lägsta möjliga 
ljusnivå för att uppnå önskat resultat ska alltid 
användas.

Rätt ljusfärg
Valet av ljusfärg (färgtemperatur) påverkar 
upplevelsen. Ett varmt ljus som går åt det gula 
och röda hållet upplevs ofta som stämningsfullt, 
tryggt och avslappnande medan ett mer 
blåaktigt ljus lätt upplevs som spöklikt och 
kallt. Ett medvetet val av olika ljusfärger kan ge 
intressanta effekter. 

Generellt gäller att många människor trivs bäst 
med ett varmvitt ljus istället för ett ljus som drar 
åt blått. Välj därför ett varmvitt ljus i de miljöer 
där människor vistas och färdas som fotgängare 
och cyklister. I de miljöer som domineras av 
biltrafik kan en kallare ljusfärg vara lämplig, 
särskilt med tanke på att ett sådant ljus är mer 
energieffektivt. Se även avsnittet ljusfakta och 
förklaringar.

Undvik ljusföroreningar
I våra städer kan vi sällan uppleva stjärnhimlen. 
Ströljus från gator, torg, hamnar och spår-
områden ger ett ljus som reflekteras i molnen 
och ibland syns som ett ljust sken ovanför en 
stad. Ljuset stör människor men även växter 
och djur. Det är därför viktigt att undvika 
uppåt riktat ljus och att skärma av ljuskällor så 
att ljuset hamnar där det gör nytta istället. Att 



Ett medvetet val av olika ljusfärger kan ge intressanta effekter. Här har byggnaden ett 
varmt ljus och platsen ett kallt. S:t Johannes kyrka, Triangeln, Malmö.
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armaturerna ger ströljus långt åt sidorna, 
medan de moderna LED-armaturerna ger ett 
tydligt avgränsat ljus. Detta kan medföra att 
exempelvis gång- och cykelvägar längs gator kan 
behöva kompletterande belysning. Stolpar kan 
också behöva placeras tätare.

Enhetlighet vad gäller kulörer på armaturer 
och stolpar ska eftersträvas. För anvisningar 
kring kulörer för kommunens olika områden, se 
teknisk handbok.

Underhåll
Ett gott underhåll är viktigt för tryggheten. 
Bristande underhåll skapar otrygghet eftersom 
anläggningar som inte lyser eller är trasiga 
signalerar att ingen bryr sig om miljöerna.

Olika delar av staden kräver olika intervall 
för funktionskontroller och underhåll som 
till exempel rengöring av armaturer och 
ljuskällor. Generellt gäller att stadskärnan bör 
ha ett tätare underhållsintervall, på grund av 
luftföroreningar och ökat slitage. 

minimera ljusföroreningar är fördelaktigt för 
upplevelsen av ljuset, för miljön och även för 
plånboken. 

Val av armaturer, ljuskällor   
och kulörer på utrustning
Armaturtyper väljs utifrån den ljusfördelning 
som önskas för det aktuella stadsrummet. 
Först när det finns ett helhetstänk kring ljus
sättningen väljs produkter. Armaturer och övrig 
utrustning behöver vara av god kvalitet för att 
hålla länge och för att kunna hanteras på ett 
smidigt sätt vid drift och underhåll. 

Ljuskällor ska vara energieffektiva och ha 
ett ljus med god färgåtergivning. God färg-
återgivning handlar inte om hur ljuset ser 
ut utan om hur korrekt färgen på de belysta 
föremålen återges. Se även avsnittet begrepp 
och förklaringar.

När äldre belysning ersätts med LED-ljus kan 
fler belysningspunkter behövas. De gamla 



Platsspecifik och genomtänkt belysning fram häver det 
som är intressant i staden. Här visas maskineriet i den 
öppningsbara bron. Hjälmarebron, Malmö.

Om armaturerna inte riktas rätt blir resultatet inte 
särskilt bra. Skylten till Brf. Örnen är upplyst till hälften. 
Spångatan, Malmö.

Stolparna skymmer inte den viktiga siktlinjen mot fäst  -
ningen. En placering i mittrefugen skulle gjort det omöjligt 
att uppleva fästningen på håll. Södra vägen, Varberg.

Fästningen
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Hållbarhet
Styrning
Med ny teknik finns goda möjligheter att styra 
ljusnivåerna i staden på ett smart sätt. Ett 
vanligt sätt är att nattsänka gatubelysningen så 
att ljusnivån (och därmed energiförbrukningen) 
sänks. Att släcka varannan ljuspunkt för att 
spara energi är däremot en mycket dålig metod 
för energibesparing eftersom den ger en sämre 
upplevelse och risk för otrygghet och olyckor.
Lekplatser och idrottsanläggningar kan också 
ha tidsstyrd belysning eller en manuell styrning 
för brukarna själva. Eventuellt kan också 
stadens accentbelysning i staden styras så att 
ljusnivåerna följer omgivningens ljusnivåer. 

Energieffektivitet
Energieffektivitet är en viktig aspekt på 
armatur- och ljuskälleval. Armaturer har 
en lång livslängd och en större del av deras 
miljö påverkan sker under driftsfasen. 
Numera har även ljuskällan lång livslängd. 
Minsta möjliga energiåtgång för kommunens 
belysningsanläggningar ska eftersträvas, utan 
avkall på ljuskvalitet och trygghet.

Hållbarhet – mer än energi
Hållbarhet brukar beskrivas utifrån tre olika 
dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Hur vi planerar och genomför 
stadens belysning har berörings punkter med 
alla tre dimensionerna. När det handlar om 
ekonomi är det belysningsanläggningens 
investerings- och driftskostnad, inklusive 
energieffektivitet, som brukar tas upp.

Vad gäller den ekologiska hållbarheten handlar 
det bland annat om att se till att belysnings-
anläggningarna inte stör flora och fauna. Som 
beställare har kommunen även möjlighet att 
ställa krav på belysningskomponenters miljö-
påverkan vid produktionen. Varbergs kommun 
ska sträva efter att minska sitt ekologiska 
fotavtryck så mycket som möjligt.

Den sociala hållbarheten handlar om att skapa 
en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor 
trivs och vill vistas. Hur den nattliga staden 
ser ut är av stor betydelse för människors 
upplevelse av trygghet.

Miljöbalken styr
Ljus kan under vissa förhållanden upplevas som 
störande. Det är viktigt att vid planering och 
projektering se till att ljusstörningar undviks 
eller minimeras. Ljusstörningar som medför 
olägenheter för omgivningen kan klassas som 
miljö farlig verksamhet enligt miljöbalken.
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Belysningens verktyg

Att välja vad som ska belysas, varför och på 
vilket sätt är viktiga frågor vid planeringen av 
en belysningsanläggning. Som stöd vid val 
av armatur och princip presenteras här en 
verktygslåda att använda sig av. Varje projekt 
är unikt, vilket gör att det varierar vilka verktyg 
som passar bäst och i vilken omfattning de ska 
användas.  

Lykta
En lykta ger ett rumsskapande allmänljus utan 
för stora kontraster. Lyktan tillför ett dekorativt 
värde både dagtid och på kvällen. Lyktor är ofta 
helt avskärmade uppåt för att undvika onödigt 
ströljus.

Avskärmad stolparmatur
Avskärmade armaturer belyser rummet utan att 
själv vara synliga. Med planglas på armaturen 
undviks ljuspunkter som ögat dras till. Detta 
passar bland annat i stadsmiljö där en hög 
visuell komfort önskas.

Belysning från fasad 
För att undvika stolpar och för att få till ett 
välriktat ljus kan en fasadmonterad belysning 
vara den bästa lösningen. Avtala med 
fastighetsägare om montering på fasad.

Avskärmad stolparmatur    
vid gång- och cykelbana
Cykelbanans egna belysning samordnas med 
gatans belysning. Att samla flera belysnings
punkter på samma stolpe är ofta bra för 
helheten.

Belysning för tryggare   
gång- och cykelväg 
När inte bara vägen utan också den närmaste 
omgivningen ljussätts ökar tryggheten. Detta 
gäller särskilt i natur- och parkmiljöer.

Tunnelbelysning
Väl avbländad tunnelbelysning med rätt ljusnivå 
i förhållande till omgivningen kan vara positiv 
för både säkerhet och trygghet.

Låg belysning
Med låg belysning menas pollarbelysning 
eller annan lågt placerad belysning. Låg 
belysning har fördelen att den inte dominerar 
sin omgivning, förutsatt att armaturen är väl 
avbländad. Pollarbelysning fungerar särskilt väl 
längs exempelvis kajkanter där den ger säkerhet 
utan att förta intrycket av vattnet. 

Integrerad belysning
Belysning som är integrerad i bänkar eller 
andra arkitektoniska element kan framhäva 
intressanta former och detaljer.

Strålkastare på stolpe
Strålkastare ger ett väl avskärmat ljus som 
kan användas för att framhäva utvalda delar 
av omgivningen. Mötesplatser kan aktiveras 
och uttryck och stämningar kan skapas. 
Använd bländskydd för att minska riskerna för 
bländning och obehag.

Strålkastare kan användas för att lyfta fram 
intressant växtlighet.



Ovan: Låg belysning längs cykelväg samt upplyst stationsbyggnad, 
Triangeln, Malmö. Höger: Väl avbländad pollarbelysning utmed kajkant, 
innerhamnen i Varberg. 

Armaturval och principlösningar
PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe

17 Belysningsstrategi för Varbergs kommun
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Armaturval och principlösningar 

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Markstrålkastare
Markstrålkastare kan fungera bra för att 
lysa upp träd och visa upp årstidsväxlingar. 
Markstrålkastare kan även hjälpa till att belysa 
konstverk eller andra vertikala element. Var 
medveten om att markstrålkastare kan blända 
betraktaren och att skötsel och underhåll kan 
vara krävande.

Belysning av konstverk
Ett välriktat ljus kan accentuera konstverk. 
Ljuset kan komma från stolpmonterade 
strålkastare och/eller markinfällda armaturer.

Dekorativ belysning
På speciella platser kan belysning bidra till att 
skapa en viss stämning vid fest och stödja olika 
typer av evenemang.

Fasadbelysning
Fasadbelysning kan framhäva ett hus på en 
plats och det vackra på byggnaden. 

Belysning inifrån
Ljus från fönster i byggnader, vare sig de är 
publika, kommersiella eller privata, bidrar till 
trygghet och attraktivitet i staden. 

Belysning av entréer
Belysta entréer är välkomnande och ger en ökad 
trygghet.



Ljus kan göra en plats unik och öka tryggheten. 
Passage under Langebro, Köpenhamn.

Ljus som liknar en stjärnhimmel. Hyllie torg, Malmö.

Lyktor ger ljus både på gatan och på fasaderna, vilket är 
positivt för upplevelsen av stadsrummet och för tryggheten. 

Ahlefeldtsgade, Köpenhamn.

Belysning som är integrerad i arkitekturen. Israels plads, Köpenhamn.

Markstrålkastare som belyser exempelvis träd ska användas 
med försiktighet men kan vara en bra lösning på vissa platser. 
Nykredits kontor, Kalvebod brygge, Köpenhamn.
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Foton till höger, uppifrån och ned: 1. Strandpromenaden 
vid Kåsa, fotograf Simon Lautrup, 2. Varbergs torg, 
fotograf Hidvi Group, och 3. Societetsparken sommartid, 
fotograf Hidvi Group.

Riktlinjer för Varbergs stad
 » Använd belysning för att visa upp det 

historiskt intressanta i Varberg
 » Framhäv det vackra – och det behöver 

inte vara samma på natten som på dagen
 » Gör staden lätt att orientera sig i med 

hjälp av ljus

2

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

I detta kapitel beskrivs nuläge och målbild 
för de geografiska områdena Varbergs 
stad, stadskärnan och kommunens mindre 
orter. Tillsammans med det tematiska 
kapitlet 3 Typmiljöer - principer och förslag 
tecknas en helhetsbild av hur kommunens 
belysningsanläggningar bör utvecklas.

Varbergs stad
Nuläge
Varberg är en stad med många kvaliteter: 
havsnära, grön och med en unik stadskärna. 
Fästningen är ett landmärke som präglat och 
fortfarande präglar staden och dess omgivningar 
och ger den en speciell identitet.

Mycket av det vackra med Varberg syns idag 
dåligt när skymningen faller. Det finns en upplyst 
strandpromenad och fästningen har ett svagt 
ljus som framhäver dess konturer på ett vackert 
sätt. Samtidigt saknar många andra byggnader 
och miljöer ett ljus som framhäver det unika och 
som skapar trygghet och underlättar människors 
rörelse genom staden. Historiskt sett har 
belysning mestadels betraktats som en teknisk 
nödvändighet och tonvikten har legat på pålitlig 
teknik och god driftsekonomi.

Målbild
I morgondagens Varberg används ljus för att göra 
staden lätt att orientera sig i. Viktiga byggnader 
och andra målpunkter ljussätts. Belysningen 
längs gator och vägar är enhetlig men särskilda 
platser och stråk får annan, avvikande belysning. 

Det nattliga Varberg — idag och imorgon
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LANDMÄRKEN  
1. Stadshotellet     
2. Sparbanken     
3. Rådhuset     
4. Varbergs kyrka     
5. Varmbadhuset    
6. Societetshuset     
7. Hamnmagasinet    
8. Tullhuset     
9. Kallbadhuset     
10. framtida Hoken   
11. Stationshus anno 1880    
12. Stationshus anno 2025    
13. Varbergs teater    
14. Tvillinghusen     
15. Stadshus C     
16. Stadshus A     
17. Rantzauklippan    
18. Fästningen      
19. Rosenfredsskolan    

Landmärke att belysa
Viktiga gator utanför 
stadskärnan
Upplevelsestråk
Ev. framtida gata
Fördjupningsområde
A-H, se sid 54-55
Stadskärnan

Varbergs stad - landmärken, stråk och delområden
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Landmärken
Belysta landmärken gör det lättare att orientera 
sig i staden. Här presenteras de viktigaste 
landmärkena i centrala Varberg. En genomtänkt 
ljussättning av dessa gör att stadens skönhet 
visas upp även nattetid.

Stadshotellets (1) fasadbelysning bör omfatta 
bygg nadens alla våningsplan och även framhäva 
taket. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.

Sparbanken (2) bör få en ljussättning som 
lyfter fram byggnadens karaktär och färg. 
Ansvar: Sparbanken.

Rådhuset (3) bör lyftas fram med en varsam 
ljussättning. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.

Varbergs kyrka (4) behöver ny fasad belysning 
som är jämnare än idag och som framhäver 
tornet och entréerna på ett vackert sätt. Ansvar: 
Svenska kyrkan.

Varmbadhusets (5) torn är belyst idag men hela 
byggnaden bör visas fram. Ansvar: Varbergs 
Fastighets AB.

Societetshuset (6) är obelyst och bör belysas 
för att göra huset och Societetsparken mer 
attraktiva. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.

Hamnmagasinet (7) bör ljussättas för att 
göra Sjöallén mer attraktiv. Ansvar: Varbergs 
kommun.

Tullhuset (8) bör få en permanent ljussättning 
som framhäver byggnadens vackra detaljer på 
ett bra sätt. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.

Kallbadhuset (9) bör ljussättas på ett 
spännande sätt som gör att det blir ett tydligt 
landmärke även nattetid. Takkupolerna bör 
särskilt framhävas. Ansvar: Varbergs kommun.

En publik byggnad på Hoken (10) är ett framtida 
landmärke som planeras och gestaltas i 
samband med det nya området Västerport. 
Ansvar: Varbergs kommun.

Stationshus anno 1880 (11) bör ljussättas för att 
bidra till tryggheten för gång- och cykelstråken 
till den nya stationen. Ansvar: Jernhusen.

Stationshus anno 2025 (12) ska vara ett tydligt 
landmärke i staden och dess ljussättning ska 
arbetas fram i samband med övrig gestaltning 
och planering. Ansvar: Jernhusen.

Varbergs teater (13) har idag en fasadbelysning 
med ett vackert ljus vid entréerna. Eventuellt 
behöver belysningen kompletteras. Ansvar: 
Varbergs kommun.

Tvillinghusen (14) vid Eskilsgatan bör ljussättas 
så att de två byggnaderna kan uppfattas 
som en port in i den gamla staden nattetid. 
Både fasader och tak bör framhävas. Ansvar: 
Varbergs Fastighets AB.

Stadshus C/Varberg Direkt (15) är ett 
viktigt landmärke för invånarna som besöker 
kommunen. Entrén bör vara tydlig och 
välkomnande och utformas i samklang med 
parkens belysning. Ansvar: Varbergs Fastighets 
AB (ägare)/Serviceförvaltningen (förvaltare).

Stadshus A (16) bör ljussättas på ett sätt som 
framhäver hela den äldsta byggnadsdelen. 
Ansvar: Varbergs kommun.

Rantzauklippan (17) bör ljussättas på ett sätt 
som gör den synlig från strandpromenaden. 
Ansvar: Varbergs kommun.
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VÅGA - den planerade vattenreservoaren i östra Varberg. 
Illustration ur tävlingsförslag, White arkitekter.
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Fästningen (18) har en väl genomförd 
ljussättning i alla riktningar utom mot hamnen. 
När hamnen flyttas finns goda förutsättningar 
att komplettera med ljus åt det hållet också. 
Ansvar: Statens fastighetsverk.

Rosenfredsskolan (19) bör ljussättas så att 
byggnaden blir synlig på håll även nattetid. 
Både fasader och tak bör framhävas. Särskild 
hänsyn ska tas till konstverket på byggnadens 
norra sida. Ansvar: Varbergs kommun.

Prioritering av landmärken (A-C)
De landmärken som pekas ut i denna strategi 
har samtliga stor betydelse för sitt omland. 
Några av de befintliga landmärkena är särskilt 
angelägna att belysa på grund av sin betydelse 
och sitt läge i staden. Dessa har klassats som 
prioritet A. 

Prioritet A
1. Stadshotellet  2. Sparbanken
3. Rådhuset  4. Varbergs kyrka 
6. Societetshuset  9. Kallbadhuset
18. Fästningen   19. Rosenfredsskolan

Andra befintliga landmärken finns i områden 
som är under utveckling och gränsar till 
pågående stadsutvecklingsprojekt. De kan 
genomföras något senare och får därmed 
prioritet B. I gruppen återfinns även Stadshus 
A, som ingår i föreslaget fördjupningsområde 
Esplanaden.

Prioritet B
5. Varmbadhuset  7. Hamnmagasinet
8. Tullhuset  12. Stationshus anno 2025 
16. Stadshus A

I gruppen prioritet C finns flera befintliga 
landmärken. Ett av dem är Varbergs teater, 
vars entrébelysning ger karaktär nattetid, 
även om hela byggnaden ännu inte är ljussatt. 
I gruppen finns även framtida landmärke, en 
kommande byggnad på Hoken, som byggs först 
om ett antal år. Om resurserna för ljussättning 
är begränsade är framtida Hoken och Varbergs 
teater de viktigaste i denna grupp.

Prioritet C 
10. framtida Hoken 11. Stationshus anno 1880
13. Varbergs teater 14. Tvillinghusen 
15. Stadshus C  17. Rantzauklippan

Framtida landmärken
När staden växer och utvecklas kan det bli 
aktuellt med nya landmärken. Ett exempel 
är den planerade vattenreservoaren VÅGA i 
Träslövsområdet, vilken bör framhävas med 
ljus. 

Huruvida nybyggnationer är lämpliga att bli 
belysta landmärken bör bedömas från fall till 
fall, utifrån aspekter som rumsupplevelse, 
trafiksäkerhet samt natur och kulturmiljö.
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Stadskärnans belysning bör bytas ut mot mer effektiv 
belysning med bättre ljuskvalitet. Stolpar bör vara lägre 
än på bilden. Prästgatan.

Riktlinjer för stadskärnan
 » Låt belysningen harmoniera med gatornas 

karaktär och byggnadernas höjd
 » Avsätt medel för belysning i samband med 

investeringar som rör utveckling av viktiga 
platser och stråk

 » Reinvestera i ny belysning på ett sätt som 
är ekonomiskt rimligt, för de gator som 
inte byggs om inom en överskådlig framtid

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

Stadskärnan
Nuläge
De flesta vanliga gatorna i stadskärnan har 
belysning som inte gör stadsrummen rättvisa. 
Belysningen sitter på många ställen alltför 
högt för att passa till den låga bebyggelse som 
är karaktäristisk för Varberg. Armaturerna 
har en teknisk karaktär (koffertarmaturer) 
och ljuskällorna med högtrycksnatrium ger 
ett gult ljus med dålig färgåtergivning. Några 
gator har dock andra belysningslösningar, 
däribland gågatan Kungsgatan, Norrgatan och 
Borgmästargatan, som alla har gammaldags 
lyktor på stolpar. Av dessa tre skiljer västra 
delen av Norrgatan ut sig. I samband med 
att gatan byggdes om till gångfartsområde 
bestyckades armaturerna med LED som ger ett 
varmvitt ljus.

De senaste årens ombyggnader av centralt 
belägna gator har lett till att Lorensberg och 
gatorna som omger centrum har fått bättre 
ljuskvalitet och en belysning som är mer 
genomtänkt. Kontrasten till det gula ljuset i 
resten av stadskärnan är stor.

Målbild
Genom en förbättrad belysning i stadskärnan, 
både standardbelysning och särskilda 
satsningar, upplevs stadsrummen som tryggare 
och mer attraktiva. 

Varberg har många särskilt fina byggnader som 
bör framhävas med hjälp av ljus. Några av dem 
förvaltas av kommunen själva genom Varbergs 
Fastighets AB och detta ger goda förutsättningar 
för en positiv utveckling. Konst som framhävs 
på ett bra sätt förskönar också staden. Se 
särskild karta med förslag på landmärken och 
konstverk att ljussätta, se sid 23 och 27.

Riktlinjer
Stadsmiljöprogrammet från 1999 (”Riktlinje 
för gaturummets detaljutformning och 
möblering”) anger att gatans möblering och 
beläggning ska harmoniera med byggnaderna 
och stadsmiljön. Gatorna i stadskärnan ska vara 
belagda med natursten. Belysningsstolpar och 

övrig utrustning ska vara enkla i formen och 
påverkade av de klassiska idealen med balans 
och symmetri. Ljuskällan ska ge ett varmt ljus.

Stadsmiljöprogrammets riktlinjer ska 
fortsatt gälla. Som tillägg gäller även att 
belysningslösningar med bra ljuskvalitet 
och energieffektiva ljuskällor ska väljas vid 
investeringar och reinvesteringar. Belysningen 
ska också harmoniera med byggnadshöjderna 
och med de olika gatornas karaktär. Det bör 
till exempel vara skillnad mellan belysningen 
på gågator och gångfartsområden jämfört med 
övriga stadsgator. Gator med större inslag 
av handel bör utformas på ett särskilt sätt. 
För anvisningar om gatornas utformning, 
se underrubriken centrumgator i kapitel 3 
Typmiljöer  principer och förslag. 

Vissa platser och stråk är viktigare än andra vad 
gäller gestaltningen, till exempel Torggatan, 
och bör hanteras som särskilda satsningar vid 
investering och reinvestering. Se även kapitel 5 
Fördjupningsavsnitt. 



27 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

Stadskärnan - konstverk, gågator och handelsstråk
Handelsstråk
Befi ntlig och  
framtida gågata/  
gångfartsområde

Stadskärnan 

KONSTVERK

1 Badande ungdom
2 Vattenbärare
3 Stilla rörelse
4 Hålrum
5 Gossen med Guldgåsen
6 Vattenstenar 
7 Gustav Ullman – staty
8 Minnesmonumentet 
Kungaval fredsfördraget i 
Varberg 1343

Landmärken, se karta sid 21



28

Riktlinjer för viktiga stadsgator  
utanför stadskärnan
 » Se till att gatan får en belysning och att 

gång- och cykelytorna får en egen
 » Välj stilrena armaturer, med god 

ljuskvalitet, och tillhörande stolpar

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

Viktiga stadsgator  
utanför stadskärnan
Nuläge
Vissa av gatorna utanför men nära stadskärnan 
får inom en snar framtid ett nytt utseende i 
och med att den nya järnvägsstationen och 
Västerport växer fram. Längs många av gatorna 
består belysningen idag av koffertarmaturer på 
relativt höga stolpar. Se berörda gator på karta, 
sidan 21.

Den gemensamma nämnaren för de utpekade 
gatorna är att de är viktiga gång- och cykelstråk, 
särskilt för arbetspendling. De har även i de 
flesta fall plats för grönska i form av träd. 
Östra Vallgatan, Engelbrektsgatan och Västra 
Vallgatan som byggdes om 2015-2017 har fått 
en enhetlig belysningslösning i form av stilrena 
armaturer med gatuoptik, på en stolpe med två 
armar. Detta gör att både gatan och gång- och 
cykelbanan får ljus.

Målbild
Belysningen bör utformas som på Vallgatorna 
(se ovan). Gång- och cykelytor ska få en egen 
belysning och inte bara ströljus från körbanans 
belysning. Armaturer ska ha ett stadsmässigt 
utseende och stolpar ska vara koniska och 
lackerade i lämplig kulör (för val av produkter 
samt stolphöjder, se teknisk handbok). Se även 
typmiljön cykelstråk för arbetspendling, sid 36.

"Upplevelsestråk"  
utanför stadskärnan
Nuläge
I Varbergs tätort, utanför stadskärnan, 
finns rörelsestråk som är viktiga för 
människors rekreation. Några exempel är 
strandpromenaden, Ringvägen väster om 
kvarteret Kilen och Södra Hamnvägen/Sjöallén. 
Några framtida upplevelsestråk är Södra vägen 
förbi Pilhagen, som har potential att bli ett 
trivsamt grönt gaturum, samt kajpromenaden i 
Västerport.

Östra Vallgatan byggdes om 2015 och fick bättre 
belysning för gående och cyklister.

Särskilt ljus på gång- och cykelbanan ger trygghet. 
Västra Vallgatan.

Varbergs fästning och strandpromenaden. 
Foto: Eva-Lena Johnsson.



29 Belysningsstrategi för Varbergs kommun
Verksamheterna i husen och deras permanenta eller tillfälliga belysning 
bidrar till upplevelsen av stadsrummet. Höjbro plads, Köpenhamn.

Inspirationsbild för Torggatan, Varbergs viktigaste handelsstråk med potential 
att bli ett attraktivt område. Kullagatan, Helsingborg.
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Redan idag är strandpromenaden varsamt 
ljussatt med pollarbelysning, vilket är positivt 
för upplevelsen av naturen och det mörka 
havet. Ringvägen har idag en gatubelysning av 
standardtyp och så även Södra Hamnvägen/
Sjöallén och Södra vägen.

Målbild
Belysningen bör utformas på ett sätt som 
uppmuntrar till rekreation och långsammare 
trafikrörelser. Gatumiljöer behöver få ett 
funktions  ljus på både körbana och på gång- och 
cykelytor, kombinerat med accentbelysning på 
platser och upplevelser längs vägen, till exempel 
vackra träd, sittplatser och konst.

Funktionsljuset kan vara svagare och mindre 
jämnt än till exempel för viktiga stadsgator 
utanför stadskärnan. Ringvägens belysning 
bör exempelvis bli en övergång mellan de 
ljusa trafikmiljöerna i staden och det mörkare 
naturområdet vid havet. Belysningsstolpar bör 
förberedas för extra strålkastare där det bedöms 
som lämpligt.

Övriga delar av tätorten
Träslövsläge i söder och Trönninge i norr är två 
stadsdelar som räknas till Varbergs tätort. 
Eftersom båda dessa delområden har en egen 
karaktär och ligger lite utanför den centrala 
staden så kommer dessa orter i detta dokument 
att behandlas på samma sätt som service-

Riktlinjer för ”upplevelsestråk”   
utanför stadskärnan
 » Belysningen ska vara en kombination av 

funktionsljus och effektbelysning av platser 
och intressanta element längs stråket

 » Standardbelysning med god ljuskvalitet 
ska användas

 » Ljusnivån kan vara lägre än på andra 
stråk och gator

 » Stolpar bör förberedas för extra 
strålkastare där det bedöms som lämpligt

orterna. Vissa platser, byggnader eller 
funktioner på orten som är intressanta att 
framhäva med belysning markeras på en karta.  

Övriga delar av tätorten beskrivs inte närmare 
här. Riktlinjer för olika typmiljöer fördjupas i 
nästa kapitel. Dessa riktlinjer är generella och 
gäller för hela Varbergs kommun. Se även 
teknisk handbok. 

Träslövsläge

Träslövsläge är ett levande fiskeläge. De 
naturliga mötesplatserna är fiskehamnen, 
gästhamnen och vid stranden. Den vackra 
kyrkan, utmed Storgatan, kan belysas. I natur-
området Knarråsen finns också platser och stråk 
som i framtiden kan vara intressanta att belysa. 

Trönninge
Trönninge kommer att växa med ca 900 
bostäder de närmaste åren. I planeringen ingår 
en ny centrumbildning som kan bli en central 
mötesplats värd att belysa på ett spännande 
sätt. Andra delar av Trönninge som skulle 
kunna framhävas med ljus är Göingegården, 
en gammal fin kvarnmiljö, Bolsegården, en 
välbevarad stuga och miljö från 1700-talet, och 
Lindgården som är ett äldreboende i Trönninge 
och fungerar som en mötesplats på orten.

Accentbelysning av konst och vackra träd, Engelska 
parken. Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.
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Träslövsläge, präglad av havet och fi sket.

 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

Serviceorter
Nuläge
Kommunen är väghållare för de fl esta vägar 
och gator i tätorten medan Trafi kverket 
ansvarar för vägar på landsbygden. I 
kommunens serviceorter och övriga mindre 
orter ansvarar vanligen Trafi kverket för vägen 
genom samhället medan kommunen eller 
vägföreningar har hand om övriga vägar och 
gator. I de fl esta serviceorterna är det inte 
kommunen som har hand om gatubelysningen 
utan det är vägföreningarna som ansvarar. 
Kommunen har ingen rätt att göra investeringar 
på mark som någon annan äger. I detta avsnitt 
beskrivs ändå en målbild för orterna, som råd 
och inspiration.

I många av serviceorterna är intrycket att 
ingen särskild omsorg lagts vid belysningen. 
På sina håll skiljer sig Trafi kverkets och 
övrigas belysning åt i ljusfärg. Det fi nns även 
exempel på lösningar där det ser ut att vara 
dubbel belysning, vilket ser konstigt ut om man 
inte känner till att belysningen har två olika 
huvudmän. Rhododendron-parken i Kungsäter fi ck ny belysning 

2014. Belysningsprojektet föranleddes av att engagerade 
ortsbor efterfrågade belysning.

Ett vackert träd blir ett blickfång kvällstid i Rolfstorp.
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2 Gästhamnen
3 Kyrkan
4 Knarråsen
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Trönninge, nära Himleåns dalgång. En ort nära slätt och 
jordbruk.
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1  Göingegården
2 Bolsestugan
3 Lindgården
4 Nytt centrum

Lindbergsvägen

Pilgatan
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Veddige

Skällinge

Rolfstorp

Kungsäter

Tvååker

Väröbacka

Limabacka

Trönninge

Träslövsläge

Bua

Riktlinjer för serviceorter
» Använd belysning för att visa upp det 

historiskt intressanta på orten
» Framhäv det vackra – och det behöver inte 

vara samma på natten som på dagen
» Låt belysningen bidra till att ortens 

mötesplatser blir mer användbara året 
runt

» Även det enkla kan skapa en stark identitet 
för orten, till exempel att belysa ett träd, en 
skulptur eller en sittplats

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

I några av serviceorterna har man redan bytt ut 
det gula högtrycksnatriumljuset till vitt LED-
ljus, medan andra fortfarande väntar på sin tur.

På fl era serviceorter fi nns exempel på hur 
centrummiljöer, parker och lekplatser fått en 
bra belysning (Bua, Kungsäter, Skällinge). På 
fl era serviceorter fi nns även exempel på hur 
centrummiljöer fått konstnärlig gestaltning. 

Målbild
Varje serviceort ska ha gatubelysning med vitt 
ljus – varmare ljus längs bostadsgator och ett 
kallare ljus längs genomfartsgator – och god 
färgåtergivning.

Kartbild till vänster: Varbergs kommun och 
dess serviceorter samt Träslövsläge och 
Trönninge.

Veddige ligger vid ån Viskan på väg mot "knalleland".Kungsäter, inlandsort mellan skog och sjöar.

Bua, ett fi ske-och industrisamhälle, beläget i södra 
änden av skärgården.
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6 1  Rhododendrondalen
2 Kungsängen matsal
3 Fredsstenen
4 Tätortslekplats
5 G:a textilfabriken
6 Solbackens dansbana
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2 Strandpromenaden
3 Skola+ungdomshäng
4 Vackra träd
5 Boule
6 Tätortslekplats
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1  Hamnen
2 Evenemangsplats
3 framtida      
   tätortslekplatser
4 Centrum + framtida      
   tätortspark
5 Entré / växtlighet
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4

Buavägen

5
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För varje serviceort presenteras här en 
karta som visar möjliga platser för framtida 
belysningssatsningar i samband med 
investeringsprojekt eller reinvestering. 
Dessa platser kan även innefatta konstnärlig 
gestaltning.

Övriga mindre orter
Målbild
Varje ort ska ha gatubelysning med vitt ljus 
– varmare ljus längs bostadsgator och ett 
kallare ljus längs genomfartsgator – med god 
färgåtergivning.

För mindre orter fi nns en möjlighet att 
fi nansiera belysningsprojekt genom att det blir 
en del av något kommunalt investeringsprojekt. 
Kommunens projekt på landsbygden utvecklas 
ofta i dialog med brukarna och det är viktigt att 
diskutera önskemål om belysning under dessa 
samtal.

För övriga mindre orter gäller samma riktlinjer 
som för serviceorter. 

1
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3 1  Limabacka     
kvarn
2 Tätortslekplats
3 Väröbacka nya 
stationssamhälle

Varbergsvägen

1  Badplatsen
2 Skällinge kyrka
3 Centrum

12
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1  Rolfstorp kyrka
2 Ungdomshäng
3 Framtida tätortslekplats
4 Ek vid centrum
5 Framtida rekreationsstråk
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1  Central Park
2 Stort kastanjeträd
3 Kyrkan
4 Parkmiljö
5 Höråsen
6 Damm

Fastarpsvägen

Björkängsvägen

Tvååker, Varbergs största serviceort, får snart 
kommunens första tätortspark, Central Park. 

Rolfstorp och Skällinge bildar gemensamt en serviceort. 
De båda orterna har olika karaktär: Rolfstorp vid 
gränsen mellan slättbygd och skogsbygd, Skällinge i en 
dalgång mellan skog och sjö.

Väröbacka plus Limabacka är en av kommunens 
serviceorter och ett framtida stationssamhälle.



Varje torg och plats ska ljussättas utifrån sina 
förutsättningar. Höjbro plads, Köpenhamn.
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Typmiljöer — principer och förslag
Här beskrivs principer för olika typmiljöer. 
Principerna tillsammans med riktlinjerna 
från förra kapitlet används som en 
grund i kommande investeringar och vid 
reinvesteringar i belysningsanläggningar. Vid 
varje enskilt projekt eller vid underhållsåtgärd 
kan avsteg från principerna göras, som 
ett medvetet ställningstagande. Avsteget 
motiveras och dokumenteras.

För samtliga typmiljöer gäller att exempel på 
lämpliga armaturer och stolpar återfinns i 
teknisk handbok.

Där vi cyklar eller går 
Torg och platser
Varje torg och platsbildning har sina egna unika 
förutsättningar, utifrån skala och karaktär på 
omgivande bebyggelse. Det som är vackert och 
intressant med platsen ska lyftas fram. Vertikala 
element som fasader bör ljussättas för att göra 
rummet tydligt och främja tryggheten.

Där en väg eller gata passerar en plats behöver 
ljussättningen tänkas igenom noggrant; det ska 
synas att man passerar ett torg eller en plats. 
Slentrianmässig ljusplanering ska undvikas.

Gång- och cykelstråk i stadsmiljö
Gångstråk i stadsmiljö ska belysas så att det går 
att se ansiktet på människor man möter. Ljuset 
ska vara varmvitt och ha god färgåtergivning. 
Ljuset ska stödja upplevelsen av stadsrummen 
och bidra till att det är lätt att orientera sig.

Längs taktila stråk för synsvaga ska ljuset vara 
tillräckligt för att underlätta orienteringen.

På kvartersmark:

Gångstråk på kvartersmark bör ljussättas enligt 
ovanstående principer.

” Varje torg och plats ska ljussättas 
utifrån sina förutsättningar och de 
behov som finns just där.”

Gågator och gångfartsområden ska ha belysning av 
typen lykta. Norrgatans västra del.

3
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Busshållplatser ska ljussättas som de mötesplatser de är 
och få en egen belysning när gatans ljus inte räcker till. 

Bytespunkter för kollektivtrafi ken ska ha ett ljus som 
främjar tryggheten. Här ett indirekt och bländfritt ljus vid 
regionbussterminalen, Halmstad.

Principer för busshållplatser   
utanför centrum
» Ljussätt busshållplatsen som en 

mötesplats, med en egen belysning
» Ljussätt vägen dit för att öka tryggheten
» Använd armaturer av typen lykta
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god 

färgåtergivning

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe

 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

Principer för torg och platser
» Klargör målen med ljusgestaltningen
» Utgå från platsens unika förutsättningar
» Ljussätt vertikala element, till exempel 

fasader, för att göra rummet tydligt och 
därmed tryggare

» Framhäv det som är vackert och speciellt

Gågator och gångfartsområden
För stadskärnans gågator och gångfartsområden 
gäller att stolpmonterade lyktor bör användas. 
Placeringen av dessa ska göras så att det blir ett 
ströljus på vertikala ytor som fasader, utan att 
ljuset blir besvärande för de som bor i husen. 
I vissa fall kan lyktor istället fästas på fasad. 
Ljuspunktshöjden ska vara relativt låg och ljuset 
ska vara varmvitt och av god kvalitet. 

Ljussättning ska vara en självklar del av 
utformningen när gator byggs om. 

Busshållplatser
Busshållplatser i Varbergs tätorts ytterområden 
ska ljussättas på ett genomtänkt sätt. De 
ligger ofta i lägen mellan en belyst väg och 
en gång- och cykelväg, även den belyst. För 
att det ska kännas tryggt att ta sig till och 
från busshållplatsen och att vänta där, ska 
busshållplatsen ljussättas som den mötesplats 
den är. Ljussättningen ska göras så att hela 
vägen till plattformen blir belyst, inklusive 
intilliggande cykelparkering. Armaturer ska 
vara av typen lykta (se sid 16) för att ge ljus på 
omgivningarna och inte bara markytorna. De 
som vistas på hållplatserna får då bättre översikt 
över både platsen och dess omgivningar, vilket 
ökar tryggheten. Stolpar ska ha en mänsklig 
skala, max fem meter höga. 

De busshållplatser som fi nns i stadens centrum 
ligger längs belysta gator och har oftast ett 
väderskydd med infälld belysning och ibland 
särskilda ljusskyltar med realtidsinformation. 
Placering av gatubelysningens stolpar ska 
göras så att busshållplatsen får ett fullgott ljus. 

Principer för gågator och 
gångfartsområden
» Armaturer av typen lykta bör användas
» Se till att det blir ett ströljus på fasader 

och andra vertikala element
» Ljussättning ska vara en självklar del av 

utformningen när gator byggs om
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Belysta cykelparkeringar främjar tryggheten och 
stimulerar ett mer hållbart resande. Helsingborg.

Längs cykelstråk för arbetspendling ska cykelbanan ha 
en egen belysning. Skalan ska anpassas till gaturummet. 
Enslövsvägen, Halmstad.

Principer för gång-och cykelstråk
» Ljussätt gång- och cykelstråken utifrån 

förutsättningarna på platsen 
» Förbättra orienterbarheten
» Betona korsningar och vägval
» Samordna skyltning och belysning

» I grönområden: ljussätt inte bara vägen 
utan även omgivningarna

» I stadsmiljö: taktila stråk bör belysas
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god 

färgåtergivning

Principer för cykelstråk för 
arbetspendling
» Cykelbanan ska ha en egen belysning 

som samordnas med gatans belysning
» Stolphöjder ska anpassas till 

omgivningarna
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god 

färgåtergivning

Principer för broar och tunnlar
» Ljussätt tunneln med indirekt ljus
» Se till att armaturer 

är placerade för att 
försvåra vandalism

» Se till att det är 
tillräckligt ljust 
utanför tunneln

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

Om ljuset inte räcker till kan fl er ljuspunkter 
behövas läggas till, se då ovan nämnda
principer. Val av armaturer ska anpassas till 
omgivande miljöer. Ljusskyltarnas ljusstyrka 
ska anpassas till övrig ljusnivå.

Vid planering och gestaltning av bytespunkter 
för kollektivtrafi ken ska ljussättningen vara en 
självklar del.

Busshållplatser som används av barn och 
ungdomar på väg till och från skolan är särskilt 
viktiga att ljussätta på ett bra sätt.

För de busshållplatser som fi nns i serviceorterna 
gäller samma principer som för tätorten, 
beroende på hur det ser ut på platsen.

Cykelstråk för arbetspendling
De cykelstråk för arbetspendling som pekas ut 
i cykelplan 2016-2020 ska ha egen belysning 
för cykelbanan. Där arbetspendlingsstråket 
ligger längs en gata ska belysningsstolparna 
ha en arm för körbanans belysning och en 
arm för cykelbanans belysning. Stolparnas 
höjd ska anpassas till omgivningen. Ljuset 
ska vara varmvitt och ha god färgåtergivning. 
Där arbetspendlingsstråken går genom 
grönområden ska riktlinjer för gång- och 
cykelstråk i grönområden tillämpas. 

Arbetspendlingsstråken, tillsammans med 
övriga gång- och cykelstråk, är även viktiga för 
barn och ungdomars möjlighet att självständigt 
kunna ta sig till och från skolan.
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För att undvika otrygga miljöer vid tunnlar behöver 
ljusnivån inne i och utanför anpassas till varandra.

Ljus utanför gång- och cykelstråken minskar känslan av 
att gå i en ljustunnel och vara alltför synlig. 
Kung Oscars väg, Malmö, 2008.

 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

Cykelparkeringar
Större cykelparkeringar ska belysas för att 
främja tryggheten och försvåra stöld. Ljuset ska 
vara varmvitt och av god kvalitet. Höga stolpar 
ska undvikas. 

På kvartersmark: 

Både stora och små cykel parkeringar på 
kvarters mark bör ljussättas enligt ovanstående 
principer.

Broar och tunnlar
Passager under vägar upplevs ofta som otrygga 
på grund av att tunnlarna vanligtvis är smala 
och att sikten genom dem är dålig. Nya tunnlar 
bör utformas på ett luftigt och öppet sätt så att 
sikten blir god samtidigt som en bra belysning 
väljs. För de tunnlar som inte kan byggas om 
blir ljus och ytskikt särskilt viktigt.

För både nya och gamla tunnlar gäller att 
balansen mellan ljusnivån inne i och utanför 
tunneln måste vara god. Om det är mycket ljust 
inne i tunneln men mörkt utanför så upplevs det 
som särskilt otryggt att lämna tunneln och gå ut 
i det mörka och okända. En åtgärd är därför ofta 
att se till att området strax utanför tunneln får 
en ljusnivå som blir en brygga mellan den ljusa 
tunneln och det mörkare området utanför. Det 
bästa är även att inte överdriva ljusnivån inne i 
tunneln.

Tunnel taket bör belysas med ett släpljus från 
dolda armaturer längst upp på tunnelns sidor. 
Ett indirekt ljus från dolda armaturer gör att 
bländning undviks och samtidigt minskar risken 
för vandalism. 

Olika tunnlar kan med fördel få utseenden som 
skiljer sig åt, så att det blir lätt att känna igen sig 
och veta var man är.

Gång- och cykelstråk i grönområden
Längre ut i Varbergs stadsområde går de fl esta 
gång- och cykelvägarna genom grönområden. 
Många av stadens målpunkter, till exempel 
idrottsanläggningarna i Håsten, kan nås på 
ett trafi ksäkert sätt via gång och cykelvägar, 
vilket gör att invånare i alla åldrar kan välja 
cykeln framför bilen. Samma gäller för skolorna, 
dit barn och ungdomar ska ha möjlighet att 
gå och cykla själva. För att underlätta detta 
miljösmarta val behöver dock utformningen 
av gång- och cykelvägar främja den upplevda 
tryggheten. Här är belysningen en viktig del av 
lösningen. 

Det fi nns fl era sätt att öka tryggheten längs 
gång- och cykelvägar. För det första bör även 
omgivningarna och inte bara själva vägen 
ljussättas. Genom att ljussätta till exempel 
växtlighet längs vägen känns den genast 
mycket ljusare, även om den faktiska ljusnivån 
egentligen inte har förändrats. För det andra 
kan orienterbarheten förbättras genom att den 
som färdas längs vägen kan följa ljuspunkterna 
och se vart vägen leder. Korsningar och vägval 
är särskilt viktiga att belysa; skyltning och 
belysning bör samordnas. Ljuset ska vara 
varmvitt och ha god färgåtergivning. Stolpar får 
vara max sex meter höga.

På kvartersmark:

Gång- och cykelvägar i grönområden på 
kvartersmark bör ljussättas enligt ovanstående 
principer.
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Välj några parkstråk att ljussätta och låt andra delar av 
parken vara mörka. Se också till att det fi nns trygga stråk 
längs kanterna. Magistratsparken, Malmö.

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Principer för parker
» Ljussätt ett eller fl era stråk genom parken 

och låt resten förbli mörka
» Se till att det fi nns alternativa trygga stråk 

i kanten av parken
» Ljussätt inte bara stigen utan även dess 

omgivningar
» Framhäv det som är vackert i parken  

med ljus
» Förbättra tillgängligheten med hjälp av 

ljus i korsningar och vid sittplatser
» Undvik bländning

Sittplatser kan behöva extra ljus, för tillgänglighetens 
skull, men man kan även vilja sitta mer dolt i skugga. 
Israels Plads, Köpenhamn.

Parker
Parker och grönområden är oerhört viktiga för 
upplevelsen av staden. För att de ska kunna 
användas under dygnets mörka timmar behövs 
en genomtänkt ljussättning. Annars är risken 
att många människor undviker dessa miljöer, 
beroende på hur omgivningarna ser ut och vilka 
som brukar vistas på platsen under dygnets 
mörka timmar. 

De centrala parkerna i Varberg, till exempel 
Engelska parken och Societetsparken, och 
Strandpromenaden är välbesökta dagtid. 
När skymningen faller förändras dock 
situationen. Engelska parken har en fungerande 
ljussättning och så även Strandpromenaden. 
Societetsparken är däremot en park vars 
belysning verkligen behöver ses över.

Hur mycket staden än satsar på ljussättning 
av de gröna rummen så kommer troligen 
många ändå att välja andra vägar. Det är därför 
rimligt att satsa på ett eller fl era utvalda stråk 
genom parkerna och att se till att det fi nns 
alternativa trygga stråk längs kanterna. Längs 
de utvalda stråken genom de gröna rummen bör 
omgivningarna och inte bara själva gångstigen 
ljussättas. Genom att ljussätta till exempel 
växtlighet längs stigen känns vägen genast 
mycket ljusare, även om den faktiska ljusnivån 
egentligen inte har förändrats. 

Det som är vackert i parkerna bör framhävas 
med ljus. Ljussättning av konst och andra 
intressanta objekt bidrar till rumsupplevelsen 

Principer för naturområden
» Naturområden ska inte belysas, förutom 

viktiga rekreativa stråk
» Pollare ska användas restriktivt och 

undvikas i skogsmiljöer

Principer för motionsspår
» Anpassa stolpplacering till terräng   

och växtlighet
» Ljuset får vara kallvitt och 

färgåtergivningen ska vara god
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I vissa fall kan belysning behövas i naturområden. 
Belysningen ska då ge ljus inte bara på marken utan 
även åt sidorna så att växtligheten kan refl ektera ljuset.

Belysningsstolpar längs motionsspår ska placeras så att 
det är lätt att hitta. Påskbergsskogen.

 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

och till tryggheten. Ljus i korsningar och vid 
sittplatser ökar också tillgängligheten för 
människor med funktionsvariationer.

De armaturer som väljs kan med fördel 
vara halvavskärmade eller i undantagsfall 
rundstrålande (nära fasader och träd). 
Stolphöjden bör vara relativt låg. Bländning 
ska undvikas i möjligaste mån, så att det går att 
tolka mötande människors ansiktsuttryck.

På kvartersmark:

Gröna rum på kvartersmark bör ljussättas enligt 
ovan nämnda principer. Byggnadernas entréer 
bör framhävas med belysning och vägen dit bör 
vara ljus. Ljus på byggnadernas fasader kan 
även göra att de gröna rummen upplevs som 
ljusare och tryggare.

Naturområden
I de stora naturområdena i utkanten av 
staden, till exempel Brunnsbergsskogen och 
Påskbergsskogen, kan de genaste gång- och 
cykel vägarna genom naturområdena belysas, 
se även avsnittet Gång- och cykelstråk i 
grönområden. Andra viktiga rekreativa stråk, 
som exempelvis strandpromenaden vid 
fästningen, kan också belysas. 

Naturområden ska annars som grundregel 
inte belysas, med undantag för motionsspår. 
Huvudskälet till detta är att många djurarter 
påverkas negativt av ljus.

Om ett område ska ha belysning gäller att 
stolpbelysning ska användas i skogsmiljö. 
Pollare ska användas restriktivt eftersom de 
inte ger det nödvändiga ströljuset uppåt som 
är positivt för tryggheten. Pollare kan däremot 
vara aktuella i naturområden nära havet och på 
öppen mark.

På kvartersmark:

Naturområden på kvartersmark bör ljussättas 
enligt ovanstående principer.

Motionsspår
Motionsspår är viktiga för folkhälsan. Med en 
bra belysning vågar fl er människor använda 
motionsspåren under dygnets mörka timmar, 
vilket ger en tryggare miljö. Påskbergsskogens 
belysta motionsspår (ny belysning blev klar 
vintern 2017/2018) är ett gott exempel på detta 
enligt polisen. 

Belysningsstolpar ska placeras så att god visuell 
ledning säkerställs där terrängen är kuperad, 
där spåret kröker och där växtligheten är tät. 
Vid svängar kan en tätare placering av stolpar 
vara nödvändig.
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Ljussätt lekplatsens objekt och vertikala delar istället för 
endast markytor. Lekplatsen vid Komedianten.

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Principer för lekplatser
» Större lekplatser ska alltid ljussättas
» Ljussätt objekt och vertikala element 

istället för endast markytor
» En eller fl era stolpar med fl era riktbara 

armaturer bör väljas
» Lekplatsens grundbelysning bör ge ett 

varmvitt ljus medan eff ekter kan ha ett 
kallare ljus

Lekplatser
Större lekplatser, till exempel stadsdels-
lekplatser, ska alltid förses med belysning. 
Belysning gör att lekplatserna kan användas 
även eftermiddagar och kvällar, höst, vinter och 
vår, och bidrar till att göra platsen trygg och 
trivsam.

Lekplatsen bör belysas på ett sätt som särskiljer 
dem från närliggande gång- och cykelvägar och 
bidrar till en starkare identitet. Ett lämpligt sätt 
att belysa lekplatserna är att använda sig av en 
eller fl era högre stolpar där fl era strålkastare 
fästs på samma stolpe. Bredstrålande strål-
kastare kan då ge ett allmänljus över en större 
yta och mer smalstrålande strålkastare kan 
framhäva delar av lekplatsen, till exempel 
någon utrustning eller växtlighet och andra 
vertikala element. Armaturerna ska förses med 
bländskydd så att störningarna för närboende 
minimeras. Lekplatsens grundbelysning bör ge 
ett varmvitt ljus medan särskilda eff ekter kan ha 
ett kallare ljus.

Andra ljussättningsprinciper kan väljas istället, 
om det behövs för att stödja huvudtankarna 
i gestaltningen. Lösningen ovan passar inte 
överallt – om lekplatsen ligger mycket nära 
bebyggelse kan höga stolpar behöva undvikas 

på grund av risk för ljusstörningar i form av 
bländning. Lösningen kan även bli alltför 
kostsam om lekplatsens funktioner är utspridda 
över ett större område.

Lekplatsens belysning ska tidsstyras så att 
den kan släckas ner på natten och inte störa 
människors boendemiljö.

På kvartersmark: 

Mindre lekmiljöer nära skol- och förskole-
byggnader bör belysas genom att intilliggande 
gångytors belysning placeras så att ljuset 
även når lekytorna. För stora lekmiljöer och 
för små lekmiljöer som ligger mer avskilt bör 
särskild belysning anordnas, se ovan beskrivna 
principer.
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Pollarbelysning bör placeras i en möbleringszon utmed 
kajlinjen. Det mörka vattnet uppfattas då samtidigt 
som säkerheten för de som vistas utmed kajen är god. 
Fotograf: Johan Elm, Erco Lighting AB.

Belysta byggnader, konst och andra intressanta element kan 
ge vackra speglingar i vattnet. Malmö Live vid kanalen.

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Kajer
Belysning längs kajer ska placeras så att 
kajkanten blir synlig. Låg pollarbelysning är 
en lösning som passar in i hamnmiljön. Vid 
behov kan pollarbelysning kompletteras med 
högre stolpar. Dessa bör då placeras bakom 
betraktaren och inte mellan betraktaren och 
havet. På det sättet äventyras inte sikten mot 
vattnet.

Stränder
Längs stränder kan belysning placeras längs 
viktiga rörelsestråk. Belysningen ska vara 
sparsam och ha en låg ljusnivå så att man 
upplever närheten till havet och ser horisonten. 

Vattenspeglar
Vid öppet vatten, exempelvis insjöar, dammar 
och andra vattenspeglar, kan belysta byggnader, 
träd och andra vertikala element ge vackra 
speglingar i vattnet.
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Genomfartsgata med höga stolpar och energieffektiva 
armaturer. Västkustvägen.

Vid cirkulationsplatser ska passager för oskyddade 
trafikanter belysas för att undvika påkörningsolyckor.

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

Där vi kör bil
Kommunen är väghållare för de flesta vägar 
och gator i Varbergs tätort medan Trafikverket 
ansvarar för vägar på landsbygden. I 
kommunens serviceorter och övriga mindre 
orter ansvarar vanligen Trafikverket för vägen 
genom samhället medan kommunen eller 
vägföreningar har hand om övriga vägar och 
gator. Kartor som visar klassificering av vägar 
och gator finns i Teknisk handbok.

För samtliga typmiljöer gäller att exempel på 
lämpliga armaturer och stolpar återfinns i 
teknisk handbok.

Genomfartsgator
De större vägarna genom tätorten, till exempel 
Västkustvägen och Österleden, klassas som 
genomfartsgator. Deras belysning planeras 
utifrån VGU, Trafikverkets regler. Här står 
trafiksäkerhet och energieffektivitet i främsta 
rummet. 

Uppsamlingsgator
De flesta uppsamlingsgatorna är större 
stadsgator som till exempel Trädlyckevägen, 
Träslövsvägen, Södra vägen och Ringvägen. 
Deras belysning planeras utifrån VGU, 
Trafikverkets regler. Här står trafiksäkerhet 
och energieffektivitet i främsta rummet. Några 
av uppsamlingsgatorna pekas i denna strategi 
ut som viktiga stadsgator utanför stadskärnan 
och dessa får en högre standard vad gäller 
armaturers och stolpars utformning än övriga 
uppsamlingsgator, se kapitel 2. 

Industrigator
Industrigatornas belysning planeras 
utifrån VGU, Trafikverkets regler. Här står 
trafiksäkerhet och energieffektivitet i främsta 
rummet.  

Cirkulationsplatser
Cirkulationsplatser ska vara belysta. 
Belysningen ska utformas så att bilister tydligt 
uppfattar cirkulationsplatsen på håll och 
väljer att sakta ner. Såväl rondell som till- och 
frånfarter ska gestaltas för att ge visuell ledning.
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Kvartersgator ska belysas så att de upplevs som trygga 
och trivsamma. Arboretum-området.

En centrumgatas belysning utformas utifrån 
gaturummets bredd och karaktär. Västra Vallgatan.

 Belysningsstrategi för Varbergs kommun

GEMENSAMT FÖR  
SAMTLIGA GATUTYPER
 » Belysningen ska alltid vara en del av 

helhetslösningen vid planering och 
projektering

 » Särskild hänsyn ska alltid tas till 
oskyddade trafikanters behov; till 
exempel ska gång- och cykelpassager 
belysas på ett sätt som minskar 
olycksrisken

 » Placering av belysningsstolpar och 
eventuella träd ska samordnas för att 
minimera framtida driftproblem som 
kan uppstå när trädets krona blir större. 
I projekteringen ska alltid hänsyn tas till 
trädets slutliga utbredning i friväxande 
tillstånd

 » Bländning ska minimeras
 » I teknisk handbok finns tabeller och kartor 

som beskriver val av armaturer och 
stolpar och andra tekniska detaljer

Belysningens skala och karaktär ska harmoniera 
med omgivningen. Låga pollare ska undvikas 
eftersom de inte syns så väl och dessutom 
ibland kan täckas av snö. Belysningen ska även 
utformas så att oskyddade trafikanter syns väl. 
Gång- och cykelpassager ska framhävas.

Infartsgator
Infartsgatornas belysning planeras utifrån VGU, 
Trafikverkets regler. I de fall en infartsgata 
liknar intilliggande kvartersgata, vad gäller 
gatu rummets bredd och bebyggelsens höjd, ska 
den utformas som en kvartersgata. Ljuset ska 
vara varmvitt och ha god färgåtergivning. 

Kvartersgator
Kvartersgator ska belysas så att de upplevs som 
trygga och trivsamma. Ljuset ska vara varmvitt 
och ha god färgåtergivning. 

Centrumgator
Centrumgator i stadskärnan ska belysas så 
att bebyggelsen kommer till sin rätt. Ströljus 
på fasader är fördelaktigt men störande ljus 
inne i bostäder ska undvikas. Avskärmade 
armaturer med planglas, vilka antingen placeras 
på stolpe, på fasad eller på lina, ska användas. 
Gaturummets bredd och karaktär avgör vilken 
upphängning som är mest fördelaktig.

Armaturer ska ha ett stilrent utseende som 
håller över tid. Stolpar ska vara lackerade i 
en enhetlig kulör. Stolpar kan ha en kort arm 
om det behövs för att få tillräckligt med ljus 
på motstående sida av gatan. Lämplig höjd på 
stolparna är max sex meter.

” Reglerna är obligatoriska att 
användas inom Trafikverket. För 
kommunerna är VGU ett frivilligt 
och rådgivande dokument.” 

(om VGU  www.trafikverket.se)
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Längs Östra Vallgatan har gång- och cykelbanan en 
separat belysning.

Parkeringshus bör ljussättas så att det är lätt att 
orientera sig. Sundstorgsgaraget, Helsingborg.

Belysningsstrategi för Varbergs kommun               

Viktiga stadsgator utanför 
stadskärnan
Viktiga stadsgator utanför 
stadskärnan ska belysas 
så att både bilarnas 
körbana och gång- och 
cykelytor får en egen 
belysning. Armaturer och 
stolpar ska vara stilrena 
och ha en utformning 
som håller över tid. 
Ljuset ska vara varmvitt 
och av god kvalitet.

Se även kapitel 2 Det nattliga Varberg - idag 
och imorgon och avsnittet Cykelstråk för 
arbetspendling, sid 36.

Parkeringar
På parkeringplatser utomhus är medelhöga 
stolpar en lämplig belysningslösning. Stolpars 
placering ska samordnas med belysningsstolpar 
längs intilliggande bilvägar och gång- och 
cykelstråk så att dubbla belysningslösningar 
undviks.

Parkeringar bör få en lägre ljusnivå än 
omgivande vägar. Samtidigt bör ljuset vara 
tillräckligt för att kunna orientera sig och för att 
uppfatta ansikten på mötande människor. Välj 
med fördel en armatur som ger ett fullgott ljus 
enligt VGU men som kan dimras om ljusnivån 
upplevs som alltför hög. Ljuset ska vara 
varmvitt och av god kvalitet.

På kvartersmark: 

Parkeringsplatser utomhus bör belysas enligt 
ovanstående principer.

Parkeringshus bör ljussättas på ett sätt som 
ger bra orienterbarhet, till exempel genom 
att väggar, pelare och trapphus belyses. 
Färgsättning och god belysning kan samverka 
och göra miljöerna attraktiva och trygga. 
Parkeringshusens entréer bör vara tydliga. 
Samtidigt bör bilentréernas ljusnivå anpassas 
till att vara en övergång från parkeringshusets 
ljusa inre och gatans mörkare ljusmiljö.

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
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Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Byggnader och    
det lilla extra
Fasadbelysning
En fasad hör ihop med en större helhet och 
ljussättningen av en enskild fasad måste passa 
in. Ibland är det kanske inte ens lämpligt 
att framhäva en fasad eftersom andra intill 
kan vara mer intressanta. Det är mycket 
viktigt med rätt ljusnivå i förhållande till 
omgivningen. Fasaden får inte bli för ljus och 
konkurrera ut de andra intill. Att överbelysa 
gör dessutom att vackra detaljer inte syns 
eftersom viktiga skuggor försvinner. Det är av 
stor betydelse att välja ett ljus med en ljusfärg 
och en färgåtergivningsförmåga som framhäver 
fasadens färg och material på ett vackert sätt.

Fasadbelysningen måste samordnas med 
ljus inifrån fastigheten, från skyltfönster och 
ljusskyltar samt med gatans ljus. Det är också 
viktigt att undvika bländning och spilljus in i 
bostäder. 

En fasadbelysning bör framhäva det intressanta 
i en byggnads arkitektur. För att resultatet 
ska bli bra krävs stor respekt för byggnadens 
särdrag och identitet. Byggnadens färg får inte 
heller förvanskas. Det är också viktigt att färgen 
på kablar och utrustning som monteras på 
fasaden får en färg som gör dem så diskreta som 
möjligt dagtid.

Det är också viktigt att inte bara belysa själva 
fasaden utan gärna också delar av tak och hörn. 
På så sätt blir effekten tredimensionell. 

Glasade fasader ljussätts med fördel inifrån. 
Ljus från fönster har stor betydelse för 
trygghets upplevelsen på gatan. Givetvis ska 
belysning inte lysa i onödan men i vissa fall kan 
ljus inifrån byggnaden ses som en viktig del av 
gatans ljus. Då bör en överenskommelse träffas 
med fastighetsägaren om när och hur ljuset ska 
vara tänt.

Vid ljussättning av fasader ska alltid en fackman 
anlitas, det vill säga någon med utbildning inom 

Det är viktigt att varje fasad belyses på ett sätt som visar deras inbördes 
hierarki. En fasad får inte slå ut en annan. Grand Place, Bryssel.
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och dokumenterad erfarenhet av ljusdesign. 
Referenser på liknande uppdrag bör alltid 
efterfrågas och utvärderas innan konsult anlitas.
Provbelysningar ska alltid göras. 

Ljusanordningar, som till exempel fasad-
belysning, är bygglovspliktiga i vissa fall, till 
exempel om de kan ha betydande inverkan på 
omgivningen. Samma gäller om de placeras på 
eller i anslutning till en byggnad som är särskilt 
värdefull och inte får förvanskas. Om byggnaden 
är inom ett bebyggelseområde som är kultur-
historiskt särskilt värdefullt kan bygglov också 
krävas för fasadbelysningen (se plan- och 
byggförordningen 6 kap, 3 §). I Varberg är 
stadskärnan, som ligger inom riksintresset 
för kulturmiljövård, ett sådant område där 
bygglov ska sökas för fasadbelysning. En tidig 
kontakt bör tas med stadsbyggnadskontoret för 
en dialog om föreslagen anordning förändrar 
uttrycket på byggnaden. 

Ljus som medför olägenheter för omgivningen 
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken. Tillsynsmyndighet för detta är 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vinterbelysning
I en stad som Varberg fi nns utrymme för både 
god vardagsbelysning och tillfällig belysning, 
som till exempel vinterbelysning som sitter 
uppe från advent till januari/februari. 
Vinterbelysning som återkommer år från år bör 
koncentreras till de viktigaste handelsgatorna, 
för att betona dessa som kommersiella stråk. 
Vinterbelysning bör ha en tidlös utformning 
som gör att den upplevs som attraktiv under 
hela sin livslängd. Den ska placeras där den bäst 
förhöjer platserna och stråken.

Arbetet med att ta fram framtidens vinter-
belysning bör drivas av Varberg Energi AB 
och hamn- och gatuför valt ningen i samverkan 
med näringslivs- och destinationskontoret och 
fastighetsägarna i Varberg.

Vid ombyggnation av centrala platser i tätorten 
och i serviceorterna bör förberedelser för 
vinterbelysning och annan tillfällig 
eff ektbelysning göras. Exempelvis kan 
kanalisation (tomrör) läggas för att minska 
framtida kostnader. 

Annan tillfällig eff ektbelysning
Den tillfälliga belysningen kan också bestå av 
eff ektbelysning vid olika evenemang. Generellt 
gäller att temporärt ljus med fördel kan vara 
mer spektakulärt än det fasta ljuset (gatu- och 
parkbelysning). Färgat ljus får gärna användas. 
En möjlighet är att använda sig av armaturer 
som ger vitt ljus men som även har en inbyggd 
färgväxling i form av RGB-ljus (Red, Green, 
Blue) och som kan programmeras för önskad 
färgeff ekt. Observera att snabba färgväxlingar 
snarast upplevs som ett oönskat fl immer.
Det tillfälliga ljuset bör vara eff ektfullt och 
spännande men samtidigt inte störa närboende 
och växt- och djurliv.

Tillfällig belysning kan även användas i dialoger 
med invånare, för att testa idéer inför en 
nybyggnation eller ombyggnation.

Skyltning
För att gatan ska upplevas positivt under 
dygnets mörka timmar behövs både ljus 
från fönster och ljus på gatan i form av 
gatubelysning. Skyltfönster är särskilt viktiga. 
Skyltfönster och belysta skyltar är ett bra sätt 
att göra reklam för sin verksamhet. Men för 
att stadsmiljön ska upplevas som en behaglig 
helhet får inte skyltarna ta över alltför mycket. 
Det är också viktigt att bländning undviks.

Idag bländar många skyltfönster och skyltar. 
Ljuset i skyltfönstren ska inte vara riktat utåt, 
rakt i ansiktet på betraktaren. Ljuskällorna bör 
även döljas, till exempel bakom en list eller 
genom att fönstret inte är genomsiktligt allra 
högst upp.

Skyltar bör inte ljussättas genom att montera 
strålkastare som ger ljus ut mot gatan. Istället 
bör dessa vara placerade så att ljuset faller inåt, 
mot fasaden. En god lösning är att använda sig 
av avskärmade lysrör i ovankanten av skylten. 
Andra tilltalande ljusskyltar är de som är 
belysta bakifrån (koronaeff ekt) och de som 
består av neon-rör.

Ljus som medför olägenheter för omgivningen 
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken. Tillsynsmyndighet för detta är 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
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Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Vänster: skylt med korona-eff ekt. Höger: väl utformad 
ljusskylt som inte bländar eller dominerar sin omgivning.

Principer för skyltning
» Se till att skyltar och skyltfönster bidrar 

positivt till upplevelsen av gatan
» Undvik bländning
» Undvik stora ljuslister och ljusboxar
» Kontakta stadsbyggnadskontoret för 

dialog kring utformningen

Principer för vinterbelysning och 
annan tillfällig belysning
» Välj plats med omsorg - där satsningen 

ger mest nytta
» Arveta i samverkan mellan kommun och 

privata intressen för bästa eff ekt
» Välj färgtemperatur på ljuset utifrån 

önskad eff ekt

Principer för fasadbelysning
» Framhäv husets karaktär och dess 

intressanta detaljer
» Välj ett ljus som framhäver fasaden på ett 

vackert sätt
» Arbeta även med byggnadens tak och 

hörn för en tredimensionell eff ekt
» Anlita personer med god kompetens  

inom ljusdesign
» Genomför provbelysningar

Ljus från aff ärer, kontor och bostäder skapar trygghet 
och bidrar till variation i stadsmiljön. Köbmagergade, 
Köpenhamn.

Glasade fasader ljussätts med fördel inifrån. Ljuset 
inifrån byggnaden gör gatan tryggare. Komedianten.

Vinterbelysning som lyser upp mitt i vintern och ger nya 
kvaliteter till stadsrummen. Södergatan i Helsingborg.



PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta Avskärmad stolparmatur
Avskärmad stolparmatur 
vid gång- och cykelbana

Markstrålkastare

Låg belysning Integrerad belysning
Belysning för tryggare 
gång- och cykelväg Tunnelbelysning

Dekorativ belysning

Belysning inifrånFasadbelysning

Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Belysning från fasad

Strålkastare på stolpe
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Ljusanordningar, som till exempel ljusskyltar, 
är bygglovspliktiga i vissa fall, till exempel om 
de kan ha betydande inverkan på omgivningen 
eller placeras på eller i anslutning till en 
byggnad som är särskilt värdefull och inte 
får förvanskas. Om byggnaden är inom ett 
bebyggelseområde som är kulturhistoriskt 
särskilt värdefullt kan bygglov också krävas 
för ljusskylten (se plan- och byggförordningen 
6 kap, 3 §). I Varberg är stadskärnan, som 
ligger inom riksintresset för kulturmiljövård, 
ett sådant område där bygglov ska sökas 
för ljusskylt. En tidig kontakt bör tas med 
stadsbyggnadskontoret för en dialog om 
föreslagen anordning förändrar uttrycket på 
byggnaden. 

För utformning av skyltar, se Riktlinjer för 
skyltar i Varbergs innerstad.  För fristående 
reklamskyltar anger Policy för reklam i det 
off entliga rummet att kommunen ska vara 
restriktiv med att bevilja bygglov och andra 
tillstånd. Vad gäller digitala skärmar kan sådana 
anordnas i kommunens regi och placeras på 
strategiska platser utmed väg E6 inom Varbergs 
kommun.

Konst
Den off entliga konsten är ett av de mest 
tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra 
vardagsmiljöer. I Varberg fi nns intressant 
off entlig konst som förtjänar att synas även 
under dygnets mörka timmar, se sid 27. 

När ny off entlig konst planeras ska belysningen 
fi nnas med från början, som en integrerad del 
av konstverket och platsen. Praktiska aspekter, 
som till exempel ledningsdragning och montage 
av armaturer ska lösas tidigt i processen. I vissa 
fall är konstverket ett ljuskonstverk och då 
gäller att allmänbelysningen ska anpassas till 
detta. 

När ljussättning av befi ntliga skulpturer 
görs gäller att den ursprungliga idén med 
konstverket inte får förvanskas. Om möjligt 
ska konstnären få vara med och välja 
lösning. Ljussättningen ska även samspela 
med omgivningen. Det är särskilt viktigt att 
skulpturer som är tredimensionella inte får en 
platt och monoton belysning, vilket kräver mer 
än en ljuskälla.

Principer för konst
» Ljussätt konstverket redan från början
» Ljussätt konstverket i dialog med 

konstnären om möjligt
» Framhäv skulpturers form med hjälp av 

fl era ljuskällor

Ljus kan förstärka ett konstverks karaktär. Diana 
(Naturens väktare) av Ernst Billgren. Malmö.

Konst i underjordiskt P-hus. Place de la République, Lyon.
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En del av konstverket Vattenbärare i Brunnsparken, Varberg.
Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.

Platser längs ett stråk kan betonas på ett kreativt sätt. 
Bruksgatan, Helsingborg under Drömljus 2018.

Tillfällig belysning kan vara belysning som flyttas mellan olika platser 
och placeras där den gör mest nytta. Utanför Folkets park, Malmö.

"Mapping", Rådhuset i Helsingborg under Drömljus 2018.
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Samverkan och ansvar
Den som rör sig i staden eller serviceorterna 
ser och tolkar miljöerna utifrån hur rummen 
ser ut – hur husen står, var vägarna och 
stigarna går. Invånaren tänker troligen inte 
nämnvärt på vem som har hand om vad. 
De som planerar och förvaltar gör det dock 
utifrån sina respektive ansvarsområden. 
Belysningen kan idag se väldigt olika ut 
beroende på vem som planerat och fattat 
beslut. Här finns en stor potential i att hitta 
mer genomtänkta lösningar som gör att 
stadsrum, stadsdelar och serviceorter blir mer 
attraktiva.

Samverkan mellan 
kommunala parter 
De aktörer (förvaltningar och kommunala 
bolag) som är inblandade i kommunens val av 
belysning är:

• Hamn- och gatuförvaltningen: utvecklar 
och förvaltar allmän plats: gator, torg, 
parker, naturområden, stränder, kajer och 
småbåtshamnar.

• Serviceförvaltningen: ansvarar för 
planeringen av kommunens lokaler och 
anläggningar på taktisk och operativ 
nivå (se KS 2018-0260-2 Riktlinjer för 
lokalförsörjning Varbergs kommun 
20180503_remissversion), i samråd med 
respektive hyresgäst/förvaltning. Förvaltar 
kommunens anläggningar på kvartersmark, 
till exempel idrottsanläggningar, skolor och 
äldreboenden inklusive deras utemiljöer. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen: 
Ansvarar för kommunens fritids-
anläggningar. Ansvarar även för konstnärlig 

gestaltning i byggprojekt och offentliga 
miljöer genom fastslagna riktlinjer och 
konstråd. 

• Stadsbyggnadskontoret: ansvarar för 
bygglov för skyltar och fasadbelysning.

• Varbergs Fastighets AB: äger, förvaltar 
och utvecklar kommunens kommersiella 
och kulturhistoriska byggnader samt 
parkeringshus. Ansvarar för upphandling och 
genomförande av nybyggnation av lokaler för 
kommunens verksamheter.

• Varbergs Bostads AB: ansvarar för 
att utveckla och förvalta allmännyttans 
fastighetsbestånd (bostäder), vilket också 
omfattar utemiljöerna.

• Varberg Energi AB: äger och förvaltar 
kommunens gatubelysningsanläggning på 
allmän plats, i nära samarbete med hamn- 
och gatuförvaltningen, och samarbetar med 
övriga parter.

Privata aktörer som påverkar stadens belysning 
är:

• Privata fastighetsägare

• Näringsidkare

Där allmän plats möter 
kvartersmark
I många av Varbergs stadsdelar finns utemiljöer 
och parker som invånaren upplever som en 
helhet men som delvis finns på allmän plats och 
delvis på kvartersmark.  De flesta av Varbergs 
skolor, förskolor, serviceboenden, LSS-boenden 
finns i direkt anslutning till parker, gång och 
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Två olika väghållares belysning på samma plats. 
Utanför bostadsområdet Smeakalles äng, Tvååker.

En utformning som inte betonar gränser mellan allmän 
plats och kvartersmark. Sörse.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT    

DÄR ALLMÄN PLATS MÖTER 
KVARTERSMARK
 » Gör en gemensam analys av vad 

platsen/miljön behöver och på vilket 
sätt den kan göras både tryggare och 
vackrare.

 » Lägg särskild vikt på utformning av 
entréer till skol- och idrottsområden mm 
så att det blir lätt att orientera sig.

 » Särskilt för skolområden: Undersök barns 
behov av exempelvis säkra skolvägar

 » Särskilt för idrottsområden: Undvik 
onödigt höga stolphöjder där människor 
vistas, går eller cyklar.

 » Involvera invånare och de som ska 
använda byggnaderna/utemiljöerna, så 
att deras erfarenheter får påverka de 
färdiga lösningarna.

 » Samordna placering av belysnings-
stolpar eller dylikt så att det inte 
blir onödigt många eller för få där 
ansvarsområdena möts.

 » Välj om så önskas liknande armaturer på 
både allmän plats och kvartersmark.

 » Utgå från att färgtemperaturen bör vara 
3000 K, för ett varmvitt och vänligt ljus.

 » Välj färgtemperatur på ett medvetet sätt. 

RÅD FÖR EN GOD  
PROCESS I SAMVERKAN
 » Underlätta samverkan i projekt genom 

tidig information om vad som är på 
gång.

 » Den som initierar ett projekt/förändring 
av ett område har ett ansvar för att 
involvera de som förvaltar intilliggande 
mark – rådfråga grannen och be den 
vara med och formulera kraven på 
belysningsanläggningen.

 » Om möjlighet finns, fråga brukarna om 
problem och möjligheter.

 » Säkra beställarkompetens vad gäller 
belysning hos båda parter.

 » Då båda parter ska förändra sina 
miljöer: Handla om möjligt upp 
projektering av en och samma 
leverantör eller ställ krav på 
koordinering av konsultgruppernas 
projektering. Utse i sådant fall en 
huvudansvarig konsult för samordning 
av belysning.

 » Handla upp både ljusdesigner och 
elprojektör till projektet och ställ krav på 
deras kompetens.

 » Utveckla rutiner för samgranskning av 
konsultgruppernas handlingar.

 » Genomför gemensamma 
provbelysningar.
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RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT  
I CENTRUM
 » Samråd vid val av byggnader för en 

belysningssatsning – vilka byggnader är 
viktigast att prioritera?

 » Gör en gemensam analys av vad 
platsen/miljön behöver och på vilket sätt 
byggnadens fasadbelysning kan bidra.

 » Genomför gemensamma 
provbelysningar.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT  
I SERVICEORTERNA
 » Samråd vid val av plats för 

belysningssatsningar – vilka platser är 
viktigast att prioritera?

 » Gör en gemensam analys av vad 
platsen/miljön behöver och på vilket 
sätt belysningen kan öka tryggheten och 
attraktiviteten.

 » Om möjlighet finns, fråga brukarna om 
problem och möjligheter.
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De aktörer som behöver samverka vad gäller allmän plats och intilliggande kvartersmark

Exempel Ansvarig 
allmän plats

Ansvarig kvartersmark Kommentar

Parker och bostadsgårdar HGN Varbergs Bostads AB
Gator/parker och skolor/
serviceboenden mm

HGN Serviceförvaltningen och 
Varbergs Fastighets AB

Ansvar vid nybyggnation: 
Varbergs Fastighets AB

Gator/parker och 
idrottsanläggningar

HGN Serviceförvaltningen och 
Varbergs Fastighets AB

Ansvar vid nybyggnation: 
Varbergs Fastighets AB

cykelvägar och gator. Ett återkommande 
problem är idag omotiverade skillnader i 
utformning och ljusfärg. 

Vid offentliga lokaler, exempelvis vid idrotts
anläggningar, skolor och äldreboenden, är 
det serviceförvaltningens och hamn- och 
gatuförvaltningens ansvarsområden som möts. 
Vid nybyggnation är det Varbergs Fastighets AB 
och hamn- och gatuförvaltningen som behöver 
samordna sitt arbete. Där det förekommer 
konstnärlig gestaltning är även kultur- och 
fritidsförvaltningen delaktig i planering, 
utförande och förvaltning.

Många av Varbergs idrottsanläggningar finns 
i direkt anslutning till parker, gång- och cykel-
vägar och gator. Ett återkommande problem är 
variation i ljusfärg.  Ett kallt ljus (4000 K eller 
mer) på idrottsanläggningen kan fungera men 
det gäller att tänka igenom hur det påverkar en 
omgivning som har varmare ljus. Det är också 
vanligt med stora skillnader i ljusnivå; det är 
ofta mycket ljus på idrottsanläggningar jämfört 
med de jämförelsevis mörka parkmiljöerna. 
Här är det viktigt att hitta helhetslösningar som 
fungerar både när idrottsanläggningarna är 
tända och när de är släckta.

Där allmän plats möter 
byggnader 
Samverkan i centrum 
Varbergs Fastighets AB förvaltar många 
kulturhistoriskt intressanta byggnader 
i centrum, många av de landmärken 
som i kapitel 2 föreslås framhävas med 
fasadbelysning. Många av de utpekade 
byggnaderna saknar idag belysning eller har 
gammal belysning som inte gör husen rättvisa.

I centrum finns många fastigheter som ägs 
och förvaltas av privata aktörer. Några av 
de landmärken som pekas ut i kapitel 2 är 
privatägda. För att åstadkomma en god 
helhetsbelysning i staden är samverkan viktigt. 
Se även avsnitt om fasadbelysning i kapitel 3.

Ansvar för samordning: hamn- och 
gatuförvaltningen och de privata, kommunala 
och statliga fastighetsägarna.

Samverkan i serviceorterna
I kapitel 2 presenteras förslag på platser för 
eventuella framtida belysningssatsningar i 
serviceorterna. För att förbättra belysningen i 
serviceorterna är samverkan viktigt. 
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Exempel Ansvarig 
allmän 
plats

Ansvarig kvartersmark Kommentar

Torg/gator/parker 
och kommunens 
kulturhistoriska byggnader

HGN Varbergs Fastighets AB 

Torg/gator/parker och 
centralt belägna, privata 
fastigheter

HGN Respektive 
fastighetsägare

Platser/gator/parker och 
byggnader i serviceorterna

HGN Fastighetsägare och 
föreningar/byalag

Helsingborgs stadsteater vid en inventering 2006. 
Byggnadens intressanta former syntes inte alls.

Idéskiss från ljusprogrammet för Helsingborgs 
stadskärna, 2006-2007.

Samverkan mellan hamn- 
och gatuförvaltningen och 
Varberg Energi AB
Ansvar och roller 
Hamn- och gatuförvaltningen:

• Utvecklar befintlig och ny belysning på 
allmän plats

• Beslutar om belysningsstandard vid 
ombyggnad och nyanläggning 

• Finansierar nya belysningsanläggningar 

• Handlar upp utförandet, som utförande- eller 
totalentreprenad

Varberg Energi AB:

• Äger belysningsanläggningen

• Ansvarar för drift och underhåll av 
belysningsanläggningen

• Tecknar avtal med entreprenörer

• Bygger om till energieffektiv belysning

• Projekterar ny belysning och ombyggnad av 
befintlig belysning

För mer information om hur samarbetet mellan 
de båda parterna går till i praktiken i samband 
med investeringsprojekt samt vid reinvestering 
och drift, se särskilt beslutsärende för Färdigt 
ljus.Fasadbelysningen som Kärnfastigheter, ett kommunalt 

bolag, genomförde i linje med idéskissen.

De aktörer som behöver samverka vad gäller allmän plats och intilliggande byggnader..
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Fördjupningsavsnitt
Fördjupningsområden
Serviceorter
De belysningsidéer för de olika serviceorterna 
som presenteras på sid 31-32 bör vidare-
utvecklas, utifrån varje serviceorts unika 
förutsättningar.

Fördjupningsområden i tätorten, se kartbild på 
sidan 21.

A. Innerhamnen med Badhusplatsen, 
Kallbadhuset och Varbergs fästning
När hamnen flyttar norrut och den nya 
stadsdelen Västerport genomförs finns 
goda möjligheter att med hjälp av goda 
belysningslösningar förädla och förbättra 
området runt innerhamnen/Sjöallén. Ett 
belysningsprogram bör tas fram för området.  
En given del i belysningsprogrammet bör 
vara hur landmärkena Varbergs fästning och 
Kallbadhuset kan samspela med befintliga och 
nya strand- och kajpromenader och badplatser. 
Programmet bör även föreslå hur de offentliga 
rummen längs stråken kan förhöjas med ljus. 
Platsernas potential som evenemangsplatser bör 
särskilt beaktas. 

B. Västerport
Eftersom stadsdelen är ett nytt område 
finns möjlighet att redan från början 
skapa goda belysningslösningar. Särskilda 
belysningsprinciper för området tas fram i 
kvalitets- och gestaltningsprogrammet för 
Västerport. 

C. Societetsparken
Parken är en oas i staden och en förbättrad 
belysning skulle göra parken mer attraktiv, 
sommar som vinter. Utformning av ny belysning 
bör ske i samband med en framtida upprustning 
av parken.  

D. Upplevelsestråk 
De "upplevelsestråk" som visas på sidan 21 bör 
knytas samman till ett sammanhållet stråk. 
Målet är att binda samman stadens centrum 
med strandpromenaden och Ankaret, och via 
Ringvägen och miniparken vid Kilen passera 
Pilhagsparken på väg till torget i stadens mitt. 
Vissa sträckor är redan belysta. De som ännu 
inte är det kan i flera fall genomföras inom 
ramen för redan beslutade investeringar.

E. Nya stationsområdet
Det nya stationsområdet blir en viktig 
bytespunkt för resenärer: mellan tåg, regionbuss 
och lokalbuss. Många människor kommer att 
gå eller cykla till och från stationen som också 
har potential att bli ett tydligt landmärke. Vid 
utformning av stationsområdet och intilliggande 
gator bör ett belysningsprogram tas fram och 
belysningslösningar projekteras parallellt med 
övrig utformning. Ledord bör vara attraktivitet, 
orienterbarhet och trygghet.

F. Esplanaden
Området längs Engelbrektsgatan, med ett 
pärlband av publika byggnader, kan bli 
ett attraktivt promenad- och cykelstråk 
genom några ganska enkla åtgärder. Ett 
belysningsprogram bör tas fram för området. 
Det bör innehålla förslag på fasadbelysning av 
viktiga byggnader (se avsnitt om landmärken 
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Inspirationsbild: ljussättningsidé för Kallbadhuset. 
Ur gestaltningsprogram för strandpromenaden. Archidea, 2016.
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på sid 22-25) och förslag på uppfräschning av 
parkmiljöerna vid Brännvinsringen. Varberg 
Direkts entré är en viktig målpunkt för 
invånarna.

G. Varbergs torg
Ljussättningen av Varbergs torg bör ses över, 
utifrån utvecklingsplanens tio principer (Torget 
Kyrkan Brunnsparken – utvecklingsplan, 
2016-04-25). De historiska byggnaderna (se 
sid 21) bör ljussättas. Detta bör ske som ett 
samverkansprojekt mellan Varbergs kommun, 
Varbergs Fastighets AB och berörda privata 
fastighetsägare, för att uppnå bästa resultat för 
torget som helhet. Platsens kulturhistoriska 
värden ska noga beaktas.

H. Torggatan
Torggatan är en av stadens viktigaste handels
gator och behöver få en utformning som stödjer 
detta. Belysningen blir en central del av gatans 
framtida gestaltning och bör bidra till att gatan 
upplevs som en unik plats i staden. Vid 

planering och projektering bör arbetet göras av 
personer med hög gestaltningskompetens och i 
nära samverkan med berörda fastighetsägare 
och näringsidkare. Plats bör ges även för 
vinterbelysning och andra tillfälliga 
installationer.

Håsten
Håsten är ett område som av många upplevs 
som fragmenterat och svårt att orientera sig 
i. Området runt idrottsanläggningarna och 
ungdomsgården upplevs idag som mörkt 
och otryggt och detsamma gäller gång- och 
cykelstråken dit. I Håsten byggs en ny sim- 
och badanläggning som blir ytterligare en 
målpunkt i området som präglas av flera 
stora idrottsanläggningar. Idag kör många 
bil till anläggningarna fastän det finns gott 
om gång- och cykelvägar till området. Ett 
belysningsprogram bör tas fram för hela 
Håsten-området. I programmet bör åtgärder 
föreslås och ansvariga utses.
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Prioriteringar
Belysningssatsningar som ökar den upplevda 
tryggheten och som länkar samman stadsdelar 
bör prioriteras. I redan beslutade löpande 
investeringsprojekt, bland annat belysning 
för gång- och cykelvägar, bör satsningar ske 
längs de stråk som många människor använder 
och som är viktiga för att främja ett hållbart 
resande. 

I kommande investeringsprojekt som rör 
ombyggnader av stadens platser och stråk 
ska belysningen finns med som en egen del i 
budgeten, vilken inte får tas i anspråk till annat.

Särskilda belysningsprojekt bör föras fram 
i investeringsprocessen, för att möjliggöra 
en positiv utveckling av Varberg som 
belysningsstad. Sådana satsningar kan 
fungera som inspirerande fokuspunkter i 
stadsutvecklingen.

Ekonomi
De flesta satsningar på belysning ryms inom 
redan beslutade eller planerade investeringar, 
eftersom belysningen normalt är en del av 
budgeten i investerings- och exploaterings-
projekten. Här handlar det om att ljusplanera 
klokt och att säkerställa att belysning inte 
kommer sist i processen och prioriteras bort.

För särskilda satsningar som nämns ovan 
behöver medel tillskjutas, som en del av 
ordinarie budgetprocess. Åtgärdsvalsstudier och 
förstudier bör tas fram.

Q1

Q2Q3

Q4

HGF tar fram  
förstudier

Beslut om förstudier 
i HGN

Beslut om förslag 
till kommande års 
investerings budget 
i HGN

HGF gör brist- och 
behovsanalys

Budgetbeslut i KF för 
följande års budget

HGF gör 
åtgärdsvalsstudier inför 
kommande budgetår

För särskilda belysningssatsningar tas åtgärdsvalsstudier 
och förstudier fram, enligt ovanstående modell. 
Investeringsplanen är på fem år, vilket innebär att det är 
inte alltid blir av år 1.

ÅRSHJUL FÖR 
INVESTERINGAR

Uppföljning
Belysningsstrategin bör följas upp och revideras 
två år efter antagandet, så att innehållet förblir 
aktuellt och användbart.
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Ljusfakta och förklaringar

Om ögat
Detaljseende
Detaljseendet har en synvinkel på 2 grader, 
vilket kan jämföras med att vårt synfält är ca 170 
grader. Det är i denna del av vårt synfält som vi 
uppfattar detaljer. Mycket ljus gör det lättare att 
se detaljer.

Omgivningsseende
Omgivningsseendet har en synvinkel på ca 
170 grader. Denna del av vårt synfält ligger 
utanför det man direkt ser i synfältets fokus. 
Omgivningsseendet är det vi använder mest 
för att få en snabb uppfattning om miljöerna 
vi vistas i och det fungerar även vid låg ljus-
styrka. Omgivningssennde benämns ibland 
periferiseende. 

Ljustekniska storheter
Strålningsflöde
Med strålningsflöde menas den effekt som sänds 
ut, överförs eller tas emot i form av strålning. 
Enhet: watt (W).

Ljusflöde
Ljusflöde är den totala mängden ljusstrålning 
en ljuskälla avger per tidsenhet. Ljusflödet är 
det flöde som erhålls när strålningsflödet (som 
anges i watt) värderas mot ögats känslighet vid 
dagseende. Enhet: lumen (lm).

Ljusutbyte
Ljusutbyte (eller verkningsgrad) beskriver en 
ljuskällas effektivitet, som förhållandet mellan 

den tillförda effekten och ljusflödet man får ut. 
Enhet: lumen/watt (lm/W).

Ljusstyrka
Ljusstyrkan visar vilken intensitet ljuset har i en 
viss riktning. Storheten definieras som ljusflöde 
per rymdvinkelenhet. Enhet: candela (cd) (En 
candela motsvarar ungefär ljusstyrkan hos ett 
stearinljus.)

Belysningsstyrka
Belysningsstyrka är ett mått på hur mycket av 
det riktade ljuset som faller på varje kvadrat-
meter av en belyst yta. Det är belysnings styrkan 
som brukar anges i tabeller för olika ljusnivåer, 
som beskriver hur ljust det ”bör” vara i olika 
områden. Enhet: lumen per kvadratmeter  
(lm/m²), vilket är samma som lux (lx).

Luminans
Luminansen anger hur mycket av ljuset på 
den belysta ytan som reflekteras mot våra 
ögon. En lysande ytas luminans är ljusstyrkan 
per kvadratmeter av dess storlek på ett plan 
vinkelrätt mot betraktelseriktningen. Enhet: 
candela per kvadratmeter (cd/m2).

Andra ljusbegrepp
Färgtemperatur
Termen färgtemperatur beskriver vilka 
färgegenskaper ljuset från en ljuskälla har. Det 
handlar om hur ljuset ser ut. Färgtemperaturen 
anges i absolut temperatur, med enheten Kelvin 
(K). Referens är strålningen från en s k svart 
kropp, som till exempel en järnklump som 
hettas upp. Färgtemperatur benämns ibland 
ljusfärg.
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Enkelt uttryckt brukar färgtemperatur lägre än 
3300 K beskrivas som varmt ljus (glödlampor, 
solnedgång). Över 5400 K är kallt (norrhimmel, 
solen). Däremellan beskrivs ljuset som vitt eller 
neutralt. En gammaldags glödlampa har till 
exempel färgtemperaturen 2700 K.

Färgåtergivning
Färgåtergivningsförmåga är ett mått på hur väl 
ljuset från en viss ljuskälla återger färger. Det 
handlar om hur ljuset skildrar omgivningen. 
Hur färgerna återges beror på ljusets spektrala 
sammansättning, som är olika för olika 
ljuskällor. Två ljuskällor med samma ljusfärg 
kan återge färger olika, på grund av att de kan 
ha olika våglängdssammansättning.

Färgåtergivningsförmågan anges i ett färgåter-
givningsindex som kallas Ra-index (från 
engelskans ”rendering” och ”average”). Skalans 
högsta värde är 100, vilket uppnås av dagsljus 
och ljus från glödlampor. Ra-index är ett 
medeltal som fås fram genom att ljus från den 
aktuella ljuskällan träffar åtta standardiserade 
färger. Färgskiftningarna registreras och 
jämförs med resultatet från försök med en 
referensljuskälla.

Ett Ra-värde på 100 eller strax under är alltid 
bra. När värdena går ner mot 8085 finns en 

risk för förändringar av vissa känsliga färger. 
Under 70 är risken för dålig färgåtergivning 
stor.

Det är också viktigt att komma ihåg att två olika 
ljuskällor med samma Ra-index kan ge helt 
olika färgåtergivning, som en följd av att värdet 
är ett medeltal. Den ena kanske skildrar gröna 
toner på ett naturtroget sätt men klarar inte av 
rött, medan den andra skildrar hudtoner bra 
men inte grönska.

Stolpar och armaturer
Stolpar
Standardstolpe – stolpe vars nederdel är 
bredare än ovandelen, ofta galvaniserad.

Konisk stolpe – jämnt avsmalnade stolpe 
som bland annat används till att bära upp 
strålkastare, ofta lackerad i någon kulör.

Pollare - låg belysningsstolpe, vanligtvis mindre 
än en meter hög.

Armaturer
De vanligaste armaturtyperna beskrivs i 
avsnittet Belysningens verktyg, sid 16-18.

LED-armaturer kan ha olika utformning. 
Det som är speciellt med LED är att det är en 
komplett armaturenhet, alltså armatur och 
ljuskälla i ett. Armaturen innehåller integrerad 
ljuskälla - en diodmodul - samt diverse 
optiska tillbehör som bland annat linser och 
reflektoravskärmning. Många LEDarmaturer 
bländar eftersom diodmodulen ligger ytligt 
för att ge maximalt ljusutbyte. Linser som 
sprider ljuset, eller andra slags anordningar 
som minskar bländningen, behövs för en god 
synkomfort. Det finns också exempel på hur 
ljuskällan integrerats och gömts i armaturen för 
ett indirekt ljus.

Övrigt
Gatuoptik
Med gatuoptik menas att armaturen har ett 
innanmäte som är specialanpassat till att 
sprida ljuset så att det får en asymmetrisk, 

Globen är ett exempel på en rundstrålande armatur. 
Armaturtypen bör endast användas när ljus uppåt och 
sidorna önskas, till exempel intill fasader eller grönska.
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långsträckt utredning och kan lysa upp en stor 
del av vägbanans längd. På så sätt kan stolparna 
placeras glesare.

RGB-ljus
RGB står för Red, Green, Blue. Det finns 
LED-armaturer som ger vitt ljus genom att de 
innehåller dioder som ger ljus av alla tre slagen. 
Genom att blanda ljusfärgerna kan vitt ljus eller 
någon annan vald kulör fås som effekt.

Ljuskällor
Högtrycksnatrium har under flera årtionden 
varit den vanligaste ljuskällan. På de platser 
där ett vitare ljus med bättre färgåtergivning 
önskades användes metallhalogen. Nu pågår 
ett omfattande teknikskifte till LED. LED-
tekniken befinner sig i början av en utveckling 
till ett ekonomiskt och stabilt kvalitetsljus med 
mycket långa livslängder. LED förmodas bli 
vår kanske vanligaste ljuskälla inom de flesta 
belysningsområden.

Glödlampor
Glödlampor producerar vad vi uppfattar som ett 
naturligt och behagligt ljus, med en kontinuerlig 
spektralfördelning. Färgtemperaturen är 
ca 2700 K. Dessvärre använder glödlampor 
mycket elenergi i förhållande till det ljus som 
alstras och de har kort livslängd. Dessutom 
försvinner mycket av energin som värme. Ett 
energieffektivitetskrav i Ekodesignförordningen 
har sedan 2009 medfört en stegvis utfasning av 
glödlampor. 

Högtrycksnatrium
Högtrycksnatrium är en urladdningslampa 
där ljusalstringen sker genom en urladdning 
i natriumånga och den kan inte styras eller 
dimras. Det gula ljuset från högtrycksnatrium 
har synts och syns fortfarande längs vägar, gator 
och gång- och cykelvägar. Högtrycksnatriet 
var länge den mest energieffektiva ljuskällan. 
Ljuskällans färgåtergivningsförmåga är dålig 
och trots det ibland myckna ljuset kan miljöerna 
ändå upplevas som dunkla. En särskild typ 
av högtrycksnatrium utvecklades för att få 
ett varmvitt ljus med god färgåtergivning (Ra 
>80). Den senare har mestadels använts för 
utomhusbelysning i historiska miljöer och på 

andra platser där man ställde högre krav på 
ljusets kvalitet. 

Metallhalogen
Metallhalogen är en urladdningslampa av 
högtryckstyp och ska inte förväxlas med 
halogenlampor som är vidareutvecklade 
glödlampor. I urladdningsröret bidrar 
olika metaller med olika spektrallinjer och 
sammanställningen av metaller skapar det 
totala ljusspektrat. Metallhalogen går att få i 
olika fabrikat och kvalitet och generellt gäller att 
metallhalogen ger ett ljus av god kvalitet och att 
den har relativt lång brinntid. 

De första metallhalogenlamporna tillkom 
för att klara kraven på ett intensivt, vitt 
och ”rent” ljus med bra färgåtergivning för 
färgtevesändningar från större sportevenemang. 
I skrivande stund är metallhalogen jämfört 
med LED fortfarande det mest fördelaktiga 
alternativet för idrottsanläggningar på grund 
av LED-ljuskällornas mångdubbelt högre 
inköpskostnad.

LED-ljus
Begreppet LED står för Light Emitting 
Diodes. Ljuset alstras genom elektriska 
strömmar i lysdioder (halvledarchips) och 
ger ett monokromatiskt (enfärgat) ljus. I 
många år har det funnits röda, gröna och gula 
dioder som signal- och indikationsljus. På 
1990-talet började blå lysdioder framställas 
och dessa har sedan utvecklats till att ge vitt 
ljus för allmänbelysning genom en teknik 
där ett lyspulver inne i dioden gör att de blå 
högeffektsdioderna ger ett vitt ljus. Metoden 
är mycket ljuseffektiv i relation till det låga 
elbehovet. För dekor och effektbelysning 

Ett omfattande teknikskifte till LED-belysning pågår i 
många kommuner, däribland Varberg.
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skapas vitt och färgat ljus genom färgväxling 
med röda, gröna och blå dioder (RGB-teknik).

Dioderna kan fås med olika färgtemperatur. 
Ljuset saknar infraröd och ultraviolett strålning 
och är praktiskt taget flimmerfritt. LEDljusets 
färgåtergivning förbättras för varje år. Ra-index 
för bra, ”vita” lysdioder överstiger 80 eller 
90. Spektralområdet för de bästa lysdioderna 
med lyspulver utgör numera ett kontinuerligt 
spektrum (fullspektrum) och förbättras 
successivt. Vid val av produkt ska färgstabilitet 
och färgåtergivning under livslängden beaktas, 
så även inbördes färgtoleranser mellan likartade 
dioder som kan förorsaka färgskiftningar. 

Lysdioder för allmänbelysning (LED) används 
huvudsakligen på två sätt, dels med grupper 
av lysdioder (moduler) som är integrerade i 
särskilda LED-armaturer, dels som enskilda 
ljuskällor utförda som ersättningsljuskälla för 
glödlampor. 

Fastighetsjuridiska begrepp
Läs mer om begreppen nedan på https://
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/.

Detaljplan
Med detaljplan får kommunen reglera 
användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för 
att pröva om ett område är lämpligt för bland 
annat bebyggelse. Det gäller till exempel både 
när det ska byggas nytt och när bebyggelse 
ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska 
redovisa allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden och gränserna för dessa.

Allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 
En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis 
upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän 
plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller 
en park.

Kvartersmark
Med kvartersmark menas mark som 
enligt detaljplan inte är allmän plats eller 
vattenområde utan främst är avsedd för 
bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål. 
Kommunen ska i detaljplan alltid ange 
användningen av kvartersmark. Den eller 
de användningar som anges avgränsar 
vilka verksamheter som tillåts på platsen. 
Användning av kvartersmark kan till exempel 
vara bostäder, detaljhandel eller industri. 
Användningen av ett markområde kan 
också anges som en kombination av flera 
användningar.

Förkortningar
HGN – hamn- och gatunämnden

HGF – hamn- och gatuförvaltningen

VBAB – Varbergs Bostads AB 

VEAB – Varberg Energi AB

VFAB – Varbergs Fastighets AB

VGU - Råd för vägars och gators utformning  
(se källor)

Vivab - Vatten och Miljö i Väst AB
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Källor

VGU - Råd för vägars och gators utformning 
(Trafikverkets dokumentbeteckning: TRVK Vägars och 
gators utformning). Publikationsnummer 2015:087, ISBN 
978-91-7467-745-4. Trafikverket, 2015 06. 

Liljefors, Anders, Seende och ljusstrålning, 
belysningslära, Kungliga Tekniska Högskolan, 1997.

Larsson, Anna G (numera Anna Waernborg). Ljussättning 
av Spånga centrum – del 1, Teori om belysning och ljus. 
Examensarbete vid SLU, 1999.

Borg, Jennie (numera Jennie Fagerström). Ljus 
utomhus – för trygghet och skönhet i staden nattetid. 
Examensarbete SLU, 1999.

Våra vanligaste ljuskällor. Annell, 2014.

https://www.annell.se/infotek/liten-ordbok/  
(2018-09-24)

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/ (2018-09-24)

Kommunala policyer, strategier,   
riktlinjer och planer
Policy för reklam i det offentliga rummet, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-12-18.

Simma, lek och svärma - grönstrategi för aktiviteter, 
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns 
utemiljö, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-17.

Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun, antagen av 
hamn- och gatunämnden 2013-04-08. 

Cykelplan 2016-2020, antagen av hamn- och 
gatunämnden december 2016.

Hållbarhetsmål 2017-2025 - inriktningar för 
hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-20.

Riktlinjer för skyltar i Varbergs innerstad. 
Stadsbyggnadskontoret.

Riktlinjer för lokalförsörjning Varbergs kommun, KS2018-
0260-2 (remissversion).

Torget Kyrkan Brunnsparken - utvecklingsplan, 2016-04-
25.

Övriga utredningar

Västerports planprogram, godkänd av 
kommunfullmäktige 2018-06-19.

Handelsutredning Varbergs stadskärna, Analys & 
Strategi. Reteam, 2016.

Stadsmiljöprogrammet - Riktlinje för gaturummets 
detaljutformning och möblering. 1999.

Stadens karaktärer – kulturmiljöer i Varbergs 
stadsområde. Kulturmiljö Halland/Varbergs kommun, 
2012-08-30.

Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för 
plan- och bygglovsfrågor. NAI Svefa, 2012-05-16.

Färdigt Ljus - överföring av äganderätten för befintliga 
belysningsanläggningar till Varberg Energi AB. Beslut i 
kommunfullmäktige 2016-09-20, Kf §119.

Inspiration har hämtats från
Belysningsprogram för Jönköping, 2011-10-06

Ljusplan för Malmös befintliga belysning. Malmö Stad, 
gatukontoret, 2007-2008

Ljusprogram för Helsingborg, del 1. Centrum, 
Helsingborg stad, 2006.

Läs mer
Teknisk handbok, 2017-06-13 - innehåller detaljerade 
riktlinjer om belysning på allmän plats.  
www.varberg.se/tekniskhandbok
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Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 utgår från de förutsättningar och den ekonomiska 
prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i augusti. 
Effekterna av coronapandemin är stora och det råder stor osäkerhet kring vilka 
konsekvenser det kommer att medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer 
att påverkas negativt och tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens 
budgetproposition. Pandemin kommer också att sätta tydliga avtryck i omvärlden. I 
vilken omfattning ekonomin påverkas är näst intill omöjligt att avgöra, men en 
betydande påverkan kommer att ske, förmodligen en lång tid framöver.  
 
Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare 
redovisats. SKRs bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt 
problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en 
förändrad demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas. Det bekräftar den 
bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och måste fortsätta i 
enlighet med tidigare planer. I förutsättningarna har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020, 
som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 2022.  
 
Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger, inte räcker till för att finansiera de 
ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb 
och ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. Dessutom finns det ett stort 
investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och för förbättringar av 
befintliga lokaler. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder, vilket ökar 
på problematiken, då den så kallade försörjningskvoten ökar och mer service måste 
betalas av varje invånare i arbetsför ålder. En finansiering för de ökade kostnaderna för 
befolkningsförändringarna och de ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver 
skapas och denna volym ökar över tid.  
 
Effektiviseringsfonden som infördes föregående år är borttagen och finns inte med i 
föreslaget till flerårsplan. 
 
Förslaget till flerårsplan 2021-2023 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. 
Detaljer och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas 
budget och verksamhet”. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas 
internbudget under hösten.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till Flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-19     
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2021 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 525,2 mkr,  
 
att fastställa flerårsplan för åren 2022-2023 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 507,0 mkr respektive 3 544,5 mkr,    
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 4 124 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2021,  
 
att de finansiella målen för 2021-2023 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrkort 2020-2022,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 
för investeringar som blir färdigställda under 2021, 
 
att effektiviseringsfonden upphör från 2021, 
 
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag 
som redovisas,  
 
att fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 %,   
 
att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2021 senast under december månad 2020,  
 
att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av 
kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan 
beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden,  
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att godkänna investeringssammanställningen om 588 mkr för 2021, 658 mkr för 2022 
samt 878 mkr för 2023, 
 

att investeringar med projektstart 2021 och 2022 får påbörjas, under förutsättning att 
det finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 
expansionsinvesteringar, 

 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Visionen i den Strategiska planen är att skapa livskvalité för alla som lever i Uddevalla. I denna ambition 

tar vår budget sin ansats. Självklart kan man inte lösa alla utmaningar i en budget eller flerårsplan men 

den skapar en grund för att komma närmare vår vision. 

Året 2020 som lägger grunden för vår fortsatta planering har gett oss både utmaningar och möjligheter. 

Konsekvenserna av pandemin skapade flera osäkerhetsfaktorer som vi nu måste möta på ett offensivt sätt. 

En stor smittspridningsrisk som vi ständigt måste ta hänsyn till i vår verksamhet, ökade varsel och 

arbetslöshet samt en osäkerhet om den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Detta beaktar vi inte bara 

budgetåret 2021 utan också påföljande år. 

Vi har också fått en påtaglig satsning från staten för kommunernas behov inom välfärdssektorn. För 

Uddevallas del innebär det ytterligare 72 mkr i statsbidrag. Detta tillsammans med en lägre 

kostnadsutveckling, än vi tidigare planerat för, möjliggör en satsning om ytterligare 127 mkr på vår lokala 

välfärd. Det handlar om kvalitetssäkringar och kompetensutveckling främst inom äldreomsorgen men 

också inom sektorerna utbildning och arbetsmarknad. 

Vi ser nu också möjligheter att utveckla och därmed möjliggöra projekten kring ett samlat kulturstråk i 

centrum samt en renovering av Rimnersvallen och det kringliggande idrottsområdet. Detta är viktigt för 

att säkerställa ett aktivt kultur- och idrottsliv i vår kommun. 

 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2020-2022 
 

Riktningar 
 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till kunskaps-

intensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker centrum-

bildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem som 

positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (Bohusbanan) och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling 

skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd, 

rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden  
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De 

når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.  

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande 

eller anställning. 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla 

och nya miljöer möts och samspelar  
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 

sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, 

vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv och 

traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer.  

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential  
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 

vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.  
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Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 

vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.  

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat.   

Övergripande strategier 
Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär en 

strävan mot för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla 

kommuns lokala förhållanden.  

Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 2030. En hållbar ekolo-

gisk utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att 

Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att minska utsläppen från 

koldioxid och andra växthusgaser och satsa på fossilbränslefria fordon, en övergång till förnybar energi 

samt skapandet av kolsänkor, t.ex. via byggprocesser med ökat inslag av trä i konstruktionerna. Andra 

viktiga åtgärder är tydligare upphandlingsförfarande och klara kravspecifikationer som styr mot de 

politiska målsättningarna tex. ekologiska och lokalodlade livsmedel i kommunernas kök men även 

genom att stimulera en ökad produktion av fossilfri energi. Kommunen anpassas till effekterna av ett 

förändrat klimat genom bland annat byggnation av översvämningsskydd och andra åtgärder som skyddar 

mot ett mer extremt väder. Förutom klimatåtgärder arbetas det även för att komma närmare en cirkulär 

ekonomi.     

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara natur-

upplevelserna och göra friluftslivet tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boende-

miljöer och ge förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende 

och skydda den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.   

Både hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. I kommunen 

utvecklas den t.ex. genom att cykelvägar och kollektivtrafik knyts ihop och utvidgas, likaså pågår arbete 

för en successiv utbyggnad av Bohusbanan med inriktning på dubbelspår mellan Göteborg och 

Uddevalla samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund. På samma sätt arbetas det vidare 

med att hitta smidiga lösningar för stadens trafik.  

En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag 

och individer får ett positivt bemötande av kommunen och får sina ärenden snabbt och rättssäkert 

hanterade skapar kommunen förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och 

nytänkande, hjälper att skapa en företagsvänlig stad vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.    

Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk hus-

hållning. Varje använd kommunal skattekrona ska syfta till att uppfylla det övergripande politiska målet 

att skapa förutsättningar till en god livskvalitet. Varje möjlighet till rationaliseringar som inte går ut över 

kvalitén ska tas tillvara och med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska 

resurserna användas med maximal effektivitet. Detta ska ske genom exempelvis utökad digitalisering 

inom alla kommunens verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler. 

Kommunen ska ha en säkrad kompetensförsörjning som syftar till att skapa en inkluderande och rättvis 

utveckling för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta skapar möjligheter att bättre tillvarata 

organisationens samlade kompetens och upplevas som en attraktiv arbetsgivare där bland annat heltids-

resan, hälsoresan och processerna för färre anställda per chef ges större förutsättningar. Förändringsvilja 
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och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras som till exempel 80-90-100 konceptet 

(80% arbetstid 90% lön 100% pension).  

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. 

Även Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke ska utvecklas och stärkas för att synliggöra 

våra besöksmål.  

Den kommunala omsorgen skall i första hand ske med egen personal och ansvar. Kommunens vård och 

omsorg präglas av omtanke, värdighet och integritet, den är god, värdig och skapar ökad livskvalitet.  

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser 

som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal 

service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

För att uppnå en socialt hållbar utveckling ges kommunens alla invånare, föreningar och näringsliv – i 

tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. Det förebyggande 

arbetet ska stärkas och utvecklas med fokus på barns och ungas psykiska ohälsa, den ökande 

droganvändning och ensamhetsproblematiken bland främst äldre. Arbetsmarknads- och integrations-

arbetet ska utvecklas och innebär en ökad samverkan med civilsamhället. Individer ska in i syssel-

sättning, nyanlända och ungdomar ska snabbt lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika 

och trygga skolor ger studiero och förbättrade studieresultat. 

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna. 

Genom ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapas trygghet på gator och torg. En fortsatt 

utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de offentliga 

miljöerna. Ett starkare och stabilare samhälle skapas om vi tillsammans arbetar för att åstadkomma 

jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde samt inser att mångfald är en tillgång.     

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har bättre hälsa 

och välmående. Därför är strävan att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet. Detta sker 

genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder men även genom att stötta kultur-

verksamhet, föreningar samt att stärka samarbetet med den idéburna sektorn som gör att kommunen och 

civilsamhället tillsammans når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.  

Den politiska organisationen ska utformas utifrån behovet att leda kommunen och strävar efter att genom 

ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor med öppenhet, respekt och professionalitet som riktmärke. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2020-2022 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar inför flerårsplanen 2021-2023. Skrivelsen innehåller 

bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.  

Förutsättningarna utgår från den ekonomiska prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

presenterade i augusti. Effekterna av coronapandemin är stora och det råder stor osäkerhet kring vilka 

konsekvenser det kommer medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer att påverkas negativt 

och stora tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens budgetproposition.   

Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare redovisats har fördelats ut 

på nämnderna. Därmed har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020 som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 

2022. För 2023 är nivån oförändrad från 2022. 

Den pågående coronapandemin kommer att sätta tydliga avtryck i ekonomin, både i Sverige och i 

omvärlden. I vilken omfattning ekonomin påverkas är näst intill omöjligt att avgöra, men en betydande 

påverkan kommer att ske, förmodligen en lång tid framöver. En stor påverkan är Arbetsförmedlingens 

rapportering av historiskt höga varsel. Framförallt är det koncentrerat till storstadsregionerna men även 

vår region redovisar betydligt högre antal varsel än tidigare. 

SKRs bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt problematisk. För att klara av de 

ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en förändrad demografisk struktur, behöver netto-

kostnaderna minskas. Det bekräftar den bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och 

måste fortsätta i enlighet med tidigare planer.  

Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de ökade 

kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan på 

de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter 

kommer en större ökning av antalet äldre. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både 

för en ökad kapacitet och för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i 

arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den så kallade försörjningskvoten ökar och mer service 

måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.   

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande åren, 

så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat på 

SKRs senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte annorlunda än andra kommuner. 

Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av att hålla tillbaka kostnadsökningarna 

eller öka intäkterna. En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de 

ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.  

Förslaget till flerårsplan 2021-2023 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16 

kronor.  

Effektiviseringsfonden som infördes föregående år har tagits bort och finns inte med i föreslagen 

flerårsplan.  

Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  

I föregående flerårsplan presenterades det förändringstryck som krävs för att ge utrymme för ökade 

kostnader. I de kommunbidrag som nu fördelats till nämnderna i förutsättningarna inför 2021-2023 har de 

första tre årens minskningar av kommunbidrag inräknats. Det innebär tekniskt att den största delen av de 
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minskade nettokostnaderna har nämndfördelats. Förändringstrycket har därmed minskat jämfört med 

tidigare års beräkningar på grund av att flera effektiviseringsåtgärder arbetats in. Även ökade statsbidrag 

samt förskjutningar av investeringsprojekt påverkar förändringstrycket. Det nya förändringstrycket som 

illustreras i bilden nedan kommer att ligga till grund för kommande flerårsplaner.  

Kalkylen bygger på kostnader för demografin som täcker förskola, grundskola, gymnasium samt särskilt 

och ordinärt boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade 

utifrån en investeringsnivå om 330 mkr årligen från 2023. Nivån är högre i nämndernas egen planering 

och det bör observeras att demografin även påverkar verksamheter härutöver. Därför är behovet av att 

minska kostnader snarare underskattad än tvärtom. 

 

 

Nedanstående tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den 

ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är markerat 

med rött uppfyller inte målen. Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av 

fyra år.  

 

  

5

51

91

164

199
206 212

238 236

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick

Förändringstryck 
- behov av minskade kostnader eller ökade intäkter i mkr

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Mål
2019 2020 2021 2022 2023

Nettokostnadsandel (%) 99,7 95,3 99,1 98,5 98,2 99,0
Soliditet (%) 12,1 14,1 13,9 13,9 13,7 öka
Egenfinansering (%) 23,0 80,0 29,5 32,4 28,1 30,0
Investeringsnivå (mkr) 525 384 588 658 878
Låneskuld (mkr) 3 504 3 653 4 124 4 647 5 326
Egen låneskuld (mkr) 266 480 872 1 345 1 974
Resultat (mkr) 10 172 34 58 71

Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte
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Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 

 
Oviss kraft i återhämtningen 

SKR pekar på många faktorer som är osäkra med anledning av covid-19, men den samlade bedömningen 

är att botten är nådd och att återhämtningen har påbörjats. Sveriges BNP beräknas öka från årets tredje 

kvartal. 

SKR ser en väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna 

beror på beskattningsutfall och att lönesumman bedöms öka mer i år än enligt förra prognosen, främst på 

grund av permitteringslöner. Utvecklingen 2021 är nedjusterad på grund av mindre ökning av löne-

summan. Höstens budgetproposition innehåller kraftfulla åtgärder för att “återstarta Sverige” samt 

kompensera det vikande skatteunderlaget. För kommunernas del resulterar det främst i kraftigt ökade 

statsbidrag. De generella statsbidragen ökar med 7 miljarder och därutöver tillkommer ett flertal riktade 

statsbidrag. 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i 

Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad 

som antogs i den skatteunderlagsprognos som publicerades i våras. Utsikterna för BNP och sysselsättning 

helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. BNP beräknas falla med 

-4,9 % för helåret 2020, men öka med 1,7 % för helåret 2021. 

Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är 

den viktigaste bedömningspunkten. SKR kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att 

andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 % och sannolikt hamna över 10 % vid årsskiftet 

2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför 

olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. 

Signalerna har tidigare innan utbrottet av covid-19 varit att svensk ekonomi gick mot en lågkonjunktur 

kommande år. Prognoser kring svag BNP tillväxt, vikande sysselsättning, minskad konsumtion och 

osäkerhet i världsmarknadsläget bidrog till detta. Vad utbrottet av covid-19 medför för Sveriges och 

omvärldens ekonomiska utveckling återstår att se men sannolikheten för en kommande lågkonjunktur har 

förstärkts. 

Diagrammet nedan är från tidigare i år, men beskriver vad som händer när de förväntade kostnaderna för 

demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade timmar)  
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Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. När ekonomin nu 

övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara 

behovsökningarna och ännu mindre några kostnadsökningar utöver vad som följer av befolknings-

utvecklingen. 

 
Bedömning av aktuellt ekonomiskt läge inför 2019-2021 med utblick fram till 2028 

för Uddevalla 
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. Den 

ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäktsökning som inte 

ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens ekonomi och ett växande 

behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  

Befolkningen 20–64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring 

 

 

Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,2  -4,9 1,7 3,8 3,8 

Sysselsättning, timmar -0,3 -5,5 1,6 2,3 1,6 

Relativ arbetslöshet 6,8 8,9 9,3 8,3 8,1 

*Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5 

*Konsumentpris, KPIF 1,7 0,5 0,8 1,6 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV) 2,7 1,9 1,8 2,0 2,1 
* 

*Enligt SKRs bedömning augusti. 

  



12  (37) 

 

  

Utgångsläge inför planeringen 
2019 års resultat uppgick till 10 mkr vilket är något bättre jämfört med det budgeterade resultatet om       

3 mkr. Även om negativa ekonomiska händelser har inträffat så är dessa poster i huvudsak av engångs-

karaktär och nämndernas underskottsprognos i början av året har vänts till ett överskott. Det innebär att 

nämnderna går in med balans i budgeten inför 2020.  

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2020-2022. Planen är 

antagen i juni 2019. Efter det har förutsättningarna förändrats drastiskt under våren 2020. Grund-

förutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i 

kombination med en svag tillvägt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår. Flerårsplanen 2020-2022 har 

ett tydligt fokus på att åstadkomma reduceringar i kostnader som tar kraft och resurser och genomföra. 

Det är därför viktigt att rikta resurserna för organisationen att genomföra de förändringar som krävs. 

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 mkr 

till 72 mkr i dagsläget. Ökningstakten stabiliserades under några år fram till och med hösten 2017 och 

därefter har en kontinuerlig ökning skett. Den centralt budgeterade posten för försörjningsstöd har 

tidigare uppgått till 14 mkr, och i förutsättningarna har en höjning skett till 40 mkr för 2021-2023. 

Sammantaget finns 74 mkr upptaget i förutsättningarna. Dock pekar den senaste prognosen på kostnader 

närmare 82 mkr vilket ger behov av ännu större höjning.   

Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med juli 2020 visar att arbetslösheten ökar för varje månad sedan 

pandemins start. I juli låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 10,1 %, vilket är högre än riket (9,2%). 

Arbetslösheten är fortsatt högre för män (10,6 %) än för kvinnor (9,4 %).  

 

I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. 

Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, 

och därmed riskerar att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter att öka i riket. Det handlar framför allt 

om personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år 

eller äldre.  

Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare anknytning till 

arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt bland just ungdomar. I juli 

låg ungdomsarbetslösheten på 13,8 % i Uddevalla vilket är högre än riket (13,4 %) och en ökning med  
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6,4 % jämfört med juli 2019. Bland ungdomar är skillnaden mellan könen större (män 15,7 % och 

kvinnor 11,6 %), men ökningen är nästan lika stor för båda könen. 

 

Varslen under pandemin har framförallt drabbat personer som arbetar inom hotell och restaurang, 

bemanning samt besöksnäring. De har hittills framförallt varit koncentrerade till storstadsregionerna även 

om övriga län också sett en stor ökning. Arbetsförmedlingen har ingen möjlighet att redovisa varsel 

kommunvis, men vi ser en hög nivå av varsel i Västra Götalands län. 

 

Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2019 hade Uddevalla kommun 56 703 folkbokförda invånare. Under 2019 ökade 

befolkningen med 444 personer, vilket är en mindre ökning jämfört med 2018 då befolkningsökningen 

uppgick till närmare 500 personer. Den största delen av befolkningsökningen kan förklaras av ett positivt 

flyttnetto om 333 personer. Uddevalla har ett positivt flyttnetto gentemot det egna länet samt utlandet, 

men ett negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige. Under 2019 föddes det 654 barn och 574 kommun-

invånare avled, vilket skapar ett födelseöverskott på 80 personer.  

Under första halvåret 2020 har befolkningen ökat med knappt 180 personer. 

Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig framtid. 

Befolkningstillväxten väntas i första hand komma från ett positivt flyttnetto, men även antalet födslar 

väntas öka då de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern och därmed når 

de åldrar i vilka många får barn.  

 

Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes 2020. 

Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU har antalet asylsökande och nyanlända med 

uppehållstillstånd i Sverige stabiliserats på en lägre nivå jämfört med våren 2016. Migrationsverkets 

prognos är att det lägre antalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer att hålla i sig kommande år. 
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Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med uppehålls-

tillstånd i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning av kommunens 

andel av mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli cirka 130 personer 2020, cirka 

115 personer 2021 och cirka 120 personer 2022. 

 

Källa: Migrationsverket och Uddevalla kommuns egen prognos 

Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 

och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före 

denna period och prognosen visar på en mer stabil utveckling de närmsta åren. Under åren 2021-2022 

väntas många nybyggda bostäder stå färdiga för inflyttning, vilket väntas ge en större befolkningsökning 

dessa år. 

 

Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 2000-

2019 samt prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2020-2029. 
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Jämfört med 2019 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i stort 

sett bara i intervallet 20-64 år antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2029 jämfört med 2019. 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2019, jämfört med prognos för 

2029. 

 

Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur 

denna utvecklas från 2009 till 2029. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2009-2029, men 

sammansättningen ändras något. Andelen barn och unga samt äldre ökar något medan andelen som är 

mellan 20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. Andelen av befolkningen som 

är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar, medan den andel som genererar skatteintäkter 

minskar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som ska ske. De 

demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa 

vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.  

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2009, 2014 

och 2019 och prognos för 2024 och 2029. 
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Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2019–2024, enligt befolkningsprognos 2020 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 659 2 6 11 15 30 

1-5 3 427 7 40 46 38 64 

6-15 6 893 90 206 307 371 443 

16-19 2 533 56 94 197 256 277 

20-64 31 260 118 291 491 680 881 

65-79 8 507 70 209 283 312 334 

80-84 1 735 5 20 64 130 219 

85-w 1 689 25 30 55 72 96 

Summa 56 703 373 896 1 455 1 874 2 344 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2019.  

Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska kostnader 

som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för verksamheterna 

förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt boende och ordinärt 

boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett genomsnittligt belopp per 

invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från nämnden. Det bör observeras att 

demografin kan påverka ytterligare verksamheter härutöver. 

 

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 

verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje 

generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms 

också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i 

strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Fr om 2020 krävs att mål och 

riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning formuleras för den kommunala koncernen och 

kommunen. 
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FINANSIELLA MÅL 2019-2022  
En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en 

miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även 

om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis 

prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de 

finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och 

budget.  Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022. För 2023 antas samma nivåer tills vidare. 

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 

• Soliditet inklusive pensionsskuld 

• Egenfinansiering av investeringar 
 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 

Mkr 2020 2021 2022 2023 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 37 37 38 40 

Maximal investeringsnivå 572 591 645 716 

 

För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så 

kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 

 

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 

driftsredovisning 
Nedan följer de effekter som förslaget till flerårsplan får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan 

konstateras att del av de finansiella målen uppnås för perioden 2021-2023 tack vare omfattande åtgärder 

som beräknas leda till minskade nettokostnader. För samtliga år ska detta ses som mycket indikativt då 

det är för tidigt att skarpt bedöma skatteintäkterna pga. rådande coronapandemi. De tillskott som staten 

lovat tillskjuta hittills är med i denna beräkning. 

Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. Följande tabell visar 

utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 

 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnadsandel (%) 99,7% 95,3% 99,1% 98,5% 98,2% 98,0% 98,0% 99,0
Soliditet (%) 12,1% 14,1% 13,9% 13,9% 13,7% 14,7% 15,7% öka
Egenfinansering (%) 23,0% 80,0% 29,5% 32,4% 28,1% 82,5% 85,3% 30,0
Investeringsnivå (mkr) 525 384 588 658 878 330 330
Låneskuld (mkr) 3 504 3 653 4 124 4 647 5 326 5 432 5 528
Egen låneskuld (mkr) 266 480 872 1 345 1 974 2 030 2 076
Resultat (mkr) 10 172 34 58 71 82 83
Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte

Finansiella mål enligt strategisk plan 2019 2020 2021 2022 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av 

skatter och bidrag 

99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en högst osäker löneökningstakt för de kommande åren. Den finansiella 

beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för 

skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de 

faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att arbetsgivar-

avgifterna är oförändrade. En något minskad kommunalt finansierad löneökningstakt medan inflationen 

pendlar runt 2 %. 

 

 

 

 

 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande 

perioden (ackumulerade belopp): 

Mkr 2021 2022 2023 

Lönereserv 127 190 259 

Prisreserv (varor och tjänster) 13 27 41 

Summa 140 217 300 

Ändring jämfört med gällande plan 31 65 - 

 

Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de 

framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet av 

denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket och 

ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda. 

Under året har kommunen bytt administratörsbolag. Osäkerheten i bedömningen av utfallet är mycket stor 

på grund av den komplexa konstruktionen av pensionsförmåner för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, 

vilken är en grupp som ökar i organisationen. Orsaken till kostnadsvariationen hänförs till uppskattningen 

av premierna som varierar över tid. 

 

Mkr 2020 2021 2022 2023 

Pensionskostnader (brutto) 232 210 225 216 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2020 till 2021 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt 

uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2021 - 2023. Kostnads-

utvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling som 

framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande kostnads-

% 2021 2022 2023 

Löneökningstakt  2,2 2,3 2,5 

Löneökningstakt gällande plan 3,2 3,3 - 

 

 

 

Prisutveckling 1,8 1,9 2,0 

Prisutveckling gällande plan 1,8 2,0 - 
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struktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det sammanvägda indexet för 2021 

beräknat till 2,6 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt redovisas 

och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i organisationen som 

beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller motsvarande begränsningar för personal- och 

övriga kostnader vid den interna prissättningen. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som 

används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är max 

99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering 

av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 37 mkr.  

I förutsättningarna till denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 

2022-2023. 

 

 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2020 års nivå om 22,16 

kronor.  

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp 

med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. 

Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 öre (2013). För 2020 uppgår den till 

38 öre. 

 

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

 

 

 

% Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Nettokostnadsandel  99,7 95,3 99,1 98,5 98,2 
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Skatteintäkterna har beräknats utifrån senaste skatteprognos från SKR i augusti, samt de tillskott i 

generella statsbidrag som utlovats i höstens budgetproposition. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 14 % i förhållande 

till bokslut 2019.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, 

inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. I intäkterna ingår de s.k. välfärds-

miljarderna som gått från riktade bidrag för den ökande flyktingströmmen till ett permanentat tillskott till 

kommunerna. Skatteintäktsberäkningen har använt en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med 

kommunens befolkningsprognos i juni 2020. 

Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive 

nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens 

verksamhet.  

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 

finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 

Finansnettot budgeteras till +8 mkr för 2021, vilket är 2 mkr lägre än prognosen för 2020. För 2022 

beräknas finansnettot till 0 mkr och för 2023 till -3 mkr. De höga investeringsnivåerna, som inte kan 

finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader på sikt. 

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 

investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 

investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en 

ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre sikt är 

också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 484 3 692 3 738 3 827 3 963 

Förändring %  6,0% 1,3% 2,4% 3,6% 

Ackumulerad förändring %  106,0% 107,3% 109,8% 113,7% 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr  +78 +124 -24  

 Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Investeringsnivå 525 384 588 658 878 

Resultat och avskrivningar 120 307 174 215 247 

Självfinansieringsgrad % 23 % 80 % 30 % 32 % 28 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  572 591 645 716 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  188 3 -13 -162 
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Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2022 och 2023 i planeringsperioden. 

Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya brandstationer i Uddevalla och 

Ljungskile, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, 

upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se ”Kommunens 

investeringar 2021-2030”. 

Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 

kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 

investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt kommunbidrag. 

En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2020-2030 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 2021-

2023 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort underlag 

för nämndernas investeringsbudget för 2021-2023. 

 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet i 

strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2021-2023 kommer istället att 

minska, främst på grund av höga investeringsnivåer.  

 

Skulder och räntor 
 

Upplåning  
 

 

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 1 800 mkr under perioden 2019-2023. Kommunens 

andel av detta är ca 1 700 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande avser bolagens 

upplåning som preliminärt antas öka med ca 100 mkr i planen.  

 

För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 

tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2019. Kommunens 

ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto.  

% Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Soliditet inkl. pensionsskuld 12,1 14,1 13,9 13,9 13,7 

 Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Total låneskuld 3 504 3 653 4 124 4 647 5 326 

Varav vidareutlåning till bolag och 

stiftelser 

3 238 3 173 3 252  3 302 3 352 

Varav kommunens egen låneskuld 266 480 872 1 345 1 974 
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Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2021-2023 vilket är väsentligt lägre än 

tidigare flerårsplaner. Det faktiska utfallet för 2019 blev 1,57 %. 

Internränta 
För 2021 föreslås att internräntan sänks från 1,5 % till 1,25 %.  Detta är ungefär i linje med kommunens 

genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges kommuner och regioners rekommendation.  

 

 

Finansiell profil (KFI) 
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla 

för 2017–2019.  Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och Hallands 55 

kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 är det starkaste 

resultatet och 55 är det svagaste. 

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 2019 med sju steg jämfört med 2018, från plats 32 till 

39.  

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 Trend 

Resultat före extraordinära poster  21 33 33 45 ↓ 

Skattefinansieringsgrad av  

Investeringar 

10 11 9 30 ↓ 

Soliditet 39 40 43 45 ↓ 

Kassalikviditet 46 40 49 54 ↓ 

Finansiella nettotillgångar 21 22 23 23 → 

Skattesats 44 44 43 43 → 

Budgetföljsamhet 19 27 29 37 ↓ 

Resultat före extraordinära poster, 

snitt 3 år 

19 23 24 36 ↓ 

Snitt 27 30 32 39  

 

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla försämrat resultatet för sex nyckeltal och två är 

oförändrade, inget nyckeltal har förbättrats. Det nyckeltal som försämrats mest är ”Skattefinansierings-

grad av investeringar”. Kommunens låga resultatnivå 2019 är den enskilt största orsaken till 

försämringarna av nyckeltalen. 

Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som kräver långsiktiga åtgärder för 

att påtagligt förändra. Kassalikviditetens resultat tillskrivs inte samma tyngd då det är en följd av 

kommunens strategi om att kunna använda kommunkoncernen för att ha så låg egen likviditet som 

möjligt. 

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. I den 

övergripande bilden hamnar Uddevalla i den grupp av kommuner som har ”Varken starkt eller svagt 

resultat” (genomsnitt 2017 – 2019) och ”Varken stark eller svag finansiell ställning” (soliditet 2019 inkl. 

pensionsskulden mellan 0 – 20 %).  
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Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett lite ansträngt ekonomiskt läge. Resultat-

nivån bör förbättras till runt 2 % i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 

framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 

skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största 

vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren 

förväntas bli tuffa. 

Profilen görs även för hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neutraliseras effekten av vår 

koncernbank och blir mer rättvisande. Resultatet är att koncernen är närmare genomsnittet för gruppen 

jämfört med kommunens och koncernens profilbild är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 

 

 

 

Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden! 
Utmaningarna är störst under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter dock i 

något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att klara 

de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att 

leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills varit fallet. 

En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för 

investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta 

detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service 

som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter 

som händelserna har: 

Händelse 

Årseffekt 2021, 

mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   46 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   37 

Genomsnittlig ränta med 1%-enhet                       +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer -  skatt och 

inkomstutjämning 
+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  

2123
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 

 

RESULTATBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens intäkter 900 930 904 911 920

Verksamhetens kostnader -4 211 -4 326 -4 476 -4 524 -4 634

Avskrivningar -110 -135 -140 -155 -175

Jämförelsestörande poster -69 1 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 490 -3 530 -3 712 -3 768 -3 889

Skatteintäkter 2 675 2 695 2 719 2 825 2 936

Generella statsbidrag och utjämning 809 997 1 019 1 002 1 027

VERKSAMHETENS RESULTAT -6 162 26 59 74

Finansiella intäkter 69 65 62 59 64

Finansiella kostnader -53 -55 -54 -60 -67

ÅRETS RESULTAT 10 172 34 58 71

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,7% 95,3% 99,1% 98,5% 98,2%

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,5% 0,3% 0,2% 0,0% -0,1%

Resultat i % av skatter och bidrag 0,3% 4,7% 0,9% 1,5% 1,8%

BALANSBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023
Anläggningstillgångar 5 762 5 946 6 472 7 026 7 778

- varav långfristiga fordringar 3 238 3 173 3 252 3 302 3 352

Omsättningstillgångar 300 408 398 398 398

- varav kassa, bank och korta placeringar 26 82 82 82 82

SUMMA TILLGÅNGAR 6 062 6 354 6 870 7 424 8 176

Eget kapital 1 694 1 866 1 900 1 958 2 030

- varav årets resultat 10 172 34 58 71

Avsättningar 97 85 89 61 63

- varav pensionsskuld 45 35 34 36 38

Skulder 4 271 4 403 4 882 5 405 6 083

- varav långfristiga lån 3 504 3 653 4 124 4 647 5 326

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 6 062 6 354 6 870 7 424 8 176

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 266 480 872 1 345 1 974

Soliditet inkl pensionsskuld 12,1% 14,1% 13,9% 13,9% 13,7%

KASSAFLÖDESBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

Finansieringsbehov

Investeringar -525 -384 -588 -658 -878

Försäljning 0 0 0 0 0

Summa investeringar -525 -384 -588 -658 -878

Finansiering

Från den löpande verksamheten 234 226 195 185 249

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -79 -50 -50

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Upplåning (+) / amortering (-) 301 149 471 523 679

Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder 0 0 0 0 0

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel 75 -56 0 0 0

Summa finansiering 525 319 588 658 878

Egenfinansiering investeringar 23,0% 80,0% 29,5% 32,4% 28,1%
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DRIFTSBUDGET 
 

 

  

Bokslut Prognos Plan Plan Plan

Nämnd/Styrelse 2019 2020 2021 2022 2023
Kommunfullmäktige och revision -10,2 -11,0 -11,5 -11,5 -11,5

Kommunstyrelse -236,5 -291,7 -285,7 -276,9 -274,5

KS Försörjningsstöd -43,0 -74,0 -74,0 -74,0

Barn och utbildningsnämnd -1 474,0 -1 480,2 -1 479,3 -1 457,2 -1 464,8

Socialnämnd -1 405,6 -1 371,8 -1 365,9 -1 367,8 -1 377,0
Samhällsbyggnadsnämnd -118,4 -104,4 -103,8 -100,8 -100,8

Kultur- och fritidsnämnd -140,0 -143,8 -145,0 -141,4 -141,4

Valnämnden -1,3 -0,1 -0,1 -1,6 -0,1

Driftreserv för nytt badhus 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. 0,0 -24,6 -39,9 -62,8 -87,4

Centrala upphandlingseffekter 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Nämndernas över/underskott 0,0 70,2

Effektiviseringsfond -29,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder/styrelser -3 386,0 -3 429,4 -3 525,2 -3 507,0 -3 544,5

Övriga ej fördelade poster *** -132,6 -131,4 -218,0 -299,0 -387,0

Eliminering internt finansnetto 28,2 31,0 31,0 37,7 42,8

Verksamhetens nettokostnad -3 490,4 -3 529,8 -3 712,2 -3 768,3 -3 888,7

Skatteintäkter 2 675,3 2 694,5 2 719,0 2 825,0 2 936,0

Generella statsbidrag och utjämning 808,7 997,2 1 019,0 1 002,0 1 027,0

Verksamhetens resultat -6,4 161,9 25,8 58,7 74,3

Finansiella intäkter 69,3 65,1 62,3 59,2 63,7

Finansiella kostnader -53,4 -55,3 -54,4 -59,6 -66,5

Resultat efter finansiella poster 9,5 171,7 33,7 58,3 71,5

ÅRETS RESULTAT 9,5 171,7 33,7 58,3 71,5

Specifikation ej fördelade poster:
Arbetsgivaravgifter 8,7 10,5 4,0 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner -113,0 -70,0 -76,0 -80,0 -85,0

Pris och lönereserv 0,0 -59,0 -140,0 -217,0 -300,0

Riktade statsbidrag tillskott 0,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0

Övriga poster -28,5 -12,9

Summa ej fördelade poster -132,6 -131,4 -218,0 -299,0 -387,0
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 

Belopp i miljoner kronor (mkr).   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Kommunfullmäktiges kommunbidrag utökas med 0,5 mkr för 2021-2023 avseende digitalisering och 

möteslokaler. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med +82,0 mkr för 2021, +73,2 mkr för 2022 och +70,8 mkr för 

2023.  

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd. Den tidigare 

försörjningsstödsreserven under kommunfullmäktige är borttagen. Över- eller underskott rapporteras 

särskilt i kommunstyrelsens uppföljning och årsbokslut.  

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 5,0 mkr för sociala investeringsmedel och Idéburet Offentligt 

Partnerskap/IOP. De sociala investeringsmedlen fördelas till nämnd efter att projekten har godkänts av 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med +13,4 mkr avseende handläggare försörjningsstöd, +5,0 

mkr arbetsmarknadsåtgärder, +10,0 mkr för stadsutvecklingsprojektet inklusive översvämningsåtgärder, 

+2,5 mkr samordning av digitaliseringsåtgärder samt +1,0 mkr för trygghetsskapande åtgärder.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 11,0    -  

2021  0,5 11,5  - 

2022  0,5 11,5  - 

2023  0,5 11,5  - 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020* 277,7    25,4 

2021     82,0 359,7  50,6 

2022  73,2 350,9  94,2 

2023  70,8 348,5  47,8 
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Därutöver tillförs kommunbidrag för upphandling av nytt HR-system +5,4 mkr för 2021, +2,7 mkr för 

2022 och +0,3 mkr för 2023. 

Det utökade kommunbidraget för stadsutvecklingsprojektet avs. översvämningsåtgärder överförs till 

samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna genomförs. 

Projektmedel för områdesplan Bäveån minskar med -2,7 mkr för 2021 och -6,1 mkr för 2022 då det 

upphör helt. Det tidigare tillskottet 2020 om validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgs-

området upphör. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att förstärka och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

 

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kommunbidragsförändring 

Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -0,9 mkr för 2021, -23,0 mkr för 2022  och 

-15,4 mkr för 2023. 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever i 

samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar 

under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag 

på 4,4 mkr för 2021, 16,8 mkr för 2022 och 24,4 mkr för 2023. Beloppen ingår i ovanstående 

kommunbidrag.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-16,0 mkr för 2021, -50,0 mkr för 2022 och för 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 1 480,2   282,0  

2021  -0,9 1 479,3 200,0  

2022  -23,0 1 457,2 134,0  

2023  -15,4 1 464,8 274,0  
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Nämndens kommunbidrag utökas med +14,6 mkr 2021 och +14,1 mkr för 2022 och 2023 avseende: 

• bibehålla mindre grupper på förskolan samt omfattning 

• elevhälsan och lärarassistenter 

• yrkes- och gymnasial vuxenutbildning 

• omfattning program/inriktning gymnasieskolan 

• mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder 

• lokalförsörjningsfrågan 

• yrkesförarutbildning 0,5 mkr (enbart 2021) 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

SOCIALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Socialnämndens kommunbidrag minskar med -19,9 mkr för 2021, -18,0 mkr för 2022 och -8,8 mkr för 

2023.  

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 

ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är 

framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till 

ett ökat behov av kommunbidrag på 10,5 mkr för 2021, 20,4 mkr för 2022 och 29,6 mkr för 2023. 

Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-26,0 mkr för 2021, -33,0 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 1 385,8   44,0  

2021  -19,9 1 365,9 80,3  

2022  -18,0 1 367,8 101,7  

2023  -8,8 1 377,0 106,8  
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Nämndens kommunbidrag utökas med +7,0 mkr för 2021-2023 avseende ökade behov inom individ-och 

familjeomsorg och särskild handikappomsorg (inkl. LSS/assistans). Därutöver tillförs +1,0 mkr för 2021 

avseende läkemedelsrobot enligt tidigare beslut från effektiviseringsfonden. 

I höstens budgetproposition föreslår regeringen flera riktade statsbidrag. Från 2021 föreslås ett permanent  

riktat statsbidrag till äldreomsorgen, vilket för Uddevallas del innebär +23 mkr som tillförs social-

nämnden. Därutöver finns riktat statsbidrag för äldreomsorgslyftet, vilket för Uddevallas del uppgår till ca 

10 mkr. Riktade statsbidrag ingår inte i kommunbidragen utan respektive nämnd ansvarar för att söka 

dessa.  

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Uppdrag: 

• Att delta i äldreomsorgslyftet. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -0,6 mkr för 2021 och -3,6 mkr för 2022 och 

2023.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-4,0 mkr för 2021, -7,0 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Nämndens kommunbidrag utökas med +2,0 mkr för förändrade redovisningsregler till följd av LKBR 

avseende utgifter för förstudier och detaljplaner och +1,4 mkr för förstärkning av plan, exploatering och 

lokalförsörjning. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 104,4    189,5 

2021  -0,6 103,8  206,0 

2022  -3,6 100,8  209,0 

2023  -3,6 100,8  186,0 
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Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att digitalisera plan och byggprocesserna. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 1,2 mkr för 2021 och minskar med -2,4 mkr för 2022 

och 2023. 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-3,8 mkr för 2021, -7,4 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr i generell utökning, +1,3 mkr ökad hyra stadsbiblioteket, 

+0,5 mkr utredningar om Rimnersområdet och kulturstråk och +0,5 mkr hyra Studio 32.  

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 2021 och 

framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus. Under 

2021 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den dag då badhuset tas i 

drift. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 143,8    155,6 

2021  1,2 145,0  51,0 

2022  -2,4 141,4  118,8 

2023  -2,4 141,4  263,0 
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• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

VALNÄMNDEN 
 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Nästa planerade val är 2022. 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 0,1    - 

2021  0,0 0,1  - 

2022  1,5 1,6  - 

2023  0,0 0,1  - 
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2021-2030 
 

 

  

Total 

investering

t.o.m 

2020
2021 2022 2023 2024-2030

Behov 

kommun-

bidrag 

2021

Behov 

kommun-

bidrag 

Helår

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut 
KS Brandstation Ljungskile 23,0 18,4 4,6 1,0 1,0
KS Brandstation Uddevalla 181,0 10,2 40,0 90,0 40,8 ?

SBN
Gator & trafikanordningar i anslutning till Ny 

Brandstation Uddevalla 12,0 1,0 9,0 2,0 0,7

BUN Ramnerödskolan 303,0 191,0 75,0 37,0 20,0

BUN Skansen förskola 27,0 16,0 10,0 1,0 2,0

BUN Killingen förskola 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Bokenäs förskola 33,0 10,0 15,0 8,0 2,0

SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd/Störtloppsgatan 26,0 6,0 16,0 3,0 7,7

SOC

Vård- och omsorgsboende 20 platser och 

hemtjänstlokal, Rotviksbro 88,0 34,0 42,0 12,0 19,4
SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 7,0 1,0 6,0 0,4
SBN Rydingsberg 9,5 2,0 7,5 0,4
SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen. (Förstudie finns) 13,0 1,0 12,0 0,7
SBN Gestaltningsprogram: strandpromenad, park mm 5,0 1,0 4,0 0,3 0,3
SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 5,0 15,0 0,9 0,9

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärknarbeten 505,0 50,0 50,0 85,0 85,0 235,0 4,8 24,3
KFN Framtidens bad, Ny simhall Rimnersområdet 464,0 52,0 20,0 70,0 230,0 92,0 21,2

SUMMA 1 761,5 383,6 317,6 358,5 373,8 327,0 7,0 104,4

2 a Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar
KS Arkivlokal 2,0 2,0 ?

SBN Planerat underhåll - fastigheter 400,0 40,0 40,0 40,0 280,0
SBN Planerat underhåll - gator, vägar & allmän-plats-mark 250,0 25,0 25,0 25,0 175,0 0,6 6,0
KFN Rimnersvallen, enligt LFP 33,0 17,0 16,0 ?

KFN Konstgräsplaner kommunövergripande 26,0 3,0 3,0 11,0 9,0
Delvis inom 

ram

KFN Emaus lantgård, förråd 2,0 2,0 ?

SUMMA 713,0 0,0 89,0 84,0 76,0 464,0 0,6 6,0

2b. Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS Nytt dokument- och ärendehanteringssystem 3,0 3,0 ?
KS IT-investeringar inom IT-avdelningen 37,9 4,0 4,2 4,0 25,7

BUN Inventarier fordon & IT verksamheter 126,0 21,0 21,0 21,0 21,0 42,0

SOC
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber el. 

alternativ för personal och brukare 8,1 0,5 0,5 0,7 0,8 5,6
SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 20,1 0,7 1,0 1,0 2,0 15,4
SOC Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet 32,6 2,3 2,3 2,5 2,5 23,0

SOC Återinvesteringar ombyggnationer 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5
SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 21,5 3,5 2,0 2,0 14,0 1,1 1,3
KFN Maskiner och inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

SUMMA 304,7 25,0 37,8 36,9 40,8 164,2 1,1 1,3

3. Profilinvesteringar 
SBN Å-rummet 30,0 2,0 5,0 5,0 5,0 13,0 1,4
SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 1,0 14,0 0,7 0,7
SBN Julbelysning 3,0 1,0 1,0 1,0 0,1 0,4

KFN Konstnärlig gestaltning 30,0 3,0 3,0 3,0 21,0 0,05

SUMMA 78,0 3,0 23,0 9,0 9,0 34,0 0,8 2,4
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Total 

investering

t.o.m 

2020
2021 2022 2023 2024-2030

Behov 

kommun-

bidrag 

2021

Behov 

kommun-

bidrag 

Helår

4. Expansionsinvesteringar 
BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 2,0 21,0 22,0 3,5

BUN Ny förskola norr Dalaberg 1:1 60,0 2,0 15,0 25,0 18,0 5,0

BUN Ny förskola Söder/Centrum 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 80,0 10,0 70,0 7,0

BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0

BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Forshälla/Ammenäs förskola 45,0 45,0 3,5

BUN Källdals förskola 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Helenedals förskola 30,0 10,0 20,0 2,0

BUN Moduler & övr lokallösningar 40,0 20,0 20,0 4,5 4,5

BUN Äsperödskola F-6 300,0 20,0 100,0 180,0 20,0

BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310,0 20,0 290,0 20,0

BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310,0 20,0 290,0 20,0

BUN Forshälla/Ammenäs skola 250,0 15,0 235,0 15,0

BUN Brandlarm Skolor/Förskolor 2,0 1,0 1,0

SOC Servicebostad LSS 1 - ev. ej aktuell, planen kommer att ses över. 26,0 0,0 13,0 13,0 5,7

SOC Gruppbostad LSS 1 -  ev. ej aktuell, planen kommer att ses över. 26,0 0,0 13,0 13,0 7,7

SOC Servicebostad LSS 2 26,0 13,0 13,0 5,7
SOC Gruppbostad LSS 2 26,0 13,0 13,0 7,7
SOC Gruppbostad LSS 3 26,0 13,0 13,0 7,7
SOC Gruppbostad LSS 4 26,0 26,0 7,7
SOC Servicebostad LSS 4 26,0 26,0 5,7
SOC Servicebostad LSS 5 26,0 26,0 5,7
SOC Gruppbostad LSS 6 26,0 26,0 7,7
SOC Gruppbostad LSS 6 26,0 26,0 7,7
SOC Servicebostad LSS 7 26,0 26,0 5,7
SOC Gruppbostad LSS 7 26,0 26,0 7,7
SOC Nytt Äldreboende 1 med 40 platser 250,0 50,0 200,0 41,7
SOC Nytt Äldreboende 2 med 40 platser 250,0 250,0 41,7

SBN

Mindre investeringar för genomförande av 

handlingsplaner 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,5 5,0
SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2
SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2
SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,5
SBN Gatuombyggnad VA sanering 24,0 4,0 4,0 2,0 14,0 1,1
SBN Fastighetsförvärv: strategiska & lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 1,5
SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,5
SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 1,0
SBN Skarsjövallen gator 56,0 56,0 3,5
SBN Temalekplats Ljungskile 3,0 3,0 0,3 0,3
SBN Temalekplats centrala Uddevalla 7,0 7,0 0,5
SBN Ny offentlig toalett Uddevalla centrum 3,0 3,0 0,2 0,2
SBN Ställplats Bodele 5,0 5,0 0,4 0,4
SBN VA-anslutning fritidshus Bodele 1,0 1,0 0,1 0,1
KFN Hus för kultur 36,8 1,0 21,8 14,0

SUMMA 2 864,8 25,0 120,5 169,3 378,0 2 172,0 6,1 297,8

TOTAL 5 722 437 588 658 878 3 161 16 412

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen 246,9 28,6 50,6 94,2 47,8 25,7 1,0 1,0
Barn och utbildning 2 201,0 286,0 200,0 134,0 274,0 1 307,0 4,5 143,5
Socialnämnden 991,3 10,0 80,3 101,7 106,8 692,5 0,0 192,9
Samhällsbyggnad 1 640,0 60,0 206,0 209,0 186,0 979,0 10,2 53,3
Kultur o Fritid 641,8 52,0 51,0 118,8 263,0 157,0 0,0 21,2
TOTAL 5 721 437 588 658 878 3 161 16 412
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Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2021 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

samt nämnder på totalt 3 525,2 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2022-2023 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 507,0 mkr 

respektive 3 544,5 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 124 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2021,  

att de finansiella målen för 2021-2023 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om 

kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre 

justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för investeringar 

som blir färdigställda under 2021, 

att effektiviseringsfonden upphör från 2021, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag som redovisas,  

att fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 %,   

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2021 senast under 

december månad 2020,  

att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av kommunstyrelsen 

genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till samhällsbyggnads-

nämnden,  

att godkänna investeringssammanställningen om 588 mkr för 2021, 658 mkr för 2022 samt 878 mkr för 

2023, 

att investeringar med projektstart 2021 och 2022 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 

behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna för en 

investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1 Beräkning demografi  

 

BERÄKNING DEMOGRAFI 2020 - 2029

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 165,5 42,3 115,8 131,6 214,2 214,2 214,2 982,5 982,5 982,5

Kompensationsnivå 

egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%

Kompensationsnivå 

friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 58% 100% 95% 8% 19% 18% 4% 12% 13%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%

Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos juni 2020

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+ Total

2020 (föreg prognos) 3 480 5 030 7 070 1 960 8 640 1 725 1 675 57 076

2021 ny prognos -15 15 30 45 75 30 45 523

2022 10 60 100 35 75 45 25 559

2023 -10 -5 65 50 30 65 15 419

2024 25 0 70 45 20 90 25 470

2025 35 5 50 35 -30 115 30 518

2026 35 15 -5 70 -5 105 20 517

2027 45 20 25 65 90 25 50 518

2028 55 40 15 40 20 75 65 518

2029 60 15 30 -15 120 0 80 518

3 720 5 195 7 450 2 330 9 035 2 275 2 030 61 636

Demografipeng, tkr per år

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2021 -1 678 271 2 245 3 528 4 367 2 723 2 995 4 822 10 541 14 908

2022 1 118 1 086 7 482 2 744 12 430 2 723 4 493 2 679 9 895 22 326

2023 -1 118 -90 4 863 3 920 7 575 1 089 6 490 1 607 9 187 16 761

2024 2 796 0 5 237 3 528 11 562 726 8 986 2 679 12 391 23 953

2025 3 915 90 3 741 2 744 10 490 -1 089 11 482 3 215 13 607 24 098

2026 3 915 271 -374 5 489 9 301 -182 10 483 2 143 12 445 21 746

2027 5 033 362 1 870 5 097 12 362 3 268 2 496 5 358 11 122 23 485

2028 6 152 724 1 122 3 136 11 134 726 7 488 6 966 15 180 26 314

2029 6 711 271 2 245 -1 176 8 051 4 357 0 8 573 12 931 20 981

Demografipeng, tkr ackumulerat

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2021 -1 678 271 2 245 3 528 4 367 2 723 2 995 4 822 10 541 14 908

2022 -559 1 357 9 727 6 273 16 797 5 447 7 488 7 502 20 437 37 234

2023 -1 678 1 267 14 590 10 193 24 372 6 536 13 978 9 109 29 623 53 995

2024 1 118 1 267 19 827 13 722 35 934 7 262 22 964 11 788 42 014 77 948

2025 5 033 1 357 23 568 16 466 46 424 6 173 34 446 15 003 55 622 102 046

2026 8 948 1 629 23 194 21 955 55 725 5 992 44 929 17 146 68 067 123 792

2027 13 981 1 990 25 065 27 051 68 087 9 260 47 425 22 505 79 189 147 277

2028 20 133 2 714 26 187 30 188 79 222 9 986 54 913 29 470 94 370 173 591

2029 26 844 2 986 28 431 29 011 87 272 14 343 54 913 38 044 107 300 194 573

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-10-07 Dnr KS 2020/00590 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har 
tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 2020-
2022. 
 
Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare 
strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier 
representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund.  Den strategiska 
planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem 
riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges 
styrkort 2020-2022 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Strategisk plan 2020-2022  
Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022  
Uddevalla kommuns vision     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  fastställa strategisk plan 2020-2022 med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
 



 

 

Version 8 

STRATEGIS
K PLAN 

2020 - 2022 
 

 



 

 

                               TIDIGARE TEXT 

 

INTRODUKTION  

Dokumentet i din hand börjar med Uddevalla 

kommuns vision, fortsätter med riktningarna från 

översiktsplanen som visar i vilken riktning som 

kommunen ska gå för att nå visionen, därefter 

följer de övergripande strategierna och de mått 

som vi valt att följa under denna mandatperiod.  

Detta innebär att den strategiska planen spänner 

från det stora till det lilla, i tid går den från 

översiktsplanens tidsram som sträcker sig 

årtionden framåt – och vad gäller klimateffekter 

ännu längre – till nämndernas uppdrag under den 

här mandatperioden.  I verksamheten går den från 

de stora översiktliga penseldragen till de konkreta 

uppdragen.  

Politiskt går den strategiska planen från de stora 

frågorna som alla partier i kommunfullmäktige är 

överens om, till detaljer som 

samverkansmajoriteten har kompromissat sig 

samman om.  

Vi konstaterar att alla partier har viljan att göra 

Uddevalla kommun bättre för alla invånare. Även 

om alla de politiska partierna delar denna vilja så 

är idéerna om hur vi skall nå dit skiftande och 

synen på vilka frågor som tyngdpunkterna ska 

ligga på varierar mycket.  

Vår förhoppning är dock att vår strategiska plan 

ska bidra till en gränsöverskridande stabilitet och 

en långsiktighet som gör att Uddevalla kommun 

når visionen med miljömässig, ekonomisk och 

social hållbarhet.  

Vi har arbetat in samverkansmajoritetens politiska 

plattform och gemensamma uppfattningar från 

våra valplattformar i de övergripande 

strategierna. 

                                 NY TEXT  

 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet 

och Liberalerna har kommit överens om att under 

perioden 2020-07-03 till 2022-12-31 gemensamt 

utgöra majoritet för att leda den politiska 

organisationen i Uddevalla kommun.   

Dokumentet utgår ifrån Uddevalla kommuns 

vision, fortsätter med riktningarna från 

översiktsplanen som visar i vilken riktning som 

kommunen ska gå för att nå visionen, därefter 

följer de övergripande strategierna och de mått 

som majoriteten valt att följa under 

mandatperioden.  

Den strategiska planen spänner från det stora till 

det lilla, i tid går den från översiktsplanens tidsram 

som sträcker sig årtionden framåt – och vad gäller 

klimateffekter ännu längre – till nämndernas och 

verksamheternas uppgifter under den här 

mandatperioden.  

Politiskt går den strategiska planen från de stora 

frågorna som alla partier i kommunfullmäktige är 

överens om, till detaljer som majoriteten har 

beslutat om.  

Alla partier har viljan att göra Uddevalla kommun 

bättre för alla invånare. Även om alla de politiska 

partierna delar denna vilja så är idéerna om hur vi 

skall nå dit skiftande och synen på vilka frågor som 

tyngdpunkterna ska ligga på varierar mycket.  

Förhoppningen är dock att den strategiska planen 

ska bidra till en gränsöverskridande stabilitet och 

en långsiktighet som gör att Uddevalla 

kommun når visionen om en god livskvalitet.  

 

 



 

 

Vision 
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän  

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 

LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans 

stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

 

 

LUST – Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor 

lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar 

och utvecklar den kreativa förmågan. 

 

LÄGE – Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och 

Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat 

av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord. 

  



 

 

Riktningar 
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken  

riktning som kommunen ska gå för att nå visionen 

 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till 

kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker 

centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem som 

positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (Bohusbanan) och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling 

skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd, 

rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden  
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De 

når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.  

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande 

eller anställning. 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer möts 

och samspelar  

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 

sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, 

vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv och 



 

 

traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer.  

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential  

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 

vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.  

Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 

vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.  

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat.   

  



 

 

Övergripande 

strategier 
 

                               TIDIGARE TEXT 

Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt, är vägledande för alla beslut. Detta 

innebär att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 

globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 

till Uddevalla kommuns lokala förhållanden.  

   En hållbar miljömässig utveckling kräver en 

minskad klimatpåverkan och en kraftfull 

miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla 

kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker 

detta genom att motverka klimatpåverkan av 

koldioxid och andra växthusgaser, vi övergår till 

förnybar energi och vi skapar kolsänkor, t.ex. 

genom att bygga i trä. Vi anpassar oss till 

effekterna av ett förändrat klimat genom att 

bygga översvämningsskydd och göra andra 

åtgärder för att skydda oss mot ett mer extremt 

väder. Förutom klimatåtgärder arbetar vi även för 

att komma närmare en cirkulär ekonomi.     

 

   Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som 

unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara 

naturupplevelserna, men samtidigt utvecklas för 

att skapa attraktiva boendemiljöer och ge 

förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att 

möjliggöra ett stadigvarande boende och skydda 

den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för 

kusten fortsätta utvecklas.   

                                     NY TEXT 

Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt, är vägledande för alla beslut. Detta 

innebär en strävan mot för tillämpning av FN:s 17 

globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 

till Uddevalla kommuns lokala förhållanden.  

   Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet 

med att nå Klimatmålen för 2030. En hållbar 

ekologisk utveckling kräver en minskad 

klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med 

målsättningen att Uddevalla kommun ska vara 

fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att 

minska utsläppen från koldioxid och andra 

växthusgaser och satsa på fossilbränslefria fordon, 

en övergång till förnybar energi samt skapandet 

av kolsänkor, t.ex. via byggprocesser med ökat 

inslag av trä i konstruktionerna. Andra viktiga 

åtgärder är tydligare upphandlingsförfarande och 

klara kravspecifikationer som styr mot de politiska 

målsättningarna tex. ekologiska och lokalodlade 

livsmedel i kommunernas kök men även genom 

att stimulera en ökad produktion av fossilfri 

energi. 

Kommunen anpassas till effekterna av ett 

förändrat klimat genom bland annat byggnation 

av översvämningsskydd och andra åtgärder som 

skyddar mot ett mer extremt väder. Förutom 

klimatåtgärder arbetas det även för att komma                                                
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                           TIDIGARE TEXT 

Både hållbar miljömässig och ekonomisk 

utveckling kräver en upprustad infrastruktur. 

Därför utvecklar vi den t.ex. genom att knyta ihop 

och utvidga cykelvägar och kollektivtrafik, liksom 

vi arbetar för en successiv utbyggnad av 

Bohusbanan. På samma sätt arbetar vi för att hitta 

smidiga lösningar för stadens trafik.  

   En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra 

företags- och arbets-marknadsklimat. Genom att 

företag och individer får ett positivt bemötande av 

kommunen i enlighet med kommunens värdeord 

”Öppenhet, Respekt, Professionalitet”, och får 

sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade 

skapar kommunen förtroende. Tydlighet och 

förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och 

nytänkande, hjälper oss att skapa en 

företagsvänlig stad, vilket i sin tur lockar fler 

företag till kommunen.    

   Kommunen förvaltar medborgarnas 

skattepengar för gemensamma ändamål och god 

ekonomisk hushållning. Med hänsyn till de 

ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska 

våra resurser användas med maximal effektivitet 

genom exempelvis utökad digitalisering inom alla 

kommunens verksamhetsområden, ny teknik, 

effektiv försörjning och användning av lokaler, 

samt bättre upphandlingsförfaranden.     

   Kommunens verksamhet skall organiseras för att 

nå god ekonomisk hushållning. För att få 

genomslag i verksamheten skall förändringsvilja 

och modet att pröva och utvärdera nya 

arbetsmetoder uppmuntras. En maximal 

effektivitet kräver också en säkrad 

kompetensförsörjning för den kommunala 

verksamheten, liksom att kommunen upplevs som 

en attraktiv arbetsgivare.     

   Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska 

miljöer och kommunala kulturfastigheter ska 

bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och 

varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som  

                            NY TEXT 

närmare en cirkulär ekonomi.     

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik 

fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara 

naturupplevelserna och göra friluftslivet 

tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa 

attraktiva boendemiljöer och ge förutsättningar 

för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett 

stadigvarande boende och skydda den känsliga 

kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta 

utvecklas.   

   Både hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling 

kräver en upprustad infrastruktur. I kommunen 

utvecklas den t.ex. genom att cykelvägar och 

kollektivtrafik knyts ihop och utvidgas, likaså 

pågår arbete för en successiv utbyggnad av 

Bohusbanan med inriktning på dubbelspår mellan 

Göteborg och Uddevalla samt Göteborg och Oslo 

via Bohusbanan och Svinesund. På samma sätt 

arbetas det vidare med att hitta smidiga lösningar 

för stadens trafik.  

   En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra 

företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att 

företag och individer får ett positivt bemötande av 

kommunen och får sina ärenden snabbt och 

rättssäkert hanterade skapar kommunen 

förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, 

tillsammans med lyhördhet och nytänkande, 

hjälper att skapa en företagsvänlig stad vilket i sin 

tur lockar fler företag till kommunen.    

   Kommunen förvaltar medborgarnas 

skattepengar för gemensamma ändamål och god 

ekonomisk hushållning. Varje använd kommunal 

skattekrona ska syfta till att uppfylla det 

övergripande politiska målet att skapa 

förutsättningar till en god livskvalitet. Varje 

möjlighet till rationaliseringar som inte går ut över 

kvalitén ska tas tillvara och med hänsyn till de 

ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska 

resurserna användas med maximal effektivitet. 

Detta ska ske genom exempelvis utökad 

digitalisering inom alla kommunens                              



 

 

                         TIDIGARE TEXT 

särskilda landmärken, ska utvecklas och stärkas 

för att synliggöra våra besöksmål.  

   Genom att Uddevalla kommuns vård och 

omsorg är god och värdig skapar vi ökad 

livskvalitet. Vi söker efter lösningar som gör att 

våra vårdtagares behov tillgodoses väl oavsett om 

det är regionens eller kommunens formella 

ansvar. Tydliga kravspecifikationer och 

upphandlingar ger mervärde såsom näringsrik, 

ekologisk och närproducerad mat i kommunens 

kök, inga gifter i skolans leksaker eller i 

kommunens byggmaterial.     

   Nya bostadsområden placeras både med hänsyn 

till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt 

platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära 

kommunal service såsom förskolor, vård- och 

omsorgsboende och kollektivtrafik.   

   För att uppnå en socialt hållbar utveckling ger vi 

Uddevalla kommuns alla invånare, föreningar och 

näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – 

förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv 

riktning. I vårt arbete kring arbetsmarknad jobbar 

vi för ett entreprenöriellt och innovativt 

förhållningssätt. Detta gör vi bland annat med 

hjälp av ett utvecklat arbetsmarknads- och 

integrationsarbete och genom en ökad samverkan 

med civilsamhället. Vårt mål är att individer ska in 

i sysselsättning, nyanlända och ungdomar snabbt 

ska lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. 

Bra, jämlika och trygga skolor ger studiero och 

förbättrade studieresultat. Genom ett fokus på 

förebyggande arbete vägleder vi ungdomar bort 

från droger och kriminalitet.  

   En socialt hållbar utveckling kräver också att 

våra invånare känner sig trygga i de offentliga 

miljöerna. Genom att vi har ett bättre samarbete 

mellan kommunen och polisen skapar vi trygghet 

på gator och torg. En utveckling av stadskärnan 

och andra centrumområden skapar ökad trygghet  

                                 NY TEXT 

verksamhetsområden, ny teknik, effektiv 

försörjning och användning av lokaler. 

Kommunen ska ha en säkrad 

kompetensförsörjning som syftar till att skapa en 

inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett 

bakgrund och förutsättningar. Detta skapar 

möjligheter att bättre tillvarata organisationens 

samlade kompetens och upplevas som en 

attraktiv arbetsgivare där bland annat 

heltidsresan, hälsoresan och processerna för färre 

anställda per chef ges större förutsättningar. 

Förändringsvilja och modet att pröva och 

utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras som till 

exempel 80-90-100 konceptet (80% arbetstid 90% 

lön 100% pension).  

   Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska 

miljöer och kommunala kulturfastigheter ska 

bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och 

platsvarumärke ska utvecklas och stärkas för att 

synliggöra våra besöksmål.  

   Den kommunala omsorgen skall i första hand 

ske med egen personal och ansvar. Kommunens 

vård och omsorg präglas av omtanke, värdighet 

och integritet, den är god, värdig och skapar ökad 

livskvalitet.  

   Nya bostadsområden placeras både med hänsyn 

till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt 

platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära 

kommunal service såsom förskolor, vård- och 

omsorgsboende och kollektivtrafik.   

   För att uppnå en socialt hållbar utveckling ges 

kommunens alla invånare, föreningar och 

näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – 

förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv 

riktning. Det förebyggande arbetet ska stärkas och 

utvecklas med fokus på barns och ungas psykiska 

ohälsa, den ökande droganvändning och 

ensamhetsproblematiken bland främst äldre. 

Arbetsmarknads- och integrationsarbetet ska                          



 

 

                               TIDIGARE TEXT 

och trivsel i de offentliga miljöerna. Detta skapar 

en levande stad som är värd en omväg. 

   Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare 

samhälle, såväl som frihet för individen, om vi 

arbetar för att åstadkomma jämställdhet, bejakar 

allas lika rättigheter och värde, samt inser att 

mångfald är en styrka.    Samhällen med mindre 

ekonomiska och sociala klyftor och med hög social 

delaktighet har bättre hälsa och välmående. 

Därför strävar vi efter att åstadkomma 

integration, inkludering och delaktighet. Vi gör 

detta genom arbetsmarknadsåtgärder och andra 

socioekonomiska metoder, men även genom att 

stötta kulturverksamhet och föreningar och med 

deras hjälp skapa ett samarbete som gör att 

kommunen och civilsamhället tillsammans når fler 

invånare.  

   Samverkansmajoriteten strävar efter att genom 

ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap 

åstadkomma breda politiska överenskommelser i 

långsiktigt strategiska frågor med kvalitet och 

professionalitet som riktmärke. 

                             NY TEXT  

utvecklas och innebär en ökad samverkan med 

civilsamhället. Individer ska in i sysselsättning, 

nyanlända och ungdomar ska snabbt lotsas in i 

arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika 

och trygga skolor ger studiero och förbättrade 

studieresultat. 

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra 

invånare känner sig trygga i de offentliga 

miljöerna. Genom ett bättre samarbete mellan 

kommunen och polisen skapas trygghet på gator 

och torg. En fortsatt utveckling av stadskärnan och 

andra centrumområden skapar ökad trygghet och 

trivsel i de offentliga miljöerna.  

   Ett starkare och stabilare samhälle skapas om vi 

tillsammans arbetar för att åstadkomma 

jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och 

värde samt inser att mångfald är en tillgång.     

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala 

klyftor och med hög social delaktighet har bättre 

hälsa och välmående. Därför är strävan att 

åstadkomma integration, inkludering och 

delaktighet. Detta sker genom 

arbetsmarknadsåtgärder och andra 

socioekonomiska metoder men även genom att 

stötta kulturverksamhet, föreningar samt att 

stärka samarbetet med den idéburna sektorn som 

gör att kommunen och civilsamhället tillsammans 

når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.  

   Den politiska organisationen ska utformas 

utifrån behovet att leda kommunen och strävar 

efter att genom ett hållbart och framtidsinriktat 

ledarskap åstadkomma breda politiska 

överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor 

med öppenhet, respekt och professionalitet som 

riktmärke. 

 

 



 

 

 

Mått 

•  Gott bemötande vid kontakt med 

kommun, ska öka  

• Företagsklimatet ska bli bättre 

 

• Antal företag i kommunen, ska öka 

•  Antal områden som saneras, ska 

öka   

•  Trä som byggnadsmaterial, ska öka                                                                        

•  Brukarbedömning i särskilt boende 

äldreomsorg, helhetssyn, ska öka  

•  Brukarbedömning i hemtjänst 

äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

  

•  Minskad sjukfrånvaro 

•  Öka andelen förnybar och 

återvunnen energi i kommunala 

byggnader  

•  Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamheter, ska öka  

•  Antal resor med kollektivtrafiken i 

Uddevalla tätort ska öka  

•  Minska fossilbränsleanvändning i 

kommunala fordon  

•  Elever i åk. 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, ska 

öka  

•  Gymnasieelever med examen inom 

4 år, kommunala skolor, ska öka  

 

•  Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta eller 

studera, ska öka 

 

•  

•  Antalet föreningsaktiviteter, ska 

öka  

•  Nettokostnadsandelen inklusive 

finansnetto högst 99 % av skatter och 

bidrag  

•  Soliditeten ska förbättras  

•  Egenfinansiering av investeringar 

minst 30 % 
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 Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

 

 
Riktningar Övergripande strategier Mått 

Uddevalla kommun är 

en självklar tillväxtmotor 

för en mer utvecklad 

region 

Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat              

 

 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan      

 

                                                                                                      

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka                                               

• Företagsklimatet, ska bli bättre   

• Antal företag i kommunen, ska öka                                                                               

• Antal områden som saneras, ska öka                                                                          

• Trä  som byggnadsmaterial, ska öka                                                                      

• Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, ska öka                    

• Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska 

öka                              

• Minskad Sjukfrånvaro                                                                                                     

• Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 

kommunala byggnader             

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka                                          

• Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort ska öka                                       

• Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon                                        

• Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 

(gymnasieskolor), kommunala skolor, ska öka                                                                                                                             

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 

skolor, ska öka                  

• Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 

eller studera, ska öka                                                                                          

• Antalet föreningsaktiviteter, ska öka                                                                             

• Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 

skatter och bidrag        

• Soliditeten ska förbättras                                                                                                   

• Egenfinansiering av investeringar minst 30 %                                                                  

I Uddevalla kommun 

utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans 
 

Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

 

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna  

 

Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   

gemensamt förebyggande arbete 

                                

Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad digitalisering 

 

I Uddevalla kommun 

bedrivs en god och 

trygg utbildning inför 

framtiden 

Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 

utbildning  

 

 

Uddevalla kommun 

erbjuder attraktiva och 

hållbara boendemiljöer 

där gamla och nya 

miljöer möts och 

samspelar 

Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara  

Uddevalla är en 

kustkommun som tar 

vara på vattnets 

potential 

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism.   

 

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke  

Styrkort Kommunfullmäktige 2020–2022

Riktningar Övergripande strategier Mått

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän 

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
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 Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

 

 
Riktningar Övergripande strategier Mått 

Uddevalla kommun är 

en självklar tillväxtmotor 

för en mer utvecklad 

region 

Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat              

 

 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan      

 

                                                                                                      

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka                                               

• Företagsklimatet, ska bli bättre   

• Antal företag i kommunen, ska öka                                                                               

• Antal områden som saneras, ska öka                                                                          

• Trä  som byggnadsmaterial, ska öka                                                                      

• Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, ska öka                    

• Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska 

öka                              

• Minskad Sjukfrånvaro                                                                                                     

• Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 

kommunala byggnader             

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka                                          

• Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort ska öka                                       

• Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon                                        

• Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 

(gymnasieskolor), kommunala skolor, ska öka                                                                                                                             

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 

skolor, ska öka                  

• Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 

eller studera, ska öka                                                                                          

• Antalet föreningsaktiviteter, ska öka                                                                             

• Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 

skatter och bidrag        

• Soliditeten ska förbättras                                                                                                   

• Egenfinansiering av investeringar minst 30 %                                                                  

I Uddevalla kommun 

utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans 
 

Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

 

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna  

 

Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   

gemensamt förebyggande arbete 

                                

Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad digitalisering 

 

I Uddevalla kommun 

bedrivs en god och 

trygg utbildning inför 

framtiden 

Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 

utbildning  

 

 

Uddevalla kommun 

erbjuder attraktiva och 

hållbara boendemiljöer 

där gamla och nya 

miljöer möts och 

samspelar 

Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara  

Uddevalla är en 

kustkommun som tar 

vara på vattnets 

potential 

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism.   

 

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke  

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka                                              

• Företagsklimatet, ska bli bättre  

• Antal företag i kommunen, ska öka                                                                              

• Antal områden som saneras, ska öka                                                                         

• Trä  som byggnadsmaterial, ska öka                                                                     

•  Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, 

ska öka                   

•  Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn,  

ska öka                             

• Minskad sjukfrånvaro                                                                                                    

•  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala 

byggnader            

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka                                         

• Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort ska öka                                      

• Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon                                       

•   Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (gymnasie

skolor), kommunala skolor, ska öka                                                                                                                            

•  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 

ska öka                 

•  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka                                                                                         

• Antalet föreningsaktiviteter, ska öka                                                                            

•  Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skat
ter och bidrag       

• Soliditeten ska förbättras                                                                                                  

• Egenfinansiering av investeringar minst 30 %         

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022      

 
 Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

 

 
Riktningar Övergripande strategier Mått 

Uddevalla kommun är 

en självklar tillväxtmotor 

för en mer utvecklad 

region 

Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat              

 

 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan      

 

                                                                                                      

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka                                               

• Företagsklimatet, ska bli bättre   

• Antal företag i kommunen, ska öka                                                                               

• Antal områden som saneras, ska öka                                                                          

• Trä  som byggnadsmaterial, ska öka                                                                      

• Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, ska öka                    

• Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska 

öka                              

• Minskad Sjukfrånvaro                                                                                                     

• Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 

kommunala byggnader             

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka                                          

• Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort ska öka                                       

• Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon                                        

• Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 

(gymnasieskolor), kommunala skolor, ska öka                                                                                                                             

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 

skolor, ska öka                  

• Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 

eller studera, ska öka                                                                                          

• Antalet föreningsaktiviteter, ska öka                                                                             

• Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 

skatter och bidrag        

• Soliditeten ska förbättras                                                                                                   

• Egenfinansiering av investeringar minst 30 %                                                                  

I Uddevalla kommun 

utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans 
 

Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

 

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna  

 

Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   

gemensamt förebyggande arbete 

                                

Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad digitalisering 

 

I Uddevalla kommun 

bedrivs en god och 

trygg utbildning inför 

framtiden 

Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 

utbildning  

 

 

Uddevalla kommun 

erbjuder attraktiva och 

hållbara boendemiljöer 

där gamla och nya 

miljöer möts och 

samspelar 

Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara  

Uddevalla är en 

kustkommun som tar 

vara på vattnets 

potential 

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism.   

 

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke  



STRATEGISK PLAN
2020–2022





Socialdemokraterna, Moderaterna, Center-
partiet och Liberalerna har kommit överens 
om att under perioden 2020-07-03 till 2022-
12-31 gemensamt utgöra majoritet för att 
leda den politiska organisationen i Uddevalla 
kommun.  

Dokumentet utgår ifrån Uddevalla kom-
muns vision, fortsätter med riktningarna från 
översiktsplanen som visar i vilken riktning 
som kommunen ska gå för att nå visionen, 
därefter följer de övergripande strategierna 
och de mått som majoriteten valt att följa 
under mandatperioden. 

Den strategiska planen spänner från det stora 
till det lilla, i tid går den från översiktspla-
nens tidsram som sträcker sig årtionden 
framåt – och vad gäller klimateffekter ännu 

längre – till nämndernas och verksamheternas 
uppgifter under den här mandatperioden. 

Politiskt går den strategiska planen från de 
stora frågorna som alla partier i kommun-
fullmäktige är överens om, till detaljer som 
majoriteten har beslutat om. 

Alla partier har viljan att göra Uddevalla 
kommun bättre för alla invånare. Även om 
alla de politiska partierna delar denna vilja 
så är idéerna om hur vi skall nå dit skiftande 
och synen på vilka frågor som tyngd-
punkterna ska ligga på varierar mycket. 
Förhoppningen är dock att den strategiska 
planen ska bidra till en gränsöverskridande 
stabilitet och en långsiktighet som gör att 
Uddevalla kommun når visionen om en god 
livskvalitet. 

INTRODUKTION



VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna – mångfald och 

tolerans stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga 

valet för ett gott liv.

LUST – Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är stolta, har 

framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. 

Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 
förmågan.

LÄGE – Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna 

Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det 

attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 

av hav, fjäll och fjord.





RIKTNINGAR

Uddevalla kommun är en självklar tillväxt-

motor för en mer utvecklad region

I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas 
Uddevalla som en av regionens fyra delregionala centra. 
De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor 
är kopplingen till kunskapsintensiva verksamheter, mö-
tesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar 
som stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande 
och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem 
som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, 
järnvägar (Bohusbanan) och vägar. 
 Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, in-
frastruktur, sysselsättning och företagsutveckling skapar 
ökad attraktivitet och utveckling.

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett 

tryggt samhälle tillsammans 

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt 
förenings- och näringsliv. Detta skapas i samverkan och 
dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. 
Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör 
möten mellan människor, aktivitetscentra och idéburet 
offentligt partnerskap (IOP).

 Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.

I Uddevalla kommun bedrivs en god och 

trygg utbildning inför framtiden 

Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar 
för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa.
Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg 
miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De når minst 
kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i 
alla ämnen. 
 Detta är värden som ligger till grund för en livslång 
lust att lära och leder till högre studier, företagande eller 
anställning.

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva 

och hållbara boendemiljöer där gamla 

och nya miljöer möts och samspelar 

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar 
invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom sjöfart, 
båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning. 
Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna 

Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken riktning  
som kommunen ska gå för att nå visionen



lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, vår-
dar och utvecklar kultur- och boendemiljöer.
 Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad 
med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv 
och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter 
framtiden och dess behov.
 Med fokus på god utformning utvecklas hela kom-
munens livsmiljö och intensivt arbete pågår kontinu-
erligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö ge-
nom ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer. 

Uddevalla är en kustkommun som tar 

vara på vattnets potential 

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil 
kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns 
maritima verksamheter. Här kan naturskydd, vatten-
bruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring 
gemensamt utvecklas. 
 Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i 
sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar 
och vattendrag utgör betydande tillväxtområden för 
ädelfisk och andra arter. 
 Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 
2000-områden, skyddade fiskeområden och natur-
reservat.  
 



ÖVERGRIPANDE
STRATEGIER 

Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt, är vägledande för alla beslut. 
Detta innebär en strävan mot för tillämpning 
av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sve-
riges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns 
lokala förhållanden. 
 
Uddevalla kommun skall ha en aktiv 
roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 
2030. En hållbar ekologisk utveckling 
kräver en minskad klimatpåverkan och en 
kraftfull miljöpolitik med målsättningen 
att Uddevalla kommun ska vara fossil-
fritt 2030. Praktiskt sker detta genom att 
minska utsläppen från koldioxid och andra 
växthusgaser och satsa på fossilbränslefria 
fordon, en övergång till förnybar energi 
samt skapandet av kolsänkor, t.ex. via 
byggprocesser med ökat inslag av trä i 
konstruktionerna. Andra viktiga åtgärder 
är tydligare upphandlingsförfarande och 
klara kravspecifikationer som styr mot de 
politiska målsättningarna tex. ekologiska 

och lokalodlade livsmedel i kommunernas 
kök men även genom att stimulera en ökad 
produktion av fossilfri energi. Kommunen 
anpassas till effekterna av ett förändrat 
klimat genom bland annat byggnation av 
översvämningsskydd och andra åtgärder 
som skyddar mot ett mer extremt väder. 
Förutom klimatåtgärder arbetas det även för 
att komma närmare en cirkulär ekonomi.    

 Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust 
som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att 
bevara naturupplevelserna och göra frilufts-
livet tillgängligt men samtidigt utvecklas för 
att skapa attraktiva boendemiljöer och ge 
förutsättningar för en hållbar turismnäring. 
För att möjliggöra ett stadigvarande boende 
och skydda den känsliga kustmiljön ska VA-
lösningar för kusten fortsätta utvecklas.  

Både hållbar ekologisk och ekonomisk 
utveckling kräver en upprustad infrastruktur. 
I kommunen utvecklas den t.ex. genom att 

cykelvägar och kollektivtrafik knyts ihop och 
utvidgas, likaså pågår arbete för en successiv 
utbyggnad av Bohusbanan med inriktning på 
dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla 
samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och 
Svinesund. På samma sätt arbetas det vidare 
med att hitta smidiga lösningar för stadens 
trafik. 
En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett 
bra företags- och arbetsmarknadsklimat. 
Genom att företag och individer får ett 
positivt bemötande av kommunen och får 
sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade 
skapar kommunen förtroende. Tydlighet och 
förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet 
och nytänkande, hjälper att skapa en företags-
vänlig stad vilket i sin tur lockar fler företag 
till kommunen.   

Kommunen förvaltar medborgarnas skat-
tepengar för gemensamma ändamål och 
god ekonomisk hushållning. Varje använd 
kommunal skattekrona ska syfta till att 



uppfylla det övergripande politiska målet att 
skapa förutsättningar till en god livskvalitet. 
Varje möjlighet till rationaliseringar som 
inte går ut över kvalitén ska tas tillvara och 
med hänsyn till de ekonomiska utmaningar 
kommunen står inför ska resurserna använ-
das med maximal effektivitet. Detta ska ske 
genom exempelvis utökad digitalisering inom 
alla kommunens verksamhetsområden, ny 
teknik, effektiv försörjning och användning 
av lokaler.

Kommunen ska ha en säkrad kompetensför-
sörjning som syftar till att skapa en inklude-
rande och rättvis utveckling för alla oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Detta skapar 
möjligheter att bättre tillvarata organisatio-
nens samlade kompetens och upplevas som 
en attraktiv arbetsgivare där bland annat 
heltidsresan, hälsoresan och processerna för 
färre anställda per chef ges större förutsätt-
ningar. Förändringsvilja och modet att pröva 
och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras 
som till exempel 80-90-100 konceptet (80% 
arbetstid 90% lön 100% pension). 

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhisto-
riska miljöer och kommunala kulturfastighe-
ter ska bevaras. Även Uddevalla kommuns 
kulturarv och platsvarumärke ska utvecklas 
och stärkas för att synliggöra våra besöksmål. 
   Den kommunala omsorgen skall i första 

hand ske med egen personal och ansvar. 
Kommunens vård och omsorg präglas av 
omtanke, värdighet och integritet, den är god, 
värdig och skapar ökad livskvalitet. 
   Nya bostadsområden placeras både med 
hänsyn till nuvarande infrastrukturinves-
teringar samt platser som anses viktiga för 
unika boendemiljöer. Detta möjliggör också 
en utbyggnad av nära kommunal service 
såsom förskolor, vård- och omsorgsboende 
och kollektivtrafik.  

För att uppnå en socialt hållbar utveckling 
ges kommunens alla invånare, föreningar och 
näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – 
förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv 
riktning. Det förebyggande arbetet ska stärkas 
och utvecklas med fokus på barns och ungas 
psykiska ohälsa, den ökande droganvändning 
och ensamhetsproblematiken bland främst 
äldre. Arbetsmarknads- och integrationsarbetet 
ska utvecklas och innebär en ökad samverkan 
med civilsamhället. Individer ska in i syssel-
sättning, nyanlända och ungdomar ska snabbt 
lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. 
Bra, jämlika och trygga skolor ger studiero 
och förbättrade studieresultat.

En socialt hållbar utveckling kräver också att 
våra invånare känner sig trygga i de offent-
liga miljöerna. Genom ett bättre samarbete 
mellan kommunen och polisen skapas trygg-

het på gator och torg. En fortsatt utveckling 
av stadskärnan och andra centrumområden 
skapar ökad trygghet och trivsel i de of-
fentliga miljöerna. Ett starkare och stabilare 
samhälle skapas om vi tillsammans arbetar 
för att åstadkomma jämställdhet, bejakar 
allas lika rättigheter och värde samt inser att 
mångfald är en tillgång.    

Samhällen med mindre ekonomiska och 
sociala klyftor och med hög social delaktig-
het har bättre hälsa och välmående. Därför är 
strävan att åstadkomma integration, inklu-
dering och delaktighet. Detta sker genom 
arbetsmarknadsåtgärder och andra socio-
ekonomiska metoder men även genom att 
stötta kulturverksamhet, föreningar samt att 
stärka samarbetet med den idéburna sektorn 
som gör att kommunen och civilsamhället 
tillsammans når fler invånare och möjliggör 
ett aktivt liv. 

Den politiska organisationen ska utfor-
mas utifrån behovet att leda kommunen 
och strävar efter att genom ett hållbart och 
framtidsinriktat ledarskap åstadkomma breda 
politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor med öppenhet, respekt och 
professionalitet som riktmärke.



MÅTT
•  Gott bemötande vid kontakt med 

kommun, ska öka 

• Företagsklimatet ska bli bättre

• Antal företag i kommunen, ska öka

•  Antal områden som saneras, ska 

öka  

• Trä som byggnadsmaterial, ska öka                                                                       

•  Brukarbedömning i särskilt boende 

äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

•  Brukarbedömning i hemtjänst äldre

omsorg, helhetssyn, ska öka

 

• Minskad sjukfrånvaro 

•  Öka andelen förnybar och åter

vunnen energi i kommunala  

byggnader 

•  Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamheter, ska öka 

•  Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort ska öka 

•  Minska fossilbränsleanvändning i 

kommunala fordon 

•  Elever i åk. 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, 
ska öka 

•  Gymnasieelever med examen inom 

4 år, kommunala skolor, ska öka 

•  Resultat vid avslut i kommunens  

arbetsmarknadsverksamhet, 

deltagare som börjat arbeta eller 

studera, ska öka

• Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 

•  Nettokostnadsandelen inklusive 

finansnetto högst 99 % av skatter 
och bidrag 

• Soliditeten ska förbättras 

•  Egenfinansiering av investeringar 
minst 30 %





Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla

Telefon: 052269 60 00 

www.uddevalla.se 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Uppdrag till kommundirektören att utreda och ta fram förslag 

på Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, 

förbindelser och överenskommelser 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse 
från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på 
Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och 
överenskommelser. 
 
Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag till riktlinjer för internationella 
avtal och överenskommelser. I korthet innebär riktlinjerna att överenskommelser som 
fattas inom ramen för befintliga vänortssamarbeten, och/eller innebär samverkan inom 
Norden och EU samt avtal som tecknas med stöd av upphandlingslagstiftning och 
kommunens inköps- och upphandlingspolicy får beslutas av ansvarig nämnd. Övriga 
avtal ska fastställas av kommunstyrelsen. Ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars större vikt ankommer på kommunfullmäktige att besluta om. 
 
Syftet med riktlinjen är att säkerställa att besluten föregås av en utredning som prövar 
både kommunal kompetens enligt kommunallagen, säkerhetsmässiga aspekter och att 
det görs strategiska kommunövergripande övervägningar innan nya samarbeten ingås.   
 
Förslaget har föregåtts av en enklare kartläggning av förbindelser som ingåtts de senaste 
fem åren. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06. 
Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser. 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-29 § 27. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, i samband med behandling av en skrivelse 
från kommunens revisorer, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på 
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Uddevalla kommuns hantering av internationella avtal, förbindelser och 
överenskommelser. 

Internationella avtal tecknade inom nämndernas verksamhetsområden, 

En översiktlig kartläggning av nämndernas internationella samarbete som 
kommunledningskontoret gjort, visar att det i första hand är kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden som bedriver internationella samarbeten. 
 
För kommunstyrelsens del handlar det i första hand om samverkan inom olika EU-
program, t.ex. Interreg, med länder inom EU. Exempel är kompetensprojektet KOBRA 
tillsammans med dansk region och ett samarbete med Sarpsborg. Det finns också 
exempel på samverkan med Kina, (vilket föranledde kommunstyrelsens uppdrag om 
formalisering av kommunens internationella samarbeten.)  
 
Inom barn- och utbildningsnämndens område sker samarbeten med lärosäten i andra 
länder både inom EU och utanför Europa, bl.a. Kina och Indonesien. Dessa samarbeten 
sker inom ramen för och med finansiering från statliga utbytesprogram, vanligen via 
universitets- och högskolerådet. Exempel på sådana program är Athena, Atlas, 
Erasmus+ och Nordplus. Programmen har olika syften och vad som kan sökas varierar 
år från år. 
 
Medverkan i dessa program fungerar vanligen så att en utbildningsenhet, t.ex. ett 
program inom gymnasieskolan tar kontakt med ett lärosäte i ett annat land och 
bestämmer sig för att samarbete om t.ex. elevutbyte och/eller utbyte mellan lärare. Med 
denna överenskommelse som grund söker rektorn för programmet medel hos 
universitets- och högskolerådet. Myndigheten bedömer sedan ansökan utifrån 
kriterierna kvalitet och genomförbarhet. Myndigheten gör inga andra bedömning, t.ex., 
avseende risker och utrikespolitik utan hänvisar dessa frågor till bl.a. UD:s 
rekommendationer för respektive land. Bedömning av risk och lämplighet kommer 
således oftast att åvila rektorn. Barn- och utbildningsnämnden har som regel ej fattat 
beslut varken vid ett sammanträde eller genom delegationsbeslut, utan detta har skett på 
verksamhetschefs- eller rektorsnivå.  
 
Barn- och utbildningsnämnden bedriver också ett aktivt utbyte med kommunens 
vänorter.  
 
Det förekommer att nämnderna efter upphandling har tecknat avtal om köp av varor och 
tjänster med utländska leverantörer. 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontorets ambition med föreslagen reglering är att minimera 
ytterligare administration, men ändå säkerställa att beslutsnivåerna är rätt och att det 
sker erforderliga bedömningar och dokumentation.  
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De risker som kommunledningskontoret bedömer bör hanteras är i första hand följande: 
 
Ryms samarbetet inom den kommunala kompetensen enligt kommunallagen? Här avses 
t.ex. att utrikespolitik är en statlig angelägenhet. 
 
Bör samarbetet samordnas inom kommunen? Frågor som kan ställas är om det finns 
befintliga samarbeten med det aktuella landet eller regionen och om det kan och bör ske 
samordning. Det ska också säkerställas att olika samarbeten inte motverkar varandras 
syften. 
 
Hur är säkerhetsläget i det aktuella landet? Den som avser att inleda ett samarbete bör 
undersöka om det t.ex. finns risk för någon form av spioneriverksamhet i samband med 
projektet, t.ex. i militärt syfte, industrispionage, eller så kallat flyktingspionage. (det 
senare innebärande att ett land kartlägger personer som flytt därifrån i syfte att bl.a. 
utöva påtryckningar via släktingar som finns kvar i landet.) 
 
Kommunledningskontoret har nedan delat in samarbeten i två kategorier utifrån 
riskbild: 
 

1. Samarbeten som sker inom redan fastställda vänortsprogram och/eller 
samarbeten inom EU/Norden/Storbritannien/Liechtenstein/Schweiz och när ett 
avtal tecknats enligt gängse upphandlingsbestämmelser bör även fortsättningsvis 
kunna fattas av ansvarig nämnd.  

 
2. Samarbeten som inte täcks in i punkten 1 ovan, t.ex. utbildnings- och andra 

kunskapsutbyten utanför ovan angivna länder bör alltid prövas av 
kommunstyrelsen.  
 

Krav bör ställas på att båda kategorierna av överenskommelser ska vara skriftliga.  

Säkerhetssamtal i samband med förhandlingar och resor  

Kommunledningskontoret bedömer att medarbetare som avser att inleda samtal med 
länder enligt punkten 2 eller står i begrepp att resa till/arrangera resor till sådana länder 
bör ges viss grundläggande riskinformation. Förslagsvis kan detta ske genom att ett 
säkerhetssamtal hålls mellan de ansvariga för samarbetet och kommunens 
säkerhetsfunktion. Det bör dokumenteras att ett sådant samtal har ägt rum och vilka som 
deltagit, t.ex. via en tjänsteanteckning som sparas i respektive akt.  
 

Samråd med kommundirektören vid nya samarbeten 

Enligt förslaget till riktlinjer ska berörd förvaltning samråda med kommundirektören 
innan nya samarbeten initieras med länder utanför Norden/EU/ 
Storbritannien/Liechtenstein/Schweiz. 
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Förslag till riktlinjer för internationella avtal och överenskommelser 

Kommunledningskontoret bedömer att frågan om internationella överenskommelser bör 
regleras av kommunfullmäktige för att nå giltighet gentemot samtliga nämnder. 
Lämplig form bedöms därför vara riktlinjer som placeras i kommunens 
författningssamling.   

Övriga rekommendationer kring beslutfattande 

Kommunledningskontoret är av uppfattningen att avtalstecknande eller andra 
överenskommelser med andra länders institutioner vanligen inte är en 
verkställighetsåtgärd utan istället beslut som ska fattas av ansvarig nämnd eller på 
nämndens vägnar via delegation. Berörda nämnder rekommenderas därför att se över 
sin styrning inom området.   
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samtliga nämnder, jämte riktlinjer och kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30. 
Författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2019/00933  

Svar på skrivelse från kommunens revisorer angående 
Uddevalla kommuns överenskommelse med CRCC, China 
Railway Construction Company 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i en skrivelse till kommunstyrelsen önskat svar på hur det 
säkerställs att det sker en juridisk avstämning innan överenskommelser och eventuella 
avtal tecknas med vänorter eller liknande samarbetspartners. Vidare önskar revisorerna 
svar på hur det säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med 
vänorter och andra samarbetspartners är politiskt förankrade och förenligt med 
Uddevalla kommuns intresse. Frågeställningarna har uppkommit mot bakgrund av att 
Uddevalla kommun ingått en överenskommelse med China Railway Construction 
Company (CRCC).   
  
Angående möjligheterna till juridisk avstämning innan överenskommelser och 
eventuella avtal har kommunen tillgång till en kommunjurist som på förfrågan ger 
juridisk rådgivning inom kommunen. Ansvaret att se till att en överenskommelse eller 
ett avtal har bärighet rent juridiskt ligger slutligen på den eller de personer som 
undertecknar en handling. Med de resurser som finns idag för juridisk konsultation 
inom kommunen finns ingen möjlighet att ha en konstruktion där alla 
överenskommelser och avtal per automatik går genom kommunens jurist. Det är även 
tveksamt om detta är ett behov då vissa överenskommelser är av enklare karaktär där 
det inte kan anses finnas behov av en juridisk granskning vid varje enskilt tillfälle. 
Kommunen har även upphandlade juristtjänster som kommunen kan använda sig av för 
granskning av avtal och överenskommelser.  
  
När det gäller hur det säkerställs att de samarbeten som Uddevalla kommun ingår med 
vänorter och andra liknande samarbetspartners är politiskt förankrade så sker det på 
flera sätt. För kommunens sju vänorter har kommunfullmäktige utsett en 
vänortskommitté där samtliga partier finns representerade. Ordförande i 
kommunfullmäktige är även ordförande i vänortskommittén. När en överenskommelse 
eller avtal redigeras eller ingås tas ett förslag från tjänstemannasidan upp för diskussion 
och granskning i vänortskommittén där den politiska förankringen sker. Därefter träffas 
eller redigeras överenskommelsen eller avtalet med vänorten. Avseende 
överenskommelser/avsiktsförklaringar med utländska delegationer i övrigt, som t.ex. 
den med CRCC, kan noteras följande. En sådant dokument som det nu aktuella är att se 
som ett första steg för att insamla kompetens inför en dialog på politisk nivå i 
kommunen kring de aktuella frågorna. Mot den bakgrunden har vid tidpunkten för 
undertecknade av det ej bindande dokumentet någon bred politisk förankring inte 
ansetts nödvändig. Frågan har hanterats av kommunstyrelsens ordförande och presidiet 
enligt den kutym som sedan tidigare gällt i Uddevalla kommun. I omedelbar anslutning 
till att undertecknandet skett informerades kommunstyrelsen i sin helhet. 
  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 27 
 
Upplysningsvis presenterade kommundirektören under budgetdialogen 2019 ett förslag 
om att kommunens samtliga avtal skulle samlas under kommunstyrelsen. En diskussion 
om hur dessa frågor bör hanteras pågår för närvarande inom Uddevalla kommun. 
  
Kommunledningskontoret föreslår att tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 ska utgöra 
svar till kommunens revisorer. 
 
Jonas Sandwall (KD) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 
   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-13  
Skrivelse från kommunens revisorer, 2019-12-20     

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna med följande tillägg:  Att 

uppdra åt kommundirektören att utreda och ta fram förslag på Uddevalla kommuns 

hantering av internationella avtal, förbindelser och överenskommelser. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Jonas Sandwalls (KD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta denna tjänsteskrivelse som svar till kommunens revisorer. 
 
att uppdra åt kommundirektören att utreda och ta fram förslag på Uddevalla kommuns 
hantering av internationella avtal, förbindelser och överenskommelser. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-01-31 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31 
Sebastian Johansson  
 
Skickat 2020-01-31 till 
Kommunens revisorer 
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RIKTLINJER FÖR INTERNATIONELLA AVTAL OCH 

ÖVERENSKOMMELSER 

 
 
Dessa riktlinjer fastställer fördelning av beslutsfattande avseende internationella 
avtal och överenskommelser. 
 

a) Kommunstyrelsen ska besluta i alla ärenden som rör avtal och 
överenskommelser med andra länder. 

 
b) Om avtalet eller överenskommelsen rör något av följande ska istället den 

nämnd inom vars ansvarsområde avtalet ryms fatta beslutet.  
 
Avtalet eller överenskommelsen: 
 

- tecknas inom ramen för befintliga vänortssamarbeten, 
- rör upphandlade varor eller tjänster som genomförts med stöd av och i 

enlighet med tillämplig upphandlingslagstiftning och kommunens inköps- 
och upphandlingspolicy, 

- sker med länder inom Norden, EU, Storbritannien, Liechtenstein och 
Schweiz. 

 
Samtliga avtal och överenskommelser enligt ovan ska ske skriftligen. 
 
Avtal och överenskommelser av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen ska alltid behandlas av kommunfullmäktige. 
 
I samband med förhandlingar, resor och besök med anledning av 
överenskommelser med länder utanför Norden/EU/Storbritannien bör 
säkerhetssamtal ske mellan berörda medarbetare och kommunens 
säkerhetsfunktion. 
 

- Innan nya samarbeten initieras med länder utanför Norden/EU/ 
Storbritannien/Liechtenstein/Schweiz ska berörd förvaltning rådgöra med 
kommundirektören. 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik 

AB 

Sammanfattning 

Med anledning av Uddevalla Omnibus AB förvärv av Lysekils Busstrafik AB har 
kommunledningskontoret upprättat förslag till gemensamt specifikt ägardirektiv för de 
båda bolagen. Förslaget bygger på nuvarande ägardirektiv för Uddevalla Omnibus. 
 
Verksamhetsområdet i förslaget ägardirektiv följer den beskrivning som finns i förslag 
till bolagsordningar för de båda bolagen, vilka är under behandling i andra ärenden. 
Någon juridisk analys eller bedömning i detta avseende har inte gjorts då sådan 
information tidigare lämnats till kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt 
styrelsen i Uddevalla Utvecklings AB.  
 
Som ett resultat av pågående översyn av kommunens ägarstyrning gentemot de 
kommunala bolagen föreslås en förändring av målet om räntabilitet på totalt kapital, 
från nuvarande 6 % till 3 %, vilket bedöms vara ett mer relevant mål.  
 
Anpassning till ny kommunallag har också gjorts. Ägardirektivet ska för att äga 
giltighet antas av bolagsstämmorna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13. 
Förslag, specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.  
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Uddevalla Omnibus AB 
Lysekils Busstrafik AB 
Uddevalla Utvecklings AB 
Författningssamlingen 
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Förslag 
 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 

DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSSTRAFIK AB 

 

Fastställd av kommunfullmäktige den  
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Specifikt Ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget Lysekils 

Busstrafik AB 

 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 
Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 
(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun.  
 
Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda 
”Bolagen”) 
 
Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 
kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), 
som gäller för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta 
ägardirektiv. Bolagen ska följa Uddevalla kommuns bolagspolicy. 
 
Av bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas 
dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Uddevalla 
Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB följer den beslutade rollfördelningen.  
 

2. Föremålet för Bolagens verksamhet  
Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får 
inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  
 
Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet 
att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och 
andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande 
verksamheter. 
 
Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.    
 
3. Ändamålet med Bolagens verksamhet 

Bolagens syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla 
skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga 
verksamheter. 
 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara 
förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala 
befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och 
lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 
verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och 
annan förvaltning av egendom. 
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I övrigt ska Bolagen i sina verksamheter följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 

 
5. Uppdraget  
Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss. 
 
Bolagen får även bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss för 
allmännyttiga verksamheter, bedriva verkstad för egna fordon samt bedriva andra 
anknytande verksamheter. 
 
Linjetrafiken och skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom 
samverkansföretaget Buss i Väst AB. 
 
6. Ekonomiska mål 
Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling. Bolagen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 
god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 
verksamhet, dels för att minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva 
verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och förvalta sin fasta egendom så 
effektivt att den behåller eller ökar sitt värde.  
 
Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 % 
(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade 
reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen).  
 
En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå 
det långsiktiga soliditetsmålet. 
 
Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i 
förhållande till Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och 
finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av bolagens 
hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen kan ha differentierade 
avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. beroende på huruvida 
verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt 
självkostnadsprincipen.  Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå 
till 3 %.  
 
Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens 
ekonomiska ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan 
uppfyllas. 
 
7. Implementering 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag.  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till reviderad bolagsordning. 
Ändringarna är föranledda av bolagets förvärv av Lysekils Busstrafik AB, vilket 
godkändes av kommunfullmäktige 2020-07-01. 
 
Ändringarna i bolagsordningen berör paragraferna 3 och 4 där en skrivning om 
dotterbolag lagts till samt ändring i bolagets geografiska verksamhetsområde. En 
hänvisning till lagen om kommunala befogenheter har också infogats.  
 
Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings 
AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala 
aspekter på förvärvet. Kommunledningskontoret därför inte företagit något juridisk 
analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30. 
Förslag till reviderad bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 
Gällande bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB, senast rev sep 2014. 
Protokoll från bolagsstämma Uddevalla Omnibus AB 2020-08-25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat 
förslag. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Uddevalla Omnibus AB 







UaFS     

  Blad 1 

BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB 

 

Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, § 312, med ändring den 

11 juni 1996, § 121, den 9 februari 1999, § 10, den 15 maj 2009, § 132, den 11 

januari 2012, § 12, den 10 september 2014, § 146 

 

§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Uddevalla Omnibus AB 
 
§ 2 Säte 

 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional 
linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, 
verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 
Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik i Västtrafiks 
verksamhetsområde, tillhandahålla skolskjutstrafik samt andra persontransporter med 
buss för allmännyttiga verksamheter. 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och får bedrivas 
inom den regionala kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsområde. För anknytande 
verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna 
tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 
egendom. 
 
I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utveck-
lings AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 

 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 

 
I bolaget skall finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 

 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem supple-
anter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 
§ 9 Revisorer 

 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 
minst en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 

 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden årsstämma 

 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 
 granskningsrapport; 
8. Beslut om 
 a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
   balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
 suppleanter; 
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 
 bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 

 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot 
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eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. 
 
§ 16 Hembud 

 
Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösen- 
beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- beloppet 
ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 

 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Udde-
valla kommun. 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2020/00287  

Tillväxtstrategi för Uddevalla Omnibus AB, förvärv av Lysekils 
Busstrafik AB, svar på återremiss  

Sammanfattning 

Styrelsen hos Uddevalla Omnibus AB har under föregående räkenskapsår (2019) inlett 
arbetet med en total översyn av bolaget strategier och mål.  
De målområden som styrelsen har prioriterat är så som (arbets-) miljö, tillväxt, 
effektivitet och kvalitet. Samtliga delområden med det gemensamma övergripande 
målet ”uthållig lönsamhet”. 
Geografisk expansion, genom förvärv, vilket ger tillgång till flera depåer och fordon 
ryms väl inom styrelsens ambitioner och strategi. Flertal fordon inbegriper faktorer som 
ökade intäkter med också ökat antal kostnadsbärare som bidrar till bolaget 
gemensamma kostnader. 
I bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB, fastställd den 10 september 2014 §146, 
ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 
  
Uddevalla Omnibus har efter kommunfullmäktiges begäran inkommit med en fördjupad 
riskanalys. Analysen beskriver vad ett förvärv av Lysekils Busstrafik AB tillför 
Uddevalla Omnibus AB i form av förbättrad riskspridning, förstärkt konkurrenskraft, 
förädlade synergieffekter och ökad flexibilitet. Därutöver beskrivs due diligence-
processen och marknadstendenser för kollektivtrafik. 
 
Martin Pettersson (SD), Marie Pettersson (C), Tommy Strand (S), David Sahlsten (KD), 
Christer Hasslebäck (UP), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe (M) och David 
Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-10 § 152 
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-06-02 § 179 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125 
Uddevalla omnibus AB:s styrelsemötesprotokoll nr 2 2020  
Uddevalla Omnibus AB:s Riskanalys  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-22  
Uddevalla Utvecklings AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-28 
Uddevalla Omnibus skrivelse gällande tillväxtstrategi  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-13 § 125  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 167 
 
Marie Pettersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag samt följande yrkande: 
Att kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla 

Omnibus AB. 

 
David Höglund Velasquez (V), Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till 
Marie Petterssons (C) yrkande. 
 
Christer Hasslebäck (UP) och Tommy Strand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
David Sahlsten (KD), Niklas Moe (M) och Monica Bang Lindberg (L): Avslag på 
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Marie Petterssons (C) yrkande. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Christer Hasslebäcks (UP) bifallsyrkande mot Martin 
Petterssons (SD) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla Christer 
Hasslebäcks (UP) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Ja-röst Nej-röst 

Anna-Lena Heydar (S) Fredrik Södersten (M) 
Ingemar Samuelsson (S) Mikael Staxäng (M) 
Paula Berger (S) Roger Ekeroos (M) 
Stefan Skoglund (S) David Bertilsson (M) 
Annelie Högberg (S) Niklas Moe (M) 
Catarina Hernod (S) Gösta Dahlberg (M) 
Jan-Olof Andersson (S) Jens Borgland (M) 
Margareta Wendel (S) Camilla Josefsson (M) 
Louise Åsenfors (S) Camilla Johansson (C) 
Susanne Grönvall (S) Marie Pettersson (C) 
Susanne Börjesson (S) Monica Bang Lindberg (L) 
Anna-Karin Palm (S) Maria Johansson (L) 
Tommy Strand (S) Claes Dahlgren (L) 
Per-Arne Andersson (S) Christina Nilsson (KD) 
Robert Wendel (S) David Sahlsten (KD) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Veronica Vendel (S) Karin Johansson (KD) 
Forts. Ja-röst Forts. Nej-röst 

David Höglund Velasquez (V) Jerker Lundin (KD) 
Jaana Järvitalo (V) Martin Pettersson (SD) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Rolf Carlson (SD) 
Illir Kastrati (V) Rose-Marie Antonsson (SD) 
Jarmo Uusitalo (MP) Teodor Winter (SD) 
Karna Thomasdotter (MP) Stefan Eliasson (SD) 
Lars Eide Andersson (MP) Andreas Svensson (SD) 
Manal Keryo (UP) Krzysztof Swiniarski (SD) 
Christer Hasslebäck (UP) John Alexandersson (SD) 
Merja Henning (UP) Mattias Forseng (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) Elving Andersson (C) 
Caroline Henriksson (UP)  
Kent Andreasson (UP) Avstår 

Richard Bergström (UP) Torsten Torstensson (C) 
Lars Olsson (UP)  
 
Forts. Propositionsordning 
Ordförande ställer därefter proposition på Marie Petterssons (C) yrkande avseende att 
uppdra åt kommunstyrlsen ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB 
och finner kommunfullmäktige avslå det. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s fördjupade riskanalys  

att godkänna Uddevalla Omnibus AB:s förvärv av bolaget Lysekils Busstrafik AB.  

Reservation 

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Moderaternas och 
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-07-03 
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-07-03 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-07-03 
Uddevalla Omnibus AB  
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1(1) 

2020-10-12 Dnr KS 2020/00628 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Omnibus AB har inkommit med förslag till bolagsordning för Lysekils 
Busstrafik AB som förvärvades efter godkännande av kommunfullmäktige 2020-07-01.  
 
Föreslagen bolagsordning för Lysekils Busstrafik följer innehållet i den föreslagna 
reviderade bolagsordningen för Omnibus, förutom aktiekapital, aktieantal och bolagets 
säte (det senare föreslås vara Lysekil). Bolagsordning för Omnibus behandlas i annat 
ärende.  
 
Kommunstyrelsen, gruppledare i fullmäktige samt styrelsen i Uddevalla Utvecklings 
AB har under våren 2020 av kommunledningskontoret erhållit redogörelser för legala 
aspekter på förvärvet av Lysekils Buss. Kommunledningskontoret därför inte företagit 
något juridisk analys eller bedömning av föreliggande förslag till reviderad 
bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 
Förslag till bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB.  
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Lysekils Busstrafik AB 
Författningssamlingen 
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BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Lysekils Busstrafik AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lysekils kommun i Västra Götalands län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional 
linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med 
buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin 
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla 
skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga 
verksamheter. 
 
Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara 
förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala 
befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och 
lokaliseringsprinciperna tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 
verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan 
förvaltning av egendom. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. kommunallagen. 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 
Omnibus AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.110.000 kronor och högst 4.440.000 kronor.. 

§ 7 Aktieantal 

I bolaget skall finnas lägst 11 100 aktier och högst 44 400 aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem 
suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande 
i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor 
med minst en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter; 

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 
 Bildande av bolag 
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 
 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 
 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 

annars av större vikt. 

§ 14 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 15 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot 
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eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer 
i förening. 

§ 16 Hembud 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösen-
beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- 
beloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag 
då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

§ 17 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun. 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av 

samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från 

Vänern 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB inkom våren 2020 med en utredning om framtida 
råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. I utredningen, som delvis baseras på 
slutsatserna i det pågående arbetet med vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande 
vattenresurser och vattendomar, med vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att 
klara behoven 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.  
 
Uddevalla Vatten AB har förordat ett lösningsförslag som innebär att råvatten tas in via 
Vänern och ett samarbete med Trollhättan Energi AB som redan har startat ett arbete 
med ett nytt vattenverk, intag via Vänern och ledning däremellan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-08 godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder 
en process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi om samfinansiering och 
samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern och att det färdiga 
avtalsförslaget skulle tillställas kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till avtal har 
nu tagits fram och godkändes av styrelsen för Uddevalla Vatten AB i september.  
 
Uddevalla Vattens beskrivning av avtalets innebörd är att Sjöledningen (intag, 
sjöledning samt råvattenpumpstation vid Vänerns strand) byggs av Trollhättan Energi 
AB som tar ut en kostnad för utgående råvatten. Kostnaden baseras på avskrivnings och 
räntekostnader samt driftskostnaderna som uppstår. Landledningen (ledningarna från 
råvattenpumpstationen till Trollhättans vattenverk i Överby) samfinansieras och anläggs 
av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB med lika stora delar. Trollhättan 
Energi AB sköter drift av ledningen och kostnaden för detta delas lika mellan parterna. 
 
Avtalets godkännande innebär att projektering kommer att starta. Detta sker genom en 
partneringupphandling. Efter projektering – FAS 1, kommer detaljerad kostnadsprognos 
att ligga som underlag för beslut om FAS 2 – genomförande. Uddevalla Vatten AB samt 
kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut om FAS 2 under år 2023. Om någon av 
parterna (Trollhättan/Uddevalla) inte fattar beslut om FAS 2 så ska den ersätta den 
andre partens merkostnader för omprojektering samt att insatta medel anses förbrukade.  
 
Efter detta avtals godkännande startar även arbetet med stråkvalsanalys och 
förprojektering av etappen Trollhättan-Uddevalla. Arbetet ska ligga till grund för beslut 
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rörande start av FAS 1 för denna etapp. Detta beslut väntas tas samtidigt som beslut om 
FAS 2 för samverkansentreprenaden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06. 
Avtal avseende leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning, utkast 
2020-09-17. 
Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-09-24. 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-04-08 § 94. 
Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avtal mellan Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB avseende 
leverans av råvatten och samarbete rörande råvattenledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Uddevalla Vatten AB 
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AVTAL AVSEENDE LEVERANS AV RÅVATTEN OCH 

SAMARBETE RÖRANDE RÅVATTENLEDNING 

Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan: 

Trollhättan Energi AB, org.nr 556194-6921, med adress Box 933, 461 29 Trollhättan 

(”TEAB”); och 

[Uddevalla Vatten AB], org.nr [556901-9655], med adress [Kaserngården 3B, 451 81 

Uddevalla] (”Uddevalla Vatten”). 

TEAB och Uddevalla Vatten benämns var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

BAKGRUND 

A. TEAB är huvudman för den allmänna va-anläggningen för vattenförsörjning inom 

Trollhättans kommun. TEAB planerar att utveckla produktionen av vatten för normal 

hushållsanvändning för Trollhättans kommun, och planerar därvid att uppföra ett nytt 
vattenverk (”Vattenverket”) på fastigheten Trollhättan Överby 7:9, ett nytt vattenuttag 

(”Vattenuttaget”) i Vänern, samt anlägga och drifta tillhörande råvattenledning mellan 

Vattenuttaget och Vattenverket. 

B. Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna va-anläggningen för vattenförsörjning 

inom Uddevalla kommun. Uddevalla Vatten behöver en ökad tillgång till råvatten för att 

kunna säkerställa den långsiktiga kommunala vattenförsörjningen i Uddevalla kommun 

och önskar därför delta i anläggandet och driften av delar av råvattenledningen samt köpa 
råvatten av TEAB för vidare rening och distribution av vatten till bl.a. kommuninvånarna i 

Uddevalla kommun och närliggande kommuner.  

C. I syfte att ge Uddevalla Vatten en ökad tillgång till råvatten och samtidigt dela kostnaderna 
för Vattenuttagets genomförande och för delar av råvattenledningen, till nytta för Parterna 

och kommuninvånarna i respektive kommun, har Parterna kommit överens om att TEAB 

ska leverera råvatten från Vattenuttaget till Uddevalla Vatten och att Parterna gemensamt 
ska anlägga, drifta och samäga en del av råvattenledningen och i övrigt samarbeta enligt 

vad som anges i Avtalet. 

D. Mot bakgrund av det ovanstående, har Parterna ingått Avtalet.  

 

DEL ETT – ALLMÄNT 

1. AVTALETS OMFATTNING 

1.1 Avtalet utgör både ett samarbetsavtal avseende anläggande, samägande och drift av 
Landledningen (enligt nedan definition) (”Samarbetet”) och ett leveransavtal avseende 

TEAB:s leverans av råvatten till Uddevalla Vatten (”Leveransen”). Samarbetet regleras 
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vidare i Del Två och Leveransen regleras vidare i Del Tre. I Del Fyra regleras vissa 
gemensamma frågor för Samarbetet och Leveransen. 

1.2 Parterna ska lojalt och i god anda samarbeta med varandra inom ramen för Avtalet såsom 

specificerat häri. Parterna ska genomföra sina respektive åtaganden i samband med 

Samarbetet och Leveransen på ett professionellt sätt och i enlighet med vad som rimligen 
kan förväntas av ett väl ansett företag i den bransch i vilken Parterna verkar. 

1.3 Under Avtalets löptid ska Parterna dela med sig till varandra av sådan information och 

teknisk rådgivning som avser Parts verksamhet inom de anläggningar som beskrivs i 
avsnitt 2 nedan, som respektive Part anser nödvändig eller viktig för den andra Partens 

skyldigheter att genomföra Samarbetet, Leveransen och syftet med Avtalet. Mottagande 

Part åtar sig att behandla den mottagna informationen i enlighet med avsnitt 9 nedan. 

1.4 Varje Part ska bära sina egna kostnader och utgifter som är förknippade med Samarbetet 
och villkoren som beskrivs i Avtalet, utom i sådant fall Parterna specifikt har enats om 

något annat. 

2. ANLÄGGNINGAR 

2.1 De anläggningar som kommer att uppföras avseende dricksvattenförsörjningen utgörs av  

(a) En ledning (”Sjöledningen”) mellan en uttagspunkt i Vänern (där Vattenuttaget 

sker) och en leveranspunkt strax efter en pumpstation vid Nordkroken i 
Vänersborgs kommun (”Leveranspunkten”). Leveranspunktens närmare 

placering ska överenskommas och fastställas i tilläggsavtal genom kartbilaga. 

(b) Två, eller flera parallella, ledningar, alternativt om det bedöms lämpligare, en 

ledning, (”Landledningen”) mellan Leveranspunkten och en punkt strax före 
Vattenverket, vid vilken Landledningen förgrenar sig i två ledningar 

(”Delningspunkten”). Delningspunktens närmare placering ska överenskommas 

och fastställas i tilläggsavtal genom kartbilaga. 

(c) Vattenverket och TEAB:s ledning som ansluter Vattenverket till Delningspunkten; 

samt 

(d) Uddevalla Vattens vattenverk samt Uddevalla Vattens ledning som ansluter 
Uddevalla Vattens vattenverk till Delningspunkten. 

2.2 En schematisk skiss av ovannämnda anläggningar framgår av Bilaga 1.  

2.3 Avtalet reglerar inte anläggningarna enligt punkterna 2.1(c) och (d). 

2.4 TEAB ska uppföra, äga, drifta och underhålla Sjöledningen. Kostnaderna för Vattenuttaget 
genom Sjöledningen ska fördelas mellan Parterna enligt vad som anges i avsnitt 6.2 nedan. 

2.5 TEAB och Uddevalla Vatten ska gemensamt uppföra och äga Landledningen och ska ingå 

ett avtal avseende drift och underhåll av denna enligt vad som närmare anges i avsnitt 4. 

2.6 Respektive Part ska ytterst ansvara för att alla åtgärder som behövs avseende sådan Parts 

anläggningar i anledning av Avtalet, till följd av lag och myndighetsbeslut etc., vidtas. 

Detta ansvar omfattar bl.a. ansökningar om erforderliga tillstånd, slutande av avtal med 

tredje man, kontakter med myndigheter, projektering, anläggning, utbyggnad, drift, 
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underhåll och reparationer. Parterna ska dock samverka kring sådana åtgärder som behövs 
under förutsättning att sådan samverkan är möjlig enligt lag och kan ske utan skada för 

Parterna och kommuninvånarna i respektive kommun. 

2.7 Det föregående innebär bl.a. att TEAB ansvarar för och fattar alla beslut avseende 

uppförande, drift, underhåll m.m. av Sjöledningen och Vattenuttaget, inklusive men inte 
begränsat till ledningar för avledning av råvatten från uttagspunkten, pumpstation samt 

sådana anläggningar som krävs för mätning och uppföljning av leverans av råvatten vid 

Leveranspunkten. Uddevalla Vatten har dock rätt att löpande erhålla information avseende 
Vattenuttaget, som enligt TEAB:s skäliga bedömning är relevant i förhållande till Avtalet. 

2.8 TEAB ska ombesörja och inneha erforderliga tillstånd och rättigheter för Sjöledningen och 

Vattenuttaget. Avseende Landledningen ska erforderliga tillstånd och rättigheter 

ombesörjas och innehas av [TEAB], om inte annat överenskoms i enlighet med vad som 
anges i Del Två. Kostnader hänförliga till tillstånd och rättigheter avseende Landledningen 

ska delas mellan Parterna i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.2 nedan. 

 

DEL TVÅ – SAMARBETET 

3. SAMÄGANDE 

3.1 Parterna ska genomföra en gemensam och samordnad upphandling av entreprenaden 
avseende Landledningen (”Entreprenaden”). Sådan upphandling ska genomföras i 

enlighet med tillämplig upphandlingslagstiftning, utan dröjsmål efter dagen för Avtalet och 

i enlighet med vad som anges i Bilaga 2.  

3.2 Parterna ska bära hälften vardera av kostnaderna för Entreprenaden. Entreprenören ska 
fakturera TEAB, som därefter vidarefakturerar Uddevalla Vatten dennes andel. Parterna 

ska också bära hälften vardera av övriga kostnader för nedläggandet av Landledningen, 

såsom de projekteringskostnader som upparbetats av TEAB, ersättning till markägare, 
ansökningskostnader m.m. Sådana kostnader, [vilkas närmare omfattning ska bestämmas 

med ledning av de typer av kostnader som anges i Bilaga 4] ska vidarefaktureras av den 

Part som uppburit dem. Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet ska Parterna gemensamt 
fastställa en initial investeringskalkyl avseende Entreprenaden. Beslut om avvikelser från 

investeringskalkylen och eventuella kostnadsökningar ska hanteras enligt avsnitt 5 nedan 

och delas lika mellan Parterna. 

3.3 Parterna ska samäga Landledningen i lika delar, d.v.s. med femtio (50) procent vardera.  

3.4 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt ska inte tillämpas på samägandet av Landledningen. 

Sålunda äger exempelvis inte någon av Parterna rätt att påfordra god mansförvaltning eller 

försäljning av Landledningen på offentlig auktion. 

3.5 TEAB ansvarar för att hålla Landledningen vederbörligen försäkrad. Kostnaderna för 

försäkringen delas lika mellan Parterna. 
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4. DRIFT OCH UNDERHÅLL AV LANDLEDNINGEN 

4.1 Parterna är överens om att TEAB ska svara för driften och underhållet av Landledningen 

och att ett separat driftsavtal ska ingås vilket närmare reglerar villkoren för driften och 

underhållet, inklusive planer för besiktningar och periodiskt underhåll.  

4.2 Parterna är vidare överens om att dela kostnaderna för drift och underhåll, [vilkas närmare 
omfattning ska bestämmas med ledning av de typer av kostnader som anges i Bilaga 5], av 

Landledningen i förhållande till respektive Parts faktiska mottagande av råvatten i 

Leveranspunkten (”Nyttjad Andel”), dock med ett visst minsta belopp för vardera Part 
oavsett sådan Parts Nyttjade Andel, och att ersättningen ska regleras enligt ovannämnda 

driftsavtal. Beräkningen av respektive Parts Nyttjade Andel ska ske enligt samma principer 

som gäller för den rörliga avgiften för Leveransen, enligt punkten 6.2.7.  

5. SAMVERKAN INOM SAMARBETET 

5.1 Styrgrupp 

5.1.1 Parternas samverkan inom Samarbetet ska präglas av ömsesidigt förtroende och respekt, 

och Parterna är överens om att man har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar 
för samverkan. Parterna är vidare överens om vikten av att båda Parter engagerar sig i 

Samarbetets olika faser. 

5.1.2 Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet ska Parterna inrätta en styrgrupp som ska bestå av 
representanter med erforderliga kvalifikationer från respektive Part (”Styrgruppen”). 

Parterna ska äga rätt att byta ut sina representanter i Styrgruppen så länge den aktuella 

Parten tillser att den nya representanten har relevant mandat samt är insatt i Avtalet och 

bytet inte innebär en betydande olägenhet för samarbete mellan Parterna. 

5.1.3 Part ska ha rätt att begära att en representant för Parten (eller relevant tredje part) som inte 

normalt ingår i Styrgruppen ska få närvara vid Styrgruppens möten, om så krävs för att 

Styrgruppen ska få tillgång till kompetens som bedöms nödvändig för viss fråga. 
Kostnader som uppkommer för en sådan representant ska bäras av den Part som begärt 

representantens närvaro om inte annat framgår av Avtalet eller annars överenskommits 

mellan Parterna. 

5.1.4 Styrgruppen ska leda och samordna Samarbetet enligt de riktlinjer som närmare beskrivs i 

Bilaga 3. Styrgruppen ska träffas i samband med Avtalets ingående och därefter en gång 

kvartalsvis eller på begäran av Part för att diskutera Samarbetets genomförande och tidplan 

tills Entreprenaden överlämnats. Därefter träffas Styrgruppen enligt överenskommelse eller 
på begäran av Part. Vägledande för Styrgruppens arbete ska vara principen om att syftet 

med Samarbetet är att genom uppförandet av en råvattenledning mellan Vattenuttaget och 

Delningspunkten säkra en stabil, långsiktig och kostnadseffektiv vattenförsörjning inom 
Parternas respektive kommun och närliggande kommuner (”Principen”). 

5.1.5 Protokoll från mötena upprättas av Parterna varannan gång vardera och distribueras till 

samtliga Styrgruppens ledamöter (och varje annan som deltagit vid mötet) inom en vecka 

från mötet. 

5.2 Beslutsfattande 

5.2.1 Styrgruppens beslut fattas enhälligt. Vid delade meningar ska Parterna sträva efter att en 

för Parterna acceptabel kompromiss arbetas fram, vilken beaktar båda Parters intresse av 
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Principen. Endast Styrgruppens permanenta medlemmar ska ha rätt att delta i Styrgruppens 
beslutfattande.  

5.2.2 För det fall att Parterna, trots sådana ansträngningar som anges ovan, inte lyckas nå 

enhällighet, ska den aktuella frågan eskaleras till respektive Parts verkställande direktör, 

som ska träffas i syfte att försöka nå en för båda Parter acceptabel lösning. Kan Parterna 
inte heller då enas om en lösning ska Parterna efter skriftlig begäran av endera Parten 

gemensamt utse en neutral expert med erforderlig kompetens för att ta ställning till 

oenigheten (”Expert”). Experten ska få tillgång till allt tillgängligt beslutsunderlag som 
respektive Part innehar och pröva frågan mot Principen samt fatta ett beslut på 

Styrgruppens vägnar. Beslutet ska i utkastformat cirkuleras för kommentarer från Parterna 

i god tid innan det slutliga beslutet fattas. Det slutliga beslutet ska tillhandahållas Parterna 

skriftligen senast fyra (4) veckor från det att Experten utsetts, om inte en längre tid är 
påkallad av omständigheterna. Om Parterna inte kan enas om utseende av en Expert inom 

två (2) veckor från det att Part begärt att Experten ska utses, ska Experten på begäran av 

endera Parten utses av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Expertens beslut 
ska såvitt det avser fastställande av investeringskalkylen vara slutligt och bindande för 

Parterna. För övriga frågor ska Expertens beslut vara slutligt och bindande för Parterna 

intill dess att det, om så blir fallet, blivit föremål för domstolsprövning enligt punkt 13.5 
nedan.  

5.2.3 Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet, ska Parterna gemensamt utarbeta en arbetsordning 

för Styrgruppen vilken reglerar det mandat som Styrgruppen har att fatta beslut i olika 

frågor. Arbetsordningen ska uppdateras vid behov med beaktande av bl.a. förändringar i 
ägardirektiv eller bolagsordning för respektive Part samt tillämplig lagstiftning (inklusive 

Kommunallag (2017:725)).  

DEL TRE – LEVERANS AV RÅVATTEN 

6. LEVERANS 

6.1 Starttidpunkt och volymer 

6.1.1 Uddevalla Vatten åtar sig att ta emot och TEAB åtar sig att leverera vatten i 
Leveranspunkten från den tidpunkt då Sjöledningen och Landledningen tas i drift och 

leverans av vatten i Leveranspunkten är möjlig, vilket preliminärt beräknas inträffa år 2025 

(”Starttidpunkten”). Uddevalla Vatten och TEAB ska tillsammans komma överens om 

när Starttidpunkten ska infalla, vilket tidigast får ske 12 månader efter det att sådan 
överenskommelse träffats. 

6.1.2 Det sammanlagda dimensionerande flödesbehovet för Vattenuttaget uppgår preliminärt till 

1.140 (ettusen etthundra fyrtio) l/s (det ”Dimensionerande Uttaget”), varvid Uddevalla 
Vattens procentuella andel av det Dimensionerande Uttaget uppgår till 50 (femtio) procent, 

dvs. 570 l/s (”Uddevalla Vattens Dimensionerande Andel”).  

6.1.3 Vid eventuell driftsstörning som medför att vattenuttaget understiger det Dimensionerande 

Uttaget, fördelas Parternas vattenuttag enligt samma princip som i punkt 6.1.2, d.v.s. med 
50 (femtio) procent vardera av tillgängligt flöde, om annat inte överenskommes. 

6.1.4 Uddevalla Vatten har rätt att ta emot råvatten motsvarande Uddevalla Vattens behov från 

tid till annan. Dock, för det fall att Parternas gemensamma behov av råvatten överstiger det 
Dimensionerande Uttaget, begränsas Uddevalla Vattens rätt att ta emot råvatten till 

Uddevalla Vattens Dimensionerande Andel.  
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6.1.5 Uddevalla Vatten ska senast den 31 mars varje år med start 2024 tillhandahålla TEAB en 
prognos över de volymer vatten Uddevalla Vatten önskar ta emot de kommande tre (3) 

åren. Oaktat det föregående, ska Uddevalla Vatten underrätta TEAB om större förändringar 

som inträffar eller planeras så snart dessa blir kända.  

6.2 Avgift för leverans av råvatten 

Allmänt 

6.2.1 Uddevalla Vatten ska utge ersättning till TEAB för levererat råvatten på de närmare villkor 

som anges i detta avsnitt 6.2. Ersättningen utgörs av en fast avgift, respektive en rörlig 
avgift. 

6.2.2 Uddevalla Vatten ska betala ersättningen enligt avsnitt 6.2 i enlighet med vid var tid 

meddelade instruktioner från TEAB. Betalning av fakturor ska vara TEAB tillhanda senast 

tjugo (20) dagar efter fakturadatum. 

6.2.3 Den ersättning som Uddevalla Vatten är skyldig att utge enligt detta avsnitt 6.2 ska 

säkerställa att såväl Trollhättans kommuns va-kollektiv som Uddevalla kommuns 

va-kollektiv inte belastas av kostnader som inte är nödvändiga enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. 

Fast avgift 

6.2.4 Uddevalla Vatten ska betala en fast avgift per år under Avtalets löptid avseende 
avskrivningskostnader och räntor för genomförande och uppförande av Vattenuttaget jämte 

Sjöledningen, i enlighet med vad som närmare framgår av Bilaga 4. Ersättningen ska 

uppgå till den del av kostnaderna som motsvarar Uddevalla Vattens Dimensionerande 

Andel. Den del av avgiften som avser räntor, vilka betalas på upparbetad 
investeringsvolym, ska betalas månadsvis med start då entreprenaden avseende 

Vattenuttaget och Sjöledningen inleds, och den del av avgiften som avser 

avskrivningskostnader ska betalas månadsvis med start då entreprenaden avseende 
Vattenuttaget och Sjöledningen överlämnas från entreprenören till TEAB. 

6.2.5 Utan dröjsmål efter dagen för Avtalet ska TEAB fastställa och tillhandahålla Uddevalla 

Vatten en initial investeringskalkyl avseende Vattenuttaget och Sjöledningen. TEAB ska 
löpande hålla Uddevalla Vatten informerad om förväntade eller faktiska avvikelser från 

investeringskalkylen samt förse Uddevalla Vatten med relevant kostnadsunderlag. För det 

fall att Uddevalla Vatten har invändningar mot investeringskalkylen eller avvikelser från 

denna, ska frågan hänskjutas för avgörande i enlighet med vad som anges i avsnitt 5.2. Vid 
eventuell uppgradering av anläggning eller tillkommande av ytterligare anläggning som 

inte regleras i den ursprungliga investeringskalkylen, ska Parterna i samband med att beslut 

om sådan uppgradering eller tillkommande anläggning fattas, i god anda förhandla och 
genom tilläggsavtal reglera fördelningen av tillkommande kostnader. 

6.2.6 TEAB ska årligen, senast den 30 april, informera Uddevalla Vatten om en prognos av 

omfattningen av de kostnader som avses i punkt 6.2.4 som förväntas belöpa under den 

kommande tre-årsperioden. 

Rörlig avgift 

6.2.7 Uddevalla Vatten ska betala en rörlig avgift till TEAB för täckande av TEAB:s kostnader 

för drift och underhåll av Vattenuttaget jämte Sjöledningen. Avgiften ska baseras på den 
volym vatten (kronor per kubikmeter råvatten) som levereras enligt Avtalet och beräknas 
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utifrån Uddevalla Vattens Nyttjade Andel enligt den modell som följer av Bilaga 5. Oaktat 
storleken av Uddevalla Vattens Nyttjade Andel, ska den rörliga avgiften dock lägst täcka 

de merkostnader som uppkommer för TEAB med anledning av att Vattenuttaget och 

Sjöledningen dimensionerats för att leverera råvatten även till Uddevalla Vatten, i enlighet 

med vad som närmare anges i Bilaga 5. Avgiften ska utgå månadsvis. För undvikande av 
missförstånd, ska Uddevalla Vatten dock inte i något fall stå för de kostnader för drift och 

underhåll av Vattenuttaget jämte Sjöledningen som TEAB svarar för enligt Bilaga 5.  

6.2.8 TEAB ska mäta och kontrollera Uddevalla Vattens Nyttjade Andel genom avstämning av 
vattenmätare vid Leveranspunkten. 

6.2.9 TEAB ska årligen, senast den 30 april, meddela Uddevalla Vatten storleken på avgiften för 

nästkommande kalenderår. Avgiften ska baseras på den prognos som Uddevalla Vatten 

lämnat enligt punkt 6.1.5 ovan. TEAB ska årligen, senast den 31 mars, utvärdera om 
föregående kalenderårs avgift över- eller understigit kostnaderna för Uddevalla Vattens 

Nyttjade Andel, dock lägst motsvarande de merkostnader som Uddevalla Vatten svarar för 

enligt Bilaga 5. Avräkning å nästkommande kalenderårs avgift ska göras för att reglera 
skillnader mellan upplupna kostnader och erlagd avgift. 

DEL FYRA – GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

7. ANSVAR – MOT TREDJE MAN, VID OFÖRUTSEDDA SKADOR, M.M. 

7.1 Vardera Part är huvudman för den allmänna va-anläggningen för vattenförsörjning inom 

sin respektive kommun och bär allt ansvar som följer av detta. För undvikande av tvivel 

bär Uddevalla Vatten allt ansvar som hänför sig till den vattenledning och de övriga 

anläggningar som mottar råvatten i Delningspunkten för överföring till Uddevalla Vattens 
distributionsnät.  

7.2 Vardera Part åtar sig att hålla den andra Parten skadelös för alla kostnader som 

uppkommer, direkt eller indirekt, med anledning av krav, anspråk och förelägganden som 
uppkommer eller föranleds på grund av skada eller brott, samt påstådd eller förmodad 

skada eller brott, på den andra Partens anläggningar, förutsatt att (i) sådan skada eller brott 

är hänförlig till den första Partens vårdslösa eller uppsåtliga agerande, eller underlåtenhet 
att agera, eller (ii) den första Parten ansvarar strikt för sådan skada eller brott enligt 

tillämplig lag. Ansvar enligt denna punkt omfattar bland annat, men inte uteslutande, 

sådana krav, skadeståndsanspråk och förelägganden som framställs med stöd av lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster, skadeståndslagen (1972:207), miljöbalken 
(1998:808), rättspraxis, allmänna skadeståndsrättsliga principer eller avtalsrättsliga 

åtaganden.  

7.3 Parterna ska gemensamt ansvara för alla kostnader som uppkommer, direkt eller indirekt, 
med anledning av krav, anspråk och förelägganden som uppkommer eller föranleds på 

grund av skada eller brott, samt påstådd eller förmodad skada eller brott, på 

Landledningen, med mindre än att sådan skada eller brott orsakats av den andra Partens 

vårdslöshet, i vilket fall den andra Parten ensamt ska bära ansvaret. 

7.4 Parterna ska hålla varandra informerade om sådana omständigheter som kan vara av 

betydelse för respektive Part med anledning av Avtalet. Parterna ska särskilt och 

omedelbart informera varandra om fel eller andra driftstörningar uppkommer eller befaras. 
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8. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING M.M. 

8.1 Avtalet gäller till och med den [31 maj 2100], eller till och med den tidigare tidpunkt som 

Parterna kommer överens om med hänsyn till Sjöledningens och Landledningens 

respektive livslängd. Om Avtalet inte skriftligen har sagts upp av någon av Parterna senast 

tio (10) år före avtalstidens utgång, d.v.s. den [31 maj 2090], förlängs Avtalet i perioder 
om tio (10) år med tillämpning av samma uppsägningstid.  

8.2 Om Avtalet upphör att gälla före den 31 maj 2100, och Parterna inte har överenskommit 

om annat, ska den fasta avgiften för Leveransen för tiden från upphörande till den 31 maj 
2100 förfalla till omedelbar betalning och Uddevalla Vatten således vara skyldig att 

omedelbart erlägga sådan avgift. Uddevalla Vattens kostnadsansvar ska då beräknas enligt 

de principer som framgår av avsnitt 6.2 ovan. 

8.3 Om Avtalet upphör att gälla innan Landledningen är färdigställd, och Parterna inte har 
överenskommit annat, ska, i tillägg till vad som gäller enligt punkt 8.2, respektive Parts 

skyldighet att bekosta Landledningen gälla till dess att Landledningen är färdigställd. 

8.4 Parts skyldighet att fullfölja detta Avtal, såväl avseende Samarbete som Leverans, är 
villkorad av att erforderliga tillstånd, beslut, lov, dispenser m.m. beviljas, under 

förutsättning att Part agerat i god tro och efter rimligt bästa förmåga för att erhålla sådana 

samt uttömt rimliga möjligheter till överklagande. För det fall att en Part inte kan fullfölja 
detta Avtal av sådant skäl som anges i denna punkt 8.4, äger den andra Parten rätt till 

ersättning för merkostnader som denne förorsakas med anledning av att denna måste företa 

omprojektering. 

8.5 Även om Avtalet upphör att gälla ska vad som följer av avsnitt 7 (Ansvar - mot tredje man, 
vid oförutsedda skador m.m.), punkterna 8.2-8.3, avsnitt 9 (Sekretess) samt avsnitt 13 

(Övrigt) fortsätta att gälla.  

9. SEKRETESS 

9.1 Med ”Konfidentiell Information” avses en Parts information som omfattas av sekretess 

enligt tillämplig lag eller som skriftligen specificerats av Part som konfidentiell och som 

den andra Parten får del eller kännedom om i samband med Avtalet (muntligen, skriftligen 
eller på annat sätt). Med ”Konfidentiell Information” avses även alla modifieringar eller 

bearbetningar av sådan information som avses ovan.  

9.2 Part ska hålla hemlig och får inte lämna ut till eller på annat sätt yppa för tredje part 

Konfidentiell Information. Part får inte använda Konfidentiell Information för annat syfte 
än sådant som sammanhänger med detta Avtal.  

9.3 Parts skyldigheter enligt detta avsnitt 9 gäller inte Konfidentiell Information:  

a) som Part skriftligen meddelar mottagande Part att den inte behöver hålla hemlig, 

b) som är allmänt känd eller som genom offentliggörande eller på annat sätt blivit 

allmänt känd, med undantag för om detta skett genom utlämnande eller yppande i 

strid med detta Avtal,  

c) som har utvecklats av den mottagande Parten på egen hand utan användning av 
den andra Partens Konfidentiella Information, 
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d) som Part (inklusive dess direkta eller indirekta moderbolag eller moderförvaltning 
eller andra bolag eller förvaltningar inom samma organisation) enligt tillämplig 

lag, beslut av myndighet, finansieringsavtal eller motsvarande är skyldig att lämna 

ut eller yppa. Dock ska sådan Part, om detta är tillåtet enligt tillämplig lag eller är 

möjligt bland annat med beaktande av tillämpliga tidsfrister, meddela den andra 
Parten att Parten är skyldig att lämna ut eller yppa den Konfidentiella 

Informationen. Sådan Part ska också, om den andra Parten begär det, skäligen 

medverka till att begränsa den skada för den andra Parten som sådant utlämnande 
kan medföra, eller 

e) som Part kan behöva lämna ut eller yppa till tredje part för att på ett 

ändamålsenligt sätt kunna tillgodogöra sig, eller för att genomföra en upphandling 

av, det som omfattas av Avtalet, eller som Part annars kan behöva lämna ut eller 
yppa för bolag, förvaltningar, enheter eller organ inom Parts organisation. Sådant 

utlämnande eller yppande ska dock begränsas så långt möjligt med hänsyn till vad 

som är rimligt utifrån Parts behov och den negativa påverkan som det kan få på 
den andra Partens verksamhet och alltid föregås av samråd med den andra Parten. 

9.4 Vad som anges i detta avsnitt 9 ska inte hindra Part från att, i nödvändig omfattning, lämna 

ut eller yppa Konfidentiell Information till sina anställda, konsulter, underleverantörer eller 
professionella rådgivare i den utsträckning som krävs för att Parten ska kunna fullgöra sina 

förpliktelser eller hävda sina rättigheter enligt detta Avtal. Part ska dock vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att sådana personer som avses ovan iakttar vad som föreskrivs i 

detta avsnitt 9, så som att se till att sådan person ingår ett sekretessåtagande som minst 
motsvarar åtagandena enligt detta avsnitt 9. Sekretsskyldigheten för sådana personer som 

avses ovan ska dock alltid vara begränsad till tillämplig lag (och i synnerhet vid var tid 

gällande lagstiftning rörande meddelarfrihet). 

9.5 Åtagandena under detta avsnitt 9 ska gälla under avtalstiden men även för en tid av [tre år] 

efter det att Avtalet har upphört att gälla, om inte annat följer av tillämplig lag. 

10. FORCE MAJEURE 

10.1 Part är fri från ansvar för åtaganden enligt Avtalet i den del fullgörande hindras av 

omständighet av extraordinär natur utanför Parts kontroll och som Part inte skäligen kunde 

förväntas ha räknat med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 

övervunnit. Exempel på sådana händelser är naturhändelse av extraordinär karaktär, viss 
typ av arbetskonflikt, eldsvåda, terrorism, krig, uppror, civil oordning, mobilisering, 

energiavbrott, konfiskering, valutarestriktioner och myndighetsingripande och/eller beslut 

samt därmed jämförbara händelser (”Force Majeure”). 

10.2 Vad som kan anses utgöra Force Majeure bedöms i det enskilda fallet med hänsyn tagen 

till samtliga aktuella omständigheter. Det ska dock alltid röra sig om extraordinära och icke 

övervinnbara händelser samt omfattar inte omständigheter som orsakas av Parts 

vårdslöshet eller brister gällande Parts åtaganden enligt Avtalet. 

10.3 Part som önskar åberopa Force Majeure ska omgående skriftligen underrätta den andra 

Parten med beskrivning av vilken omständighet som åberopas till stöd för befrielse från 

åtagande. Motsvarande krav ska gälla när sådan omständighet upphör. 
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11. OMFÖRHANDLING VID ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN 

Om Part genom lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller liknande åläggs ytterligare krav eller 

kostnader för utförande av Samarbetet eller Leveransen än vad som gäller vid Avtalets 

ingående, eller om det sker ändring i gällande verksamhetstillstånd enligt miljöbalken, 

ändring i annan relevant lagstiftning eller krav, som innebär en väsentlig förändring av en 
av Parternas ansvar och/eller kostnader ska diskussion upptas om justering av Avtalet och 

Parterna ska i god anda söka nå en överenskommelse härom. För det fall Parterna inte kan 

nå en överenskommelse ska frågan eskaleras i enlighet med vad som anges i avsnitt 5. 

12. RANGORDNING MELLAN AVTALSHANDLINGAR 

Avtalet, och dess olika bestämmelser samt de Bilagor som utgör del av Avtalet, 

kompletterar varandra och ska tolkas som utgörande en enhet.  

Om det finns motstridiga uppgifter i Avtalet, 

(a) ska detta huvuddokument äga företräde framför Bilaga;  

(b) ska, vid motstridighet inom en och samma handling som utgör del av Avtalet, en 

mer specifik reglering av en viss fråga äga företräde framför en generell reglering 
av samma fråga; och  

(c) ska, vid motstridighet inom en och samma handling som utgör del av Avtalet, text 

äga företräde framför ritning. 

13. ÖVRIGT 

13.1 Part får inte helt eller delvis överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina 

rättigheter och/eller skyldigheter såvitt avser Landledningen eller enligt Avtalet utan att 

först ha fått ett skriftligt godkännande från den andra Parten.  

13.2 Om Part överlåter äganderätten till en anläggning som berörs av Avtalet, ska sådan Part 

informera förvärvaren om Avtalet, och se till att förvärvaren inträder som ny part till 

Avtalet. Med förbehåll för punkt 13.1 ovan, äger Part rätt att fritt besluta om sådan 
överlåtelse, dock under förutsättning att sådan Part informerar den andra Parten i förväg 

och att överlåtelsen inte påverkar TEAB:s möjlighet att ta ut va-taxa enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

13.3 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för 

att vara bindande. 

13.4 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som Avtalet berör. Alla 

överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av Avtalet (oavsett om dessa 
varit skriftliga eller muntliga) som gjorts före Avtalet ersätts av Avtalet. 

13.5 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska, med undantag för vad som anges avseende 

frågor rörande investeringskalkylen i punkt 5.2.2, avgöras av allmän domstol i Sverige.  

13.6 Parterna är medvetna om att samtliga bilagor inte är färdigställda vid tidpunkten för 

Avtalets undertecknande. Avtalets giltighet och ikraftträdande är därför villkorat av att 

Parterna överenskommer och undertecknar samtliga bilagor härtill. Om villkoret för 
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ikraftträdande inte uppfyllts senast den 31 oktober 2020 så förfaller Avtalet automatiskt 
och är utan verkan. 

 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

 

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 

 

TROLLHÄTTAN ENERGI AB UDDEVALLA VATTEN AB 

 

________________________ _______________________ 
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_______________________  
Jens Borgland 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Schematisk skiss över anläggningar 
Bilaga 2 Gemensam upphandling 

Bilaga 3 Styrgruppen 

Bilaga 4 Modell för fast avgift råvattenleverans 
Bilaga 5 Modell för rörlig avgift råvattenleverans 
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1 Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för 

Uddevalla kommun 
Då nuvarande vattenförsörjning inte är tillräcklig för Uddevalla under torrsomrar och 

inte heller i ett långsiktigt perspektiv, har en utredning gjorts för att hitta en framtida 

vattenförsörjning för Uddevalla. Trollhättan Energi AB har beslutat att göra en 

råvattenledning ut i Vänern och det finns möjlighet att samförlägga ledningar på 

denna sträcka. Därför har denna utredning påskyndats under våren 2020.  

 

2 Bakgrund och förutsättningar 
Ett av Uddevalla kommuns viktigaste uppdrag är att förse nuvarande och framtida 

befolkning med hälsosäkert dricksvatten. Tillgången till vatten är något som vi brukar 

ta för självklart, men det kan vi inte längre och detta faktum måste beaktas vid 

översyn av våra dricksvattenresurser. Befolkningsökning är direkt förenad med ett 

ökat behov av dricksvatten, och behoven behöver tillgodoses även på lång sikt. 

Dessa behov och tillgängliga dricksvattenresurser beskrivs i en 

vattenförsörjningsplan. 

2.1 Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 
Ett utkast till vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun finns framtaget och 

kommer att genomgå samråd för att sedan antas av kommunfullmäktige.  

 

En viktig slutsats i vattenförsörjningsplanen är att nuvarande vattenresurser och 

vattendomar, med vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att klara behoven år 

2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Såväl behoven utifrån 

befolkningsprognos som klimateffekternas påverkan på vattentillgångar är 

svårbedömda och uppskattningarna behäftade med stor osäkerhet. I tillägg till 

prioriteringen av vattenresurser inom kommunen är det dock motiverat att börja 

utreda möjligheterna till stödförsörjning av råvatten från angränsande kommuner.  

 

Vattenförsörjningsplanen har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser som 

bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser kan ses som möjliga framtida tillgångar, och flera används redan 

i dagens vattenförsörjningssystem. Den geografiska avgränsningen är Uddevalla 

kommun utökat till avrinningsområdesgränserna, men en diskussion förs även om 

vattenresurser som ligger utanför detta område, till exempel Öresjö. 
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Den nuvarande vattenförsörjningen beskrivs i form av allmänna såväl som enskilda 

vattentäkter och vattenverk. Det framtida vattenbehovet har beräknats utifrån en 

extrapolering av kommunens befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som 

mål-år, och med utgångspunkt i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i 

kommunen. 

 

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika 

aspekter vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och 

säkerhet, Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändring samt Genomförbarhet. 

Nutida uttagsmöjlighet bedömdes för grundvattentäkter utifrån SGU:s 

kommunkartläggning och utifrån grundvattenbildningen och för ytvattenresurs utifrån 

SMHI:s uppgifter om medellågvattenföringen. Framtida uttagsmöjlighet beräknades 

genom att justera ner uttagsmöjligheten av grundvatten med hänsyn till förlängd 

växtsäsong och för ytvatten med hänsyn till ökat antal dagar med lågflöde.  

 

Prioriteringen av vattenresurser utgick sedan dels ifrån uttagskapaciteten i 

vattentillgångarna relativt vattenbehovet för nämnda mål-år, dels ifrån den 

poängsättning som vattenförsörjningsplanens multikriterieanalys gav.  

 

Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen bygger på uttag från 

Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område utgör en 

prioriterad vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god tillsyn av 

vattenskyddsområdet är en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och 

vattendomar kan vara tillräckligt, med vissa modifieringar, för att klara behoven år 

2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100.  

 

Vidare är grundvattenresurserna Gullmarsberg, Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn 

prioriterade, eftersom de fyller en viktig funktion lokalt. 

 

Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd prioriteras eftersom den skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile och här föreslås inrättande av 

vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden.  

 

Ytvattenresurser som skulle kunna användas som reservvattentäkter är Stora 

Skarsjön (för Ljungskile) samt sjön Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-Väktor 

och därifrån pumpa vatten till Öresjö skulle kunna vara en möjlighet att öka 

vattentillgångarna kortsiktigt men inte klara det långsiktiga behovet. 

 

Östra Kuröd som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin strategiska 

lokalisering och naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att kunna kyla ytvatten. 
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prioriterad är även grundvattenresursen Kvarnehagen som är strategiskt lokaliserad 

och eventuellt skulle kunna fylla samma funktion. 

 

På Bokenäset råder vattenbrist och vattenbehovet framöver kan lösas antingen 

genom en kombination av vattentäkter i berg, lokalt uttag från mindre 

grundvattenmagasin samt avsaltningsanläggningar, alternativt genom överföring från 

Mariebergs vattenverk. Här behöver klimateffekternas påverkan på vattentillgångarna 

bedömas. 

2.1.1 Dricksvattenbehov 

Vattenresurserna Köperödssjöarna och avrinningsområdet för Bäveån, Risån och 

Öresjö försörjer idag 99 procent av kommunens dricksvattenabonnenter. 

 

Förbrukningen av dricksvatten nu och i framtiden bedöms vara följande: 

2019 4 000 000 m3/år  försörjer  ca 43 000 invånare   

2050 5 700 000 m3/år motsvarar  ca 60 000 invånare 

2100 8 000 000 m3/år  motsvarar  ca 90 000 invånare 

    

Nuvarande vattendom medger uttag ur ovannämnda vattenresurser med 8 000 000 

m3/år. Tillgången på råvattnet är emellertid ojämnt fördelad över året och otillräcklig 

under torrsomrar. Särskilt tydligt blev detta under sommaren 2018, se nedanstående 

diagram. Om det varma och torra vädret hade fortsatt under augusti hade lägsta nivå 

i vattendomen för Öresjö nåtts under andra veckan i augusti, och enligt vattendomen 

får då inget vatten släppas ut från Öresjö. Hade man trots detta släppt ut vatten till 

dricksvattenförsörjning hade det vatten som kan rinna från Öresjö tagit slut till 

september.  
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Figur 1. I diagrammet illustreras vattendomen i Öresjös övre och undre gränser samt nivån i sjön från 
maj till augusti 2018. Sedan finns även extrapolerade nivåsänkningar som kunde inträffat om torrvädret 
hade fortsatt under augusti och september. 

2.1.2 Reservvattenbehov 

Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion på 

medellång till permanent sikt baserad på en alternativ vattentäkt och/eller ett 

alternativt vattenverk. En reservvattentäkt ska kunna tas i bruk under svåra 

förhållanden, när ordinarie vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvatten-

produktion enligt de krav och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut 

förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. Distribution sker i ordinarie 

eller provisoriskt ledningsnät. Kvalitetskraven för vattenresursen för en 

reservvattentäkt bör vara samma som för en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske 

till liknande kapacitet. En reservvattentäkt kan etableras i samma vattenförekomst 

som en huvudvattentäkt, men bör lämpligast etableras i en alternativ förekomst. 

 

Till Marieberg vattenverk finns ett reservvattenintag i Bäveån söder om Kuröds 

industriområde. Ledningen från reservintaget går ihop med ordinarie råvattenledning 

in i vattenverket. För att långsiktigt säkerställa en god reservvattenförsörjning ska 

råvattenledningen in till verket renoveras under de närmaste åren. Om något 

vattenleveransproblem skulle uppstå längs Mariebergs distributionsnät finns inget 

alternativt vattenverk eller annan vattenresurs att använda som reserv på lång sikt. I 

Uddevalla har man i flera år arbetat med att bygga högvattenreservoarer för att ha 

vattenvolymer i reserv vid tillfälliga rörbrott på överföringsledningar. Man har även 

kopplat samman ledningar för att möjliggöra matning av vatten från olika håll. Ett 

samarbete med Orust kommun har skett där en sjöledning har byggts för att koppla 

ihop kommunernas distributionsnät. Ledningen syftar till att kunna mata reservvatten 

åt båda håll, vilket för Uddevalla kommuns del innebär att vattenförsörjningen till 
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Ljungskile och Fräknestranden delvis tryggas även vid leveransproblem på 

överföringsledningen från Uddevalla tätort. 

 

På lång tidshorisont bedöms nuvarande system för reservvattenförsörjning vara 

otillräckligt. Västvatten arbetar med att ta fram förslag på hur den framtida 

reservvattenförsörjningen kan se ut i kommunen. 

2.2 Samarbeten med grannkommuner 
När denna vattenförsörjningsplan för Uddevalla tas fram pågår ett arbete med en 

regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Ännu finns inga färdiga 

resultat eller sammanställningar med koppling till Uddevalla kommun (Book 2019). 

Samarbeten inom länet är angeläget och kan eventuellt bli av avgörande betydelse 

för att klara den framtida vattenförsörjningen i vissa kommuner. 

 

Uddevalla kommun har även börjat utreda möjligheterna att hämta råvatten från 

Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten i kommunen, och det finns 

en dialog med Trollhättans kommun. Råvatten från Vänern skulle kunna överföras 

direkt till Mariebergs vattenverk. En annan möjlighet är överföring till ett av de 

delavrinningsområden som ligger närmast, exempelvis till sjöarna inom 

delavrinningsområdet mynnar i Bäveån. Samarbeten med Trollhättans kommun kan 

bli av stor betydelse för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i Uddevalla 

kommun. 

 

Samarbeten med grannkommuner pågår sedan många år i olika frågor gällande den 

allmänna vattenförsörjningen i kommunen. Ett aktuellt mellankommunalt samarbete 

om allmän vattenförsörjning är reservvattensamarbetet med Orust kommun. En 

sjöledning för dricksvatten mellan Slussen på Orust och Åh, beläget längs 

Fräknestranden, möjliggör att reservvatten kan transporteras åt båda håll när det är 

problem med ordinarie vattenförsörjning på grund av exempelvis rörbrott och 

driftstörningar. 

2.3 Trollhättan Energi planerar ny råvattentäkt och nytt vattenverk 
Trollhättan Energi AB började år 2012 att planera för sin framtida vattenförsörjning. 

Planerna är nu att bygga ett nytt vattenverk samt att bygga en råvattenledning ut i 

Vänern. Idag är råvattenintaget placerat i Göta älv. Man bedömer bland annat att den 

jämnare kvaliteten på råvattnet samt andra risker som skred och utsläpp uppströms 

från avloppsreningsverk, industrier m.m. gör att det är lämpligt att gå ut med en 

ledning i Vänern. 
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Trollhättan Energi AB har kommit långt i sin tillståndsprocess för vattendom och ett 

beslut av Uddevalla kommun om att gå med i vattendomen samt att samförlägga 

ledningar ut i Vänern måste vara taget senast 8 april 2020. 

 

3 Utredningen hittills 
Denna text förklarar i kronologisk ordning hur utredningen gått till och hur man 

uteslutit olika alternativ längs vägen. I den analys som gjorts har följande punkter 

ingått: 

 Identifiering av råvattentäkter och reservvattentäkter 

 Råvattenkvalitet i täkten 

 Möjlig kapacitet på vattentäkten 

 Möjlighet att få vattendom 

 Miljöaspekter 

 Möjligheten att bygga ledning 

 Kostnadsbedömning (drift samt investering) 

3.1 Identifiering av råvattentäkter 
Följande vattenförekomster har identifierats som eventuell råvattentäkt och en första 

bedömning kan ses i nedanstående tabell:  

 

Tabell 1. Denna tabell beskriver identifierade råvattentäkter samt en kort bedömning av dessa. 

 Ev. råvattentäkt Bedömning 

1. Öresjö Enligt vattenförsörjningsplanen finns inte tillräckligt 
med vatten i Öresjö på lång sikt även om man 
skulle göra en förändring i vattendomen. 
Vattenvolymen på årsbasis är god och är tillräcklig 
till ca år 2050 enligt vattenförsörjningsplanen, men 
brist kommer att uppstå sommartid tidigare än år 
2050. Senast 2018 uppstod ett kritiskt läge med låg 
nivå i Öresjö. Tidigare har problem med torrsomrar 
och låga nivåer skett med ca 10-årsintervall. 

2. Vänern Vänern har tillräcklig kapacitet för att försörja 
Uddevalla med råvatten mycket god kvalité och det 
bedöms möjligt att få en vattendom. 

3. Göta älv Göta älv har dömts ut av Trollhättan som planerar 
att bara använda nuvarande intag i älven som ett 
reservintag. Detta pga. förändringar i kvalitet, 
skredrisk m.m. 
Intaget för Uddevalla skulle ligga nedströms 
utsläppen från flera avloppsreningsverk. Älven har 
som täkt troligtvis tillräcklig kapacitet men osäkert 
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med vattendom då många andra redan tar vatten 
ur denna täkt, exempelvis Kungälv. 

4. Stora Hästefjorden Det finns tidigare utredningar som säger att detta 
vatten har för dålig kvalitet för att använda som 
råvatten (Ramböll, 2006). Vattentillgången är även 
begränsad. 

5. Havsvatten Mängden är tillräcklig och tekniken finns för att 
göra om det till dricksvatten. Dock är det mycket 
kostsamt att avsalta havsvatten. 

6. Övriga 
vattenförekomster i 
Uddevalla kommun 

Enligt vattenförsörjningsplanen är inte någon 
annan förekomst tillräcklig för att försörja Uddevalla 
i ett långsiktigt perspektiv. Grundvattentäkter i 
kommunen skulle kunna fundera som ett kylvatten 
till något annat råvatten som kan vara något varm 
sommartid. Övriga täkter i Uddevalla bedöms 
därför inte vidare i denna utredning. 

 

3.2 Möjlig ledningssträckning utifrån identifierade råvattentäkter 
Nedan beskrivs de ledningssträckningar som möjliggör de identifierade 

vattenförekomsterna att bli en råvattentäkt för Uddevalla.  

 

Figur 2. I denna figur beskrivs de ledningssträckningar som möjliggör de identifierade 
vattenförekomsterna att bli en råvattentäkt. 
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Förklaringar till utsatta ledningssträckningar enligt figur 2 och kombinationer av dessa 

kan läsas nedan i tabell 2. De alternativ där havet används som råvattentäkt är inte 

illustrerade i bilden men finns med i nedanstående förklaring. Förklaringen beskriver 

även om alternativet innebär en reservvattentäkt. Alternativen bedöms bara ha en 

reservvattentäkt om det vattensystemet är helt delat från ordinarie råvattentäkt.  

Tabell 2 Denna tabell beskriver de alternativ för ledningsdragning som identifierats och en förklarning till 
dessa. 

Ledningsdragning Förklaring 

AB AB innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga 
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med en 
råvattenledning till nuvarande råvattenintag i Uddevalla.  
 
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som 
reservvattentäkt. 

AC AC innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga 
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med en 
råvattenledning och fylla på Öresjö.  
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 

ACF ACF innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga 
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med 
råvattenledning till nuvarande råvattenintag i Uddevalla. Men 
i detta alternativ kan både Uddevalla och Trollhättan få 
reservvatten från Öresjö. 
 
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som 
reservvattentäkt. 

AD AD innebär att samarbeta med Trollhättan och samförlägga 
ledning i sträckning A och sedan gå vidare med en 
överföringsledning för att fylla på Risån som sedan fyller på 
Bäveån. Bäveån går sedan in i Köperödssjöarna där 
nuvarande råvattenintag finns. 
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 

E E innebär en överföringsledning för att fylla på Öresjö med 
vatten från Göta älv.  
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 

F F innebär en ledning direkt från Öresjö till nuvarande 
råvattenintag i Uddevalla. 
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 
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EF EF innebär in överföringsledning för att fylla på Öresjö med 
vatten från Göta älv men även en ledning till Uddevalla som 
gör att man kan få råvatten direkt från Öresjö.  
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 

G G innebär två överföringsledningar med början i Vänern för 
att fylla på Risån som sedan fyller på Bäveån. Bäveån går 
sedan in i Köperödssjöarna där nuvarande råvattenintag 
finns.  
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 

H H innebär en överföringsledning från Stora Hästefjorden för 
att fylla på Risån som sedan fyller på Bäveån. Bäveån går 
sedan in i Köperödssjöarna där nuvarande råvattenintag 
finns. 
 
Detta alternativ resulterar inte i någon reservvattentäkt. 

I I innebär en överföringsledning till befintlig råvattenledning 
där Stora Hästefjorden är vattentäkt. 
 
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som 
reservvattentäkt. 

J J innebär en överföringsledning direkt från Vänern till befintlig 
råvattenledning. Alternativet innebär att en sjöledning ut i 
Vänern behöver byggas som korsar inseglingsrännan till 
Vänersborg och Göta älv. 
 
Nuvarande vattenförsörjning hade tjänat som 
reservvattentäkt. 

K K innebär att använda havsvatten från Byfjorden som 
råvatten och bygga en avsaltningsanläggning (ej illustrerat i 
bilden) 
 
Alternativ K resulterar inte i någon reservvattentäkt. Detta för 
att ett nytt vattenverk för avsaltning behöver byggas och det 
bedöms mycket dyrt att även driva nuvarande vattenverk 
som en reserv. 

L L innebär en gemensam avsaltningsanläggning med Lysekil 
samt överföringsledning till någon av städerna. Havet skulle 
stå som vattentäkt (ej illustrerat i bilden). 
 
Alternativ L resulterar inte i någon reservvattentäkt. Detta för 
att ett nytt vattenverk för avsaltning behöver byggas och det 
bedöms mycket dyrt att även driva nuvarande vattenverk 
som en reserv. 
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3.3 Miljöaspekter med att blanda olika ytvatten 
Många av alternativen som är listade i tabell 2 innebär att man blandar vatten från 

olika ytvatten. Detta kan innebära spridning av olika sjukdomar så som kräftpest och 

att artsammansättningen i ekosystemet störs. Dessa alternativ bedöms därför inte 

som möjliga i detta läge då det skulle innebära några år med mycket omfattande 

utredningar angående de ekologiska konsekvensen med att blanda olika vatten. En 

flerårig utredning kan alltså resultera i att man inte får någon vattendom och att de 

alternativ som kvarstår kommer att vara de alternativ där man inte blandar vatten.  

 

Öresjö är skötsel- och skyddsområden för flodkräfta hos Länsstyrelsen i Västra 

Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 2020). Flodkräftan är idag starkt 

hotad och olaglig utsättning av signalkräfta anses vara den största orsaken. I Vänern 

och i Göta älv finns signalkräfta vilket gör att det inte kommer att bli tillåtet att pumpa 

vatten från varken Göta älv eller Vänern till denna sjö (Länsstyrelsen i Västa 

Götalands län, 2016).  

 Utloppet ur Öresjö är även klassat som regionalt värdefullt vatten för natur.  

 

3.4   Multikriterieanalys 
Bara de alternativ som bedöms som möjliga gick vidare i multikriterieanalysen, se 

nedan.  

Tabell 3. I denna tabell finns en första bedömning om alternativet är genomförbart. 

Ledningsdragning Bedömning möjlig eller ej möjlig 

AB Bedöms som möjlig i detta skede 

AC Bedöms som ej möjlig då detta alternativ innebär att pumpa 
vatten från Vänern till Öresjö. I Vänern finns signalkräfta och 
Öresjö är skötsel- och skyddsområde för flodkräfta. 

ACF Bedöms som möjlig under förutsättning att man inte pumpar 
vatten från Vänern till Öresjö, utan tar vatten ur Vänern direkt 
till Uddevalla och använder Öresjö som reservvatten.  

AD Troligen ej möjlig då detta alternativ innebär att blanda vatten 
från olika förekomster och kan medföra smittspridning som 
exempelvis kräftpest. Det bedöms därför inte troligt att få en 
vattendom. 
 
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt och 
inte heller något förbättrat råvatten från dagens läge. 

E Bedöms som ej möjlig då detta alternativ innebär att pumpa 
vatten från Vänern till Öresjö. I Göta älv finns signalkräfta och 
Öresjö är skötsel- och skyddsområde för flodkräfta. 
 
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt. 
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F Bedöms som ej möjlig då detta alternativ inte ökar 
vattenkvantiteten tillräckligt. 
 
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt. 

EF Bedöms som ej möjlig då detta alternativ innebär att pumpa 
vatten från Vänern till Öresjö. I Göta älv finns signalkräfta och 
Öresjö är skötsel- och skyddsområde för flodkräfta. 
 
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt. 

G Troligen ej möjlig då detta alternativ innebär att blanda vatten 
från olika förekomster och kan medföra spridning av smitta 
eller invasiva (Länsstyrelsen i Västa Götalands län, 2016) 
arter som exempelvis kräftpest. Det bedöms därför inte troligt 
att få en vattendom.   
 
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt.  

H Bedöms som ej möjlig då vattnet i Stora Hästefjorden har för 
dålig kvalitet för att kunna användas som råvatten. Detta 
alternativ innebär dessutom att blanda vatten från olika 
förekomster och kan medföra smittspridning som exempelvis 
kräftpest. Det bedöms därför inte troligt att få en vattendom.  
 
Detta alternativ ger inte heller någon reservvattentäkt. 

I Bedöms som ej möjlig då vattenkvaliteten i Stora 
Hästefjorden i tidigare utredning bedömts vara otillräcklig 
som råvatten. 

J Bedöms som möjlig i detta skede 

K Bedöms som möjlig i detta skede 

L Bedöms som möjlig i detta skede 

 

De alternativ som bedöms som möjliga i detta skede gick vidare i 

multikriterieanalysen där en bedömning gjordes utifrån kriterierna i tabell 4. 

Bedömningarna är gjorda i en skala från 1-5 där 5 är den högsta och bästa 

bedömningen.  

Tabell 4. I denna multikriterieanalys bedöms olika kriterier från 1-5 där 5 är den högsta och bästa 
bedömningen 

Alternativ Råvatten- 
kvantitet 

Råvatten-
kvalitet 

Reservvatten 
kvalitet och 
kvantitet 

Robusthet 
av 
lösningen 

Kostnad 
drift och 
investering 

Summa 
poäng  

AB 5 5 4 5 3 22 

ACF 5 5 4 5 2 21 

F 2 3 1 3 5 14 

J 5 5 4 4 3 21 

K 5 2 1 1 1 10 

L 5 3 1 1 1 11 
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Utifrån denna analys får alternativ AB 22 poäng, ACF 21 poäng och J 21 poäng. 

Eftersom det bedöms vara en signifikant skillnad i investeringskostnad för ACF 

jämfört med AB och J samt att Trollhättan inte visat intresse för Öresjö som 

reservvattentäkt, utesluts även detta alternativ ACF. 

 Det som skiljer alternativ AB och J i detta läge är robustheten. Detta p.g.a. att det 

finns en stor osäkerhetsfaktor i alternativ J, där ledningen måste korsa 

inseglingsrännan till Vänersborg i Vänern. Inseglingsrännan är relativt grund och 

ledningen behöver muddras alternativt sprängas ner för att fartyg skall kunna passera 

över ledningen. 

 I Trollhättan Energis utredning om ledningssträckning ut i Vänern, har dem valt bort 

de alternativ där ledningen gick genom inseglingsrännan av just robusthetssjäl.  

3.4.1 Återstående lösningar 

De återstående alternativen är AB och J, nedan beskrivs olika för- och nackdelar med 

dessa alternativ. 

 

 Tidsaspekter 

Alternativ AB kräver många snabba beslut med utredningar och 

undersökningar som skett under mycket kort tid. 

 

Med alternativ J finns tid för en komplett utredning för byggnation av detta 

alternativ.  

Om alternativ AB inte väljs nu, finns bara alternativ J att utreda i ett senare 

skede då alternativ AB inte längre är möjlig att genomföra. 

 

 Komplexitet (tillståndsprocesser och utredningar) 

I alternativ AB har sträckan A samt vattendom kommit längre fram i processen 

och är påbörjad av Trollhättan Energi AB. Sträcka B bedöms som 

genomförbar. 

 

Alternativ J har inte några klara förslag på lösningar då omfattande 

undersökningar krävs för att bedöma genomförbarhet. Exempel på detta är 

byggnation av ledningssträckan ut i Vänern, bottenförhållande i Vänern och 

passage av inseglingsrännan till Vänersborg. Man behöver även göra en 

utredning av lämplig intagspunkt i Vänern beträffande vattenkvalitet samt söka 

en egen vattendom.  

Detta arbete är till stora delar redan gjort av Trollhättan Energi för sträcka A 

och det kommer att vara mycket resurskrävande för organisationen i 

Västvatten att utföra.  
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 Säkerhet/robusthet   

Båda förslagen bedöms robusta och säkra, båda förslagen uppfyller även 

kraven på bra kvalitet, kvantitet samt reservvatten. Alternativ J bedöms dock 

mindre robust p.g.a. att ledningen behöver korsa inseglingsrännan till 

Vänersborg. 

 

 Kostnad 

Båda förslagen bedöms som likvärdiga kostnadsmässigt.  

Det finns dock osäkerhet av kostnader för alternativ J. Detta i samband med 

att inseglingsrännan till Vänersborg behöver korsas. Detta kan innebära t.ex. 

sprängning för ledningsschakt under vatten. 

 

Sträcka B ger bäst samförläggningsmöjlighet med andra intressenter mellan 

Uddevalla och Tvåstad. 

 

Sammanfattningsvis bedöms båda alternativ som möjliga. AB kräver snabba beslut 

men många utredningar för sträcka A är redan gjorda. För alternativ J finns mer tid 

men alla utredningar behöver göras samt att det finns en osäkerhetsfaktor med att 

korsa inseglingsrännan till Vänersborg i Vänern.  

3.4.2 Vidare utredning av alternativ AB 

Eftersom det krävs snabba beslut för att gå med Trollhättan Energi i ledningssträcka 

A gjordes en mindre utredning för ledningssträcka B. Detta för att göra en grov 

bedömning av kostnad och för att djupare bedöma möjligheterna att bygga ledningen. 

I detta skede bedöms sträcka B vara möjlig att bygga utifrån något av följande 

alternativ, se figur 3.  
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Figur 3. Denna figur beskriver olika alternativ (1-4) med olika kombinationer av delsträckor (1-5)  för 
ledningsdragning av sträcka B. Figuren innehåller en tabell som beskriver antal korsningar med 
järnväg, motorväg som krävs för de olika alternativen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KS 2020/00227  

Begäran från Uddevalla Vatten AB om godkännande av 
samverkan med Trollhättan Energi AB om råvattenledning från 
Vänern 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten AB har inkommit med utredning om framtida råvattenförsörjning för 
Uddevalla kommun samt förslag om att godkänna att Uddevalla Vatten inleder en 
process med målet att skriva avtal med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och 
samförläggning av råvattenledning och intagsledning från Vänern. Ärendet bedöms 
principiellt viktigt då ett positivt beslut dels innebär att lösningen på Uddevallas 
framtida råvattenförsörjning ska vara Vänern, dels att en viss ledningssträckning väljs, 
samt att det avser en på sikt omfattande investering med avsevärda effekter på VA-
taxan. 
  
I utredningen, som delvis baseras på slutsatserna i det pågående arbetet med 
vattenförsörjningsplan, framgår att nuvarande vattenresurser och vattendomar, med 
vissa modifieringar, kan vara tillräckliga för att klara behoven år 2050 men otillräckliga 
för att klara behoven år 2100. Därför har en utredning påbörjats om att hämta råvatten 
från Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten. Några olika 
ledningssträckningsalternativ har utretts, varav Uddevalla Vatten förordar en sträckning 
som delvis genomförs i samverkan med Trollhättan Energi som redan startat ett arbete 
med nytt vattenverk och intag via Vänern. Alternativet är att Uddevalla projekterar en 
helt egen sträckning. 
  
Föreliggande förslag innebär att Uddevalla Vatten ges rätt att teckna avtal med 
Trollhättan Energi om samprojektering av råvattenledning och sjövattenintag. 
Kostnaden beräknas till 46 mkr som delas mellan parterna. Samtidigt bör delsträcka 
Trollhättan – Uddevalla projekteras för ett komplett beslutsunderlag för hela ledningen. 
Kostnad för detta bedöms till 25 mkr, totalt således knappt 50 mkr. År 2023 beräknas 
beslutsunderlag inför byggande av första etappen vara klart. Om Uddevalla kommun då 
inte väljer att gå vidare är insatta medel förbrukade. 
  
Den totala kostnaden för färdig råvattenledning mellan Vänern och Mariebergsverket 
beräknas till omkring 600 mkr. Detta motsvarar en höjning av VA-taxan med omkring 
10 procent. 

Ställningstagandet motiveras av samordningsfördelar då två kommuner delar på 
kostnaderna. Om Uddevalla kommun skulle välja ett helt eget sträckningsalternativ 
uppstår ett antal osäkerhetsfaktorer. De olika sträckningsförslagen och dess 
konsekvenser beskrivs mer utförligt i utredningen.   

Jens Borgland (M) och Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet. 
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Forts. § 94 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-25 § 85 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-24. 
Uddevalla Vatten AB, protokoll, styrelsen 2020-03-24. 
Utredning och förslag till framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun, 
Västvatten AB.  
 
Yrkanden 
Jens Borgland (M) och Anna-Lena Heydar (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att Uddevalla Vatten AB inleder en process med målet att skriva avtal 
med Trollhättan Energi AB om samfinansiering och samförläggning av råvattenledning 
och intagsledning från Vänern,  

att det färdiga avtalsförslaget ska tillställas kommunfullmäktige för beslut.  

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-04-14 av 
Elving Andersson (C), Niklas Moe (M) och Marie-Louise Ekberg (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-14 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-04-15 till 
Uddevalla Vatten AB  
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Ökning av insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 

Sammanfattning 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta 
nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick 
invånarantalet till 53 517 invånare. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att Uddevalla kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (’Föreningen’) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 21 406 000 kronor  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022,2023 och 2024, upp till ett belopp om maximalt 1 300 kronor per 
invånare 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt beslut ovan. 

Ärendebeskrivning 

Om Kommuninvest 

Uddevalla kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer 
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen.  
 
Uddevalla kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 
6 188 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner. 
 
Beloppet beräknas på invånarantalet det år kommunen uppnådde den tidigare högsta 
nivån på insatskapital. Uddevalla kommun nådde denna nivå 2015 och då uppgick 
invånarantalet till 53 517 invånare. 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Skickas till 
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund
Vid föreningsstämman L6 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringama avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmåI. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
L,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.

En kapitaliseringsperiod är fyra år. For varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser ärenAo2l till2024.

En gemensampchtqhqtllig nivå på insatskapital för alla medlemmar

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org N:716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

a

o

Postadress: Box 124, 701 42 Örcbrc. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 . Fax: 019-12 11 98 . E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se . lnternet: www.kommuninvesl.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare är 2O2L till2024.

Insatskaoital för kommuner Är
L000 kr/irrvårtare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
13001a/invånare 2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs

regionernas insatskapital ska vara enfemtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

tal för
200 kr/invånare
220t<rlinvänare
24Okrlinvänare
26Ol<rlinvänare

ZUZI
2022
2023
2024

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.

första gången 2|zL.Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

Förlagslånet awecklas. 201"0 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
törlagslån om L miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket ocksä

föreningsstämman beslutade.

Samtlioa de knmmrner snm .-rar merilemmat 20L0 tecknade forlasslåne.t.

Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som

tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmrilt att rrintan pårt)rhgslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknatförlagslånet erbjuds qtt inbetala motsvarande
b e I opp s o m ins at s knp it al t il I Ko mmuninv e s t Eko no mi s k för e ning.

Ibilaga2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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o Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende2020, dvs. efter stämman ZOZI.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

https://kommuninvest.se/wp-contentfuploadslZ0}0lO3lFöreningsstämmohandlingar-
2020.pdf

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2O2O Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvatar förlagslånet. 20 november rir sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 202L.

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2O24 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2O20 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5 övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital.I det fall medlemmen har
fiir avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
ktrnmrarde iusatskapital årcr 2O2l till2024 insatt på bankgiro 5060 - 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.

KovrvruNnvrrEsT EKoNoMISK FöRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Uif Bengtsson

Styrelsens sekreterare
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Handläggare 

Anders Brunberg 
Chef avd för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-60 61 
anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked och markanvisning berörande 

Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Tjöstelsröd 4:2 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Om ett positivt planbesked ges vill sökanden samtidigt ansöka om en direktanvisning då 
planbeskedet även berör kommunal mark, del av Tjöstelsröd 2:61. 
Direktanvisningen söks i syfte att ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att 
upprätta detaljplan på Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61. Sökanden önskar få 
ensamrätt till och med 2024-12-01 att förhandla med kommunen om exploatering och 
markförvärv av del av fastigheten Tjöstelsröd 2:61. 
En liknande direktanvisning gjordes 2015 mellan Uddevalla kommun och 
Uddevallahem berörande fastigheten Tjöstelsröd 1:14 samt del av Tjöstelsröd 1:1 i 
Ljungskile med avsikt att skapa flerbostadshus för hyresrätter, se bilaga 2. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ca 64 bostäder, handel, kontor 
och parkeringshus. 
Kommunledningskontoret och sökanden har haft fördjupat möte och sökanden har 
inkommit med komplettering till sin ansökan. 
Sökanden beskriver i kompletteringen hur de ser på parkeringsfrågan, 
exploateringsgraden, upplåtelseformer samt fastigheten Simmersröd 1:81 som ligger i 
närheten och som sökanden nyligen förvärvat. Se komplettering till begäran om 
planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:6, bilaga 1. 
 
2020-09-08 inkom exploatören med ytterligare en komplettering till ansökan. I 
kompletteringen skriver sökanden att det kan vara av intresse att ändra planområdets 
avgränsning. I den ansökan som lämnades in framgår det att det tilltänkta projektet kan 
delas in i två etapper. Anledningen till detta är i första hand osäkerheten kring flytten av 
busstationen. En flytt av busstationen till väg 167 förordas inte av Västtrafik som anser 
att avståndet mellan busstationen och tågstationen inte bör förlängas. Det kan därför 
vara av intresse att istället undersöka möjligheten att flytta busstationen till en annan 
plats och samtidigt behålla intentionerna i Gestaltningsprogrammet för Ljungskile. För 
att kunna göra detta på ett bra sätt kan det vara lämpligt att lägga till fastigheten 
Simmersröd 1:81 i planarbetet, se 20200908 komplettering till begäran om planbesked, 
bilaga 1. Fastigheten Simmersröd 1:81 ägs av flera delägare. Coop ska inkomma med 
fullmakt där samtliga delägare godkänner att detaljplanen på Simmersröd 1:81 ändras. 
Innan fullmakten inkommit kommer arbetet med detaljplanen inte att påbörjas. 
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Förvaltningen vill lyfta fram vikten av att möjligheterna till pendelparkering inte skall 
försämras. Det anses också av största vikt att bidra till förutsättningar för förnyandet av 
COOPs egen butik centrumkärnan. Om kommunen så önskar, kan vid beslut om 
ytterligare våningsplan även fler bostäder infrias, också frågor om bostadsbestånd. 
Infrastruktur och kollektivtrafik kan inriktas för möjlig koppling till motorvägshållplats 
vid behov. 
Förslaget är i enlighet med gestaltningsprogrammet för centrala Ljungskile. 
Nuvarande detaljplaner 1485K-P2006/11, bilaga 3 och 1485K-P2003/13, bilaga 4 
medger handel parkering, återvinningsstation, distributionstrafik samt 
kollektivtrafikändamål. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för Tjöstelsröd 4:2 och del av 
Tjöstelsröd 2:61 upprättas      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12 
Begäran om planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61, bilaga 1  
Markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Uddevallahem, bilaga 2 
Detaljplan 1485K-P2006/11, bilaga 3 
Detaljplan 1485K-P2003/13, bilaga 4 
Förprövningsrapport Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61, Bilaga 5 
      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att en direktanvisning upprättas mellan Uddevalla kommun och sökanden. 
Direktanvisningen ges i syfte att ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att 
upprätta detaljplan på fastigheterna Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61 samt 
Simmersröd 1:81. Direktanvisningen ger sökanden ensamrätt till och med 2023-12-01 
att förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av del av fastigheten 
Tjöstelsröd 2:61. 
att en exploatering av området delas in i etapper vilka utformas i ett 
markanvisningsavtal. 
att innan fullmakt är inkommen påbörjas inte arbetet med detaljplanen. 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Tjöstelsröd 4:2 och del av 
Tjöstelsröd 2:61 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(5) 

2020-10-12 Dnr KS 2019/00839 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Tjöstelsröd 4:2 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Om ett positivt planbesked ges vill sökanden samtidigt ansöka om en direktanvisning då 
planbeskedet även berör kommunal mark, del av Tjöstelsröd 2:61. 
Direktanvisningen söks i syfte att ge sökanden ensamrätt att undersöka möjligheten att 
upprätta detaljplan på Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61. Sökanden önskar få 
ensamrätt till och med 2023-12-01 att förhandla med kommunen om exploatering och 
markförvärv av del av fastigheten Tjöstelsröd 2:61. 
En liknande direktanvisning gjordes 2015 mellan Uddevalla kommun och 
Uddevallahem berörande fastigheten Tjöstelsröd 1:14 samt del av Tjöstelsröd 1:1 i 
Ljungskile med avsikt att skapa flerbostadshus för hyresrätter, se bilaga 2. 
I kommunens gällande markanvisningspolicy står följande att läsa berörande 
direktanvisning: 
”Vid direktanvisning av mark kan både planlagd och icke planlagd mark delas ut till en 
eller flera exploatörer. Vid direktanvisning kan motivet till val av exploatör vara att öka 
konkurrensen, det vill säga att marktilldelningen går till en exploatör som saknar projekt 
i Uddevalla eller för att just den exploatören har ett intressant koncept som Uddevalla 
kommun vill möjliggöra”. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ca 64 bostäder, handel, kontor 
och parkeringshus. 
Kommunledningskontoret och sökanden har haft fördjupat möte och sökanden har 
inkommit med komplettering till sin ansökan. 
Sökanden beskriver i kompletteringen hur de ser på parkeringsfrågan, 
exploateringsgraden, upplåtelseformer samt fastigheten Simmersröd 1:81 som ligger i 
närheten och som sökanden nyligen förvärvat. Se komplettering till begäran om 
planbesked berörande Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:6, bilaga 1. 
 
2020-09-08 inkom exploatören med ytterligare en komplettering till ansökan. I 
kompletteringen skriver sökanden att det kan vara av intresse att ändra planområdets 
avgränsning. I den ansökan som lämnades in framgår det att det tilltänkta projektet kan 
delas in i två etapper. Anledningen till detta är i första hand osäkerheten kring flytten av 
busstationen. En flytt av busstationen till väg 167 förordas inte av Västtrafik som anser 
att avståndet mellan busstationen och tågstationen inte bör förlängas. Det kan därför 
vara av intresse att istället undersöka möjligheten att flytta busstationen till en annan 
plats och samtidigt behålla intentionerna i Gestaltningsprogrammet för Ljungskile. För 
att kunna göra detta på ett bra sätt kan det vara lämpligt att lägga till fastigheten 
Simmersröd 1:81 i planarbetet, se 2020-09-08 komplettering till begäran om planbesked 
berörande Tjöstelsröd 4:2, del av Tjöstelsröd 2:61 samt Simmersröd 1:81, bilaga 1. 
Fastigheten Simmersröd 1:81 ägs av flera delägare. Coop ska inkomma med fullmakt 
där samtliga delägare godkänner att detaljplanen på Simmersröd 1:81 ändras. Innan 
fullmakten inkommit kommer arbetet med detaljplanen inte att påbörjas. Förvaltningen 
vill lyfta fram vikten av att möjligheterna till pendelparkering inte skall försämras. Det 
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anses också av största vikt att bidra till förutsättningar för förnyandet av COOPs egen 
butik centrumkärnan. Om kommunen så önskar, kan vid beslut om ytterligare 
våningsplan även fler bostäder infrias, också frågor om bostadsbestånd. Infrastruktur 
och kollektivtrafik kan inriktas för möjlig koppling till motorvägshållplats vid behov. 
Förslaget är i enlighet med gestaltningsprogrammet för centrala Ljungskile. 
Nuvarande detaljplaner 1485K-P2006/11, bilaga 3 och 1485K-P2003/13, bilaga 4 
medger handel parkering, återvinningsstation, distributionstrafik samt 
kollektivtrafikändamål 
 
Västvatten har inkommit med följande synpunkt berörande vatten: 
Vi behöver uppgifter om momentan- samt maxförbrukning för att kunna utreda 
möjlighet till anslutning. När vi får en siffra på önskat flöde kan vi kontrollera och 
utreda vidare.  
Fullständig synpunkt finns att läsa i Förprövningsrapport Tjöstelsröd 4:2 och del av 
Tjöstelsröd 2:61, Bilaga 5 

 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 
2:61upprättas. 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Tjöstelsröd 4:2 och del av Tjöstelsröd 2:61, Bilaga 5 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande och kan påbörjas inom 24 månader. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3-4 år 
under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen  
och exploatören innan detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör   Chef avd Hållbar Tillväxt 
 

Expediera till 
Sökanden 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Granskningshandlingar för yttrande rörande Munkedals 

kommuns Översiktsplan 2018  

Sammanfattning 

Munkedals kommun har skickat granskningshandlingar rörande en ny översiktsplan för 
Munkedals till Uddevalla kommun för yttrande. Förslaget tar upp mellankommunala 
frågor som rör Uddevalla kommun. Planen belyser att det är angeläget att tillsammans 
med Uddevalla och Färgelanda utveckla samverkan kring friluftsliv på Herrestadsfjället. 
Vidare lyfts frågan om Sågebackens skjutfält och behov av att ta hänsyn till buller vid 
lokalisering av bebyggelse inom bullerstörda områden. I övrigt tas upp vägar inklusive 
E6 som en allmän mellankommunala fråga. 
 
Kommunledningskontoret saknar utveckling av Bohusbanan som en mellankommunal 
fråga samt möjligt samarbete kring vatten och avloppsfrågor vid Saltkällan.  I övrigt gör 
kommunledningskontoret bedömningen att det inte finns något mer att erinra 
granskningshandlingar rörande Munkedals kommuns Översiktsplan 2018. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2018 Del 1 Strategier och framtidsplaner, Granskningshandling 
september 2020. 
Översiktsplan 2018 Del 2 Planeringsförutsättningar Granskningshandling september 
2020 
Karta 1 Mark och vattenanvändning ÖP18 Munkedal 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lyfta frågor rörande utveckling av Bohusbanan samt möjligt framtida samarbete 
kring vatten och avloppsförsörjning vid Saltkällan som mellankommunala frågor samt 
 
att i övrigt inte ha något att erinra granskningshandlingar rörande Munkedals kommuns 
översiktsplan 2018. 
 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör vik. Översiktsplanerare 
 
Skickas till Munkedals kommun 
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Översiktsplan i Munkedal 
Alla kommuner ska enligt lag ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan (ÖP). En 
översiktsplan visar hur kommunen avser att samordna fysisk planering samt lov- och 
tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) och är en överenskommelse 
mellan stat och kommun om en samsyn kring användningen av mark och vatten.  

Översiktsplanen är rådgivande och vägledande, inte juridiskt bindande. I praktiken har den dock 
mycket stor betydelse som underlag för andra bindande beslut och bestämmelser och även vid 
överprövningar i högre instans. För att upprätthålla översiktsplanens aktualitet ska kommunen se 
över sin plan och uppdatera den minst vart fjärde år, en gång under varje mandatperiod. 

Det är nödvändigt att kommunen har ett aktuellt planeringsunderlag med riktlinjer som på bästa 
sätt styr och möjliggör positiva förändringar och en stödjande hållbar samhällsstruktur. 

ÖP 
ÖP18 utgörs av detta dokumentet som innehåller mål, visioner, strategier, rekommendationer och 
förslag. I den beskrivs även de konsekvenser som kan vara att vänta av de förslag som läggs i ÖP. 
Detta är den politiska delen av översiktsplanen, då den innehåller kommunala ställningstaganden 
och viljeinriktningar. Därför kräver den också politiska beslut för att kunna uppdateras och 
utvecklas. Det är denna delens aktualitet som ska prövas en gång vart fjärde år. 

Som underlag finns ett dokument som beskriver faktiska förutsättningar för den fysiska planeringen 
samt ett antal bilagor. Förslaget till ny översiktsplan är i mycket stor utsträckning baserat på 
innehållet i gällande översiktsplan ÖP14 men har aktualiserats för att motsvara dagens 
förutsättningar och kommunens aktuella inriktningar. 

Förutsättningar 

Dokumentet är en sammanställning av viktiga planeringsförutsättningar som styr den översiktliga 
planeringen samt fortsatt planering som detaljplanläggning och bygglovgivning. Denna del 
innehåller fakta, information, utredningar och beskrivningar av dagsläget - dvs. sådant som är som 
det är, och som inte är beroenden av politiska ställningstaganden från kommunen. Den innehåller 
även vissa ställningstaganden, som dock kommer ”utifrån” och som kommunen inte råder över, 
som lagstiftning, EU-direktiv, regionala och nationella mål. Denna del kan uppdateras och utvecklas 
+kontinuerligt efterhand som nya planeringsförutsättningar dyker upp. Detta kräver ingen 
medverkan från kommunpolitiken utan kan skötas av kommunens tjänstemän. 

Bilagor 

De bilagor som hör till ÖP18 är 
Vindbruksplan, LIS-plan, 
Naturvårdsprogram och 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ÖP10. 
Nya konsekvenser av ÖP18 beskrivs i 
konsekvenskapitlet sist i Del I.  
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 Fortsatt planering 
Rullande planering 

Den översiktliga planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där planeringen hålls 
levande genom fördjupningar och tillägg mellan mandatperioderna. Detta för att ständigt kunna 
uppdatera planen med nytt material i samband med aktualitetsprövningarna vart fjärde år. Även 
planeringsunderlaget bör hållas à jour genom kontinuerligt arbete, men behöver inte bli föremål 
för politisk behandling utan kan tillföras planen kontinuerligt. Detta sätt att arbeta med ÖP, 
”rullande översiktlig planering”, ligger i linje med det förslag till revideringar av PBL, ”En effektivare 
plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), som är under nationell behandling. 

Demokratisk process 

Som nämndes tidigare baseras ÖP18 i stor utsträckning på innehållet i ÖP14 som i sin tur baserades 
på ÖP10. Under utarbetandet av ÖP10 genomfördes en omfattande demokratisk process med 
rådslag där samhällsföreningar och bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den 
gemensamma bilden av framtidens Munkedal. Dialogarbetet skedde kring frågeställningen: ”Hur 
kan vi tillsammans bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd samt i kommunen som helhet?”  

Denna fråga är ständigt aktuell och bör beaktas även i fortsatt planering. Under samrådet och 
kommande utställning av ÖP18 vill kommunen fortsätta medborgardialogen med kommunens 
invånare, företagare och aktörer. Kommunen ser att det är särskilt viktigt att unga 
kommuninvånare kommer till tals i denna process. Munkedals framtid tillhör dagens barn och 
ungdomar! 
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Möjligheternas spelplan 

Sammanfattning – om grundläggande prioriteringar 
Kommunen vill underlätta för människor att bosätta sig här. I detta perspektiv kan varje ny 
bosättning och/eller verksamhetsetablering betraktas som värdefull. Tillväxt innebär stärkta 
förutsättningar för att erbjuda service åt kommuninvånarna vilket i sin tur är positivt i ett socialt 
perspektiv. Kommunen vill se den samlade mark- och vattenarean inom Munkedals kommun som 
en möjligheternas spelplan där kända och ännu okända möjligheter – och utmaningar – väntar. En 
framgångsrik samhällsplanering ger möjligheter för positiva förändringar med bästa hänsyn till 
förutsättningar som påverkar och särintressen som påverkas.  

Kommunens vilja 
Det finns vissa områden med relativt starka bevarandeintressen där kommunen ser möjligheter att 
samordna dessa med en god samhällsutbyggnad, till förmån för kommunen som helhet, och för att 
kunna nå de uppställda kommunala målen. Det gäller: 

• möjligheterna att erbjuda attraktiva kustnära boendemiljöer på  
Tungenäset och i Saltkällan/Hensbacka, utan att påtagligt skada 
riksintressen för natur, kulturmiljö- och friluftsliv, och i 
kombination med ett utbyggt vatten- och avloppsledning samt 
gång- och cykelväg, detta ger även positiva effekter för miljön 
samt för hälsa och säkerhet, 

• möjligheterna att etablera vindkraftverk i relativt stor 
omfattning, med den samlade påverkan på framför allt 
landskapsbild, turism, natur och de möjligheter att bygga 
bostäder som det innebär eller kan innebära, 

• möjligheterna att kunna erbjuda och ha i beredskap stora 
samlade  
verksamhetsytor av skiftande karaktär i Håby/Gläborg, i ett  
logistiskt riktigt läge vid E6 och godsjärnvägen, även om det 
innebär samhällsinvesteringar i infrastruktur och lokalt påverkar 
landskapsbild och miljö, 

• möjligheterna att kunna erbjuda verksamhetsytor vid det 
strategiskt belägna Dinglemotet, även om det idag saknas viss 
infrastruktur och berör bördig jordbruksmark, med förekomst av 
fornlämningar, 

• möjligheterna att kunna erbjuda attraktivt boende. 

I de följande kapitlen beskrivs kommunens syn på bland annat dessa 
frågor. 

Vision 2025 
Kommunfullmäktige antog 2009-06-24 en vision för Munkedals kommun, Vision 2025. Visionen är 
styrande för all kommunens verksamhet. Beslutet föregicks av en omfattande och mycket öppen 
process riktad mot intresseorganisationer, företag, föreningar och kommunala företrädare. Genom 
temaarbeten och besök har även skolbarn och skolungdomar engagerats i visionsarbetet. Processen 

Mål och vision  

”Det finns en grundläggande 
ambition i Munkedal att vara 
kommunen där nya och 
positiva initiativ ges goda 
möjligheter genom korta och 
nära beslutsvägar.” 

 

Prioriteringar:  

• Boendemiljöer på 

Tungenäset  

• Strandnära 

sjöanläggningar  

• Stora verksamhetsytor 

• Förnyelsebara 

energikällor 

• Möjlighet till boende på 
landsbygden 
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tog ungefär två år att genomföra och resulterade i en förhållandevis tydlig bild av vad invånarna 
uppfattar som viktigt för framtiden (en gemensam värdegrund).  

I syfte att göra visionen känd för alla presenterades den i form av en bok, “Ett år i Munkedal”. 
Boken har erbjudits alla hushåll i Munkedals kommun och kan läsas av alla åldrar. Visionen: 
”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans. ” 

Kommunala mål 

Övergripande mål 
Visionen har fem övergripande mål: 

• Människor känner sig välkomna  

• En hållbart växande kommun 

• En kreativ och spännande miljö 

• Invånarna mår bra och trivs med livet 

• Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta 

Vart och ett av målen har fått konkreta uppföljningsbara mått.  
Uppföljning sker vartannat år.  
 
Målen ska nås genom att kommunens insatser fokuserar på: 

• Ett gott värdskap både för varandra och mot besökare. 

• Ett naturnära och varierat boende. 

• God hälsa och trygghet. 

• Ett välutvecklat och starkt näringsliv. 

• Bra kommunikationer, infrastruktur och service. 

• Ett rikt fritidsliv. 

• Livslångt lärande. 

• Tillväxt utifrån ett långsiktigt hållbart och miljösmart synsätt. 

Befolkningsmål 
De övergripande målen enligt ovan är kopplade till befolkningsmålet: 

• Ökad befolkning till 11 000 invånare 2025, det vill säga en ökning med 50 invånare per år från 
2009. 

• Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för kommunens bostadspolitik 2014–2019. 
Visionen utgår från att kommunens invånare ska kunna forma ett bra boende för sig och sina 
familjer. En befolkning som trivs i sitt boende väljer att stanna kvar och lockar dessutom andra 
att flytta hit. Det får också ungdomar att vilja stanna kvar eller återvända efter studier. I 
måldokumentet anges hur visionen ska förverkligas; aktuella detaljplaner/aktivt planarbete, 
byggklara tomter i tätort, stimulans av bosättning på landet, mark att planlägga genom aktiv 
bevakning av ledig mark för inköp, tillgång till hyresrätter och hållbar utveckling socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt. 
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Kommunala miljömål 
Utifrån Sotenäs, Munkedals och Lysekils visioner och miljöambitioner har en miljöpolicy tagits fram. 
Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbete. I Sverige utgör miljömålen den 
miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed en viktig del av Sveriges ansvar att uppfylla 
våra globala mål; Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vårt miljöarbete utgår 
ifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 

• Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda 
invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som 
viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 

• Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens naturmiljöer 
samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering. 

• God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god marin 
livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. 

• Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar 
energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

Kommunala folkhälsomål 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mot bakgrund av det har kommunstyrelsen antagit 
en folkhälsoplan för 2018–2020 med utgångspunkt i lokala behov och prioriteringar. I denna 
formuleras utmaningar inför framtiden och områden vi särskilt bör uppmärksamma: 

Goda uppväxtvillkor 

• Fler elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg. 

• Fler elever som går vidare till eftergymnasial utbildning. 

• Implementera Barnkonventionen i kommunens verksamheter. 

• Utveckla kommunens arbete med förebyggande arbete för barn och unga. 

Goda levnadsvanor 

• Minskad andel i befolkningen med övervikt och fetma. 

• Minskad alkoholkonsumtion bland unga. 

• Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor bland barn och unga. 

• Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor i socioekonomiskt svaga grupper. 

Övriga kommunala mål 
• Attraktivt och varierat boende, goda kommunikationer, varierade fritidsaktiviteter, tillgång på 

arbetstillfällen och bra service är grundläggande faktorer för att behålla en positiv 
befolkningsutveckling. 

• Centralorten Munkedal samt samhällena Dingle, Hällevadsholm och Hedekas har alla särskilda 
utvecklingsförutsättningar att ta till vara. Centralorten ska vara kommunens servicecentrum. 

• Tungenäset, med unika natur-, kultur- och fritidsmiljöer vid Gullmarn, är kommunens 
viktigaste utvecklingsområden för boende. 

• Kommunen ska bibehålla och utveckla en levande landsbygd. Möjligheterna för boende och 
sysselsättning ska underlättas. Landsbygdsfrågorna ska ges stor tyngd vid planering och 
beslutsfattande. 
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• I Översiktsplanen och i all annan planering ska vikten av visuellt tänkande betonas. Det 
offentliga rummet, grönstrukturer, form och arkitektur är några av flera framgångsfaktorer för 
Munkedals kommun och ska därför ges stort utrymme. Mötesplatser ska värnas. 

• Munkedals kommun ska verka att energianvändningen effektiviseras, den totala 
energiförbrukningen minskar och användningen av alternativa, förnyelsebara energikällor öka. 

Programförklaring 2020-2023 

Ledorden inför perioden 2019 ‐ 2022 i all kommunal verksamhet, samt i politiska beslut, skall vara 
delaktighet, inkludering, miljöhänsyn, respekt och samarbete. 

Följande mål för mandatperioden har inverkan på översiktsplanen: 

• Jordbruksmarken skall prioriteras för de gröna näringarna 

• Ta fram möjlig mark för byggande och företagsetableringar 

• Vara positiv till etablering och byggande av hyres och bostadsrätter 

• Arbeta för bättre mobil‐ och bredbandstäckning i hela kommunen 

• Arbeta för ökad användning av förnybar energi i kommunen 

• Arbeta för utveckling av Bohusbanan 

Hållbart Samhälle 

Hållbarhet 
Hållbart samhälle betyder att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (enligt den så kallade Brundtland-rapporten 
1987). Det kan antas vara en självklar målsättning för alla. Utöver de krav som ställs i plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) avseende hållbar utveckling, finns även Miljömål som gäller 
för planeringen. För närvarande gäller de nationella och regionala miljömålen som kompletterats 
med lokala miljömål. Kommunens målsättning är att strävan efter hållbar utveckling ska integreras 
i all verksamhet och på alla nivåer. 

Tre aspekter: socialt – ekonomiskt – ekologiskt 

Begreppet hållbarhet har preciserats till att omfatta hållbarhet ur social, ekonomisk och ekologisk 
synpunkt, vilka i ett långsiktigt perspektiv är ömsesidigt beroende av varandra. Dessa tre aspekter 
har bland annat sin grund i plan- och bygglagen (PBL) där de ingår i de allmänna intressen som 
ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Det är hur dessa tre dimensioner eller 
värden balanseras som i stor utsträckning avgör hur långsiktigt hållbara olika beslut är. 

Den ekonomiska aspekten betonades i ett tillägg till PBL 2007 med att ”en god ekonomisk tillväxt 
och en effektiv konkurrens skall främjas”. Därutöver anges i plan- och bygglagen, i likhet med 
miljöbalkens hushållningsprinciper, att ”en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och 
med energi och råvaror skall främjas”. 

Hållbar utveckling i Munkedal 

Vägledande principer för hållbar utveckling 

Hur kan vi då styra utvecklingen av kommunens fysiska miljö mot ökad hållbarhet? Översiktsplanen 
visar både på kommunens rika arv och på kommunens goda utvecklingsmöjligheter – för boende, 
näringsliv, infrastruktur, kulturupplevelser, friluftsliv mm. Grundläggande för planeringen är att se 
sambandet mellan inflyttning, bostäder, näringsliv, infrastruktur/service och hur dessa 
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förändringsintressen kan samspela till en hållbar helhet med övriga intressen, som natur- och 
kulturvård, friluftsliv, energieffektivisering, hälsa och säkerhet mm, inom kommunen och med 
omvärlden.  

Faktorer som på olika sätt påverkar de tre aspekterna av hållbar utveckling är ett större utnyttjande 
av kollektiva transporter, lägre energiförbrukning, bättre hälsa och säkerhet, samordnade 
samhällsinstallationer, ökad integration och jämställdhet, landsbygdsutveckling, friskare miljö, 
befolkningsökning mm. I kommande avsnitt i ÖP18 Del I redovisas strategier, riktlinjer och förslag 
som sammantaget beskriver kommunens syn på hur hållbarhet ska uppnås, och som ska utgöra 
vägledande principer i beslut om kommunens utveckling. 

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser 
om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid 
ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet 
från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och 
deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig 
levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men 
artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. 

Artikel 2  

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.  

Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikel 12  
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt 
ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnets rättigheter 
ska nu enligt lag beaktas vid alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt 
i all offentlig verksamhet. Lagen styr även barns medinflytande i frågor som rör den fysiskt byggda 
miljön, exempelvis vid planläggning samt ny- och ombyggnation av miljöer där barn frekvent 
kommer att vistas. 

Barnkonventionen i Munkedals kommun 
I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och en handlingsplan för 
implementering av Barnkonventionen har tagits fram. Genom handlingsplanen ska barns 
rättigheter stärkas i kommunen. Åtgärderna i handlingsplanen innefattar bland annat att öka 
kunskaperna inom organisationen när det gäller barns rättigheter så att vi har en gemensam 
kunskapsbas att stå på. Åtgärderna handlar också om att tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen, ta fram en struktur för analys av beslut som rör barn samt att säkerställa att 
barn i särskilt utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda.  

Barnkonventionen ska vara en ständigt levande och aktuell fråga i kommunen och vi har ett 
gemensamt ansvar i att prioritera frågorna och avsätta tillräckligt med resurser för att tillgodose 
barns rättigheter. Kommunens ambitionsnivå vad gäller att lyfta fram barnperspektivet i den 
pågående planeringen kommer att öka i det pågående arbetet med ny digital översiktsplan (ÖP40). 
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Förtätning och landsbygdsboende 
I Munkedals tätort och de tre större samhällena finns detaljplanerad 
obebyggd mark för bostäder och mindre, ej miljöstörande 
verksamheter, men det finns också möjligheter att förtäta i den mån 
efterfrågan finns, t ex i vissa av de delar som tidigare stördes av 
trafiken på gamla E6. Munkedals kommun är dock en utpräglad 
landsbygdskommun, och har i landsbygden också sin största potential 
för att kunna attrahera nya invånare. Vi ska fortsätta tillåta och stödja 
en utveckling även av landsbygden. Detta är en förutsättning även för 
tätorternas och centralortens utveckling och serviceunderlag. 

Landsbygdsutveckling 
Kommunen vill starkt betona vikten av att medge även en glesare 
bebyggelsestruktur, så som bebyggelsen av tradition ser ut på 
landsbygden, med störst fokus på samtliga tätorter med omgivande 
landsbygd. Medborgares möjlighet och vilja att fritt välja plats för sitt 
boende är i grunden viktigt för människors vilja att bosätta sig i 
Munkedal.  

Kommunen menar att det inte behöver stå i motsats till en hållbar 
utveckling om det sker samordnat med en utbyggnad av infrastruktur 
som vatten och avlopp samt gång- och cykelvägar från tätorterna, 
eller gemensamma lokala anläggningar, och på sikt underlag för en 
utvecklad kollektivtrafik för att minska bilberoendet.  

Lokal utveckling av service, arbetsliv och livsmedelshandel är positivt. 
För södra Tungenäset bedöms en samordnad utveckling av VA-ledning 
och bostadsutbyggnad ha förutsättningar att bidra till en totalt sett 
bättre miljö genom minskade utsläpp till Gullmarsfjorden. För att de 
ska kunna genomföras och finansieras behöver de utföras parallellt. 

Omvärldsanpassning och regional samverkan 
De senaste decennierna har det skett stora omvärldsförändringar som 
i grunden ändrat förutsättningarna för samhällsutvecklingen. 
Informationssamhällets framväxt, förbättrad infrastruktur, förstorade 
arbetsmarknadsområden, EU-medlemskapet och Västra Götalands-
regionens tillkomst, är några exempel på förändringar som påverkar 
Munkedals kommun, liksom hot om förändrat klimat och 
miljöförstöring. Kommunens förmåga att anpassa sig till dessa 
förändringar är avgörande för möjligheterna att uppnå hållbar 
utveckling. Även i ett lokalt perspektiv har förutsättningarna för en 
utveckling av Munkedals kommun förändrats, och omställningen 
fortsätter. Samarbetet mellan kommunerna i norra Bohuslän och 
Fyrbodal knyter Munkedals kommun till starka allianser, vilket 
kommer att påverka utvecklingen i kommunen positivt. 

Konsekvensbeskrivning 
Ett sätt att mäta hur översiktsplanen påverkar den hållbara 
utvecklingen är att beskriva konsekvenserna av de förslag som läggs 
fram i översiktsplanen. Till översiktsplanen hör en 
miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i samband med 
utarbetandet av ÖP10. Sist i ÖP18 Del I finns ett avsnitt där de konse-
kvenserna av förändringar som föreslås i ÖP18 beskrivs med avseende 
på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Stämningsbilder hållbarhet 
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Pendlingsvänlig regiontrafik 
Kommunen har förutom sin övriga attraktionsvärden ett 
regionpendlingsläge med snabba och täta allmänna 
färdmedel genom närheten till såväl E6 med sin 
regionbusstrafik och Bohusbanan med persontågstrafik.  

Det huvudsakliga sättet att regionpendla kollektivt får 
förutsättas vara genom en kombination av bil och 
allmänna färdmedel från någon av pendlingsnoderna 
Hällevadsholms station, Dingle station, Håbyterminalen 
(expressbusstrafik) och Munkedals station. 
Tillgången på regionala kollektiva färdmedel är stark i en 
zon utefter Bohusbanan, med stationer för tågtrafiken i 
Hällevadsholm, Dingle och Munkedals centrum, samt 

runt Håby med region-/ expressbusscentrum. 
För boende nära någon av de fyra pendlingsstationerna är 
restiden till Uddevalla centrum mellan 20 och 40 min. Med 
nära menas inom 10–15 min avstånd till fots (ca 1 km), med 
cykel (ca 2 km) eller med bil (ca 10 km eller cirkelzon med 
5 km radie). Dessa zoner bedöms ha mycket goda 
pendlingsförhållanden i kombination med bil eller cykel till 
pendlingsstation. 
Den lokala kollektivtrafiken är väsentligt glesare och utgörs 
bland annat av skolskjutstrafik med vissa kompletterande 
turer, särskilt till Hedekas. Hela kommunen har också 
anropsstyrd kollektivtrafik så som färdtjänst samt närtrafik.  

Strategier för Munkedal 

E6 



 
STRATEGIER FÖR MUNKEDAL 
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Möjligheter och utmaningar 

Intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen 
är en möjlighet för kommunen att utveckla bebyggelse. I och 
med den planerade och delvis genomförda vatten- och 
avloppsutbyggnaden till Hensbacka/Saltkällan, Munkedals 
hamn och södra Tungenäset skapas förutsättningar för 
kompletteringsbebyggelse och omvandling av vissa 
fritidsboenden till åretruntboende. 

Andra perspektiv på boendet som behöver utvecklas, och 
som vore utvecklande för kommunen, är 
invandrarperspektivet. Motverkande av segregation samt 
barn- och ungdomsperspektivet är viktigt för kommunens 
möjlighet att utvecklas. En lösning kan vara fler bostäder i 
flerfamiljshus för unga och äldre.  

En intressant målgrupp är åldersgruppen 55+, som vill byta 
villan mot ett modernt, bekvämare boende. De öppnar 
flyttkedjan så att fler småhus blir tillgängliga för inflyttande 
eller nybildade barnfamiljer. Ett alternativ till nybyggnation 
är ombyggnad av tidigare verksamhetslokaler i bra lägen till 
bostäder, bland annat i Hällevadsholm, Dingle, Håby och 
Munkedal, utefter gamla E6. 

I samband med utbyggnaden av de handels- och 
verksamhetsområden som anges i mark- och 

vattenanvändningskartorna förväntas efterfrågan på bostäder öka. Därför pekas områden ut som 
lämpliga för framtida bostadsbebyggelse. Enligt en tidigare befolkningsprognos och regionens 
bostadsmarknadsanalys råder det ett underskott av bostäder i kommunen.1 Enligt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram är visionen att det ska finnas ett intressant boende för alla i 
kommunen samt en mångfald av olika boendeformer. Det kommunala bostadsbolaget Munkbos 
bostadsbestånd ska utgöra ett komplement och alternativ till privatägda bostäder.2 Sambanden 
mellan service och strukturer i Håby och Munkedal, och området däremellan, bör kunna utvecklas 
så att Håby på sikt blir en integrerad del av centralorten Munkedal. 

Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Sådant boende kan vara nära 
golfbanor, naturnära boende med energi- och kretsloppsprofiler, boende med närhet till 
ridanläggning eller möjlighet till egen häst, jakt- och fiskeprofil och boende vid vatten, eller på 
vatten! Munkedals hamn, som inte längre är skyddad som djuphamnsresurs, bör kunna undersökas 
som lämplig plats för en marina med fler båtplatser, eventuellt kombinerad med flytande bostäder. 

En lättnad av strandskyddet inom områden för landsbygdsutveckling medför nya möjligheter för 
attraktivt boende, hotell/konferensgård, med mera nära vatten. Möjligheten till distansutbildning 
och distansarbete genom förbättrat bredband är också väsentligt för att främja fortsatt boende på 
landsbygden. 

ÖP föreslår 
• Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet säkerställa en kontinuerlig tomtberedskap i attraktiva 

lägen i hela kommunen.

 
1 BOSTADSMARKNADSANALYS, Västra Götalands län, ISSN 1403-168X 2016:39, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
2 Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014–2019 Vision. 

Ungefärlig restid från Munkedal  
till andra orter i Västkustregionen 

 



 
STRATEGIER FÖR MUNKEDAL 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 14  

 

Populära aktiviteter i Bohuslän 
Flera av de aktiviteter som är populära bland turister är aktiviteter som Munkedal redan i mångt och mycket erbjuder, 
men också har potential för att utveckla och ytterligare synliggöra; Sol och bad, shopping/inköp, segling/åka båt, 
vandra, museibesök, fiske, cykla, historiska minnesmärken, konst-/hantverksutställning, golf, kanotpaddling och 
bergsklättring. 
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Möjligheter och utmaningar 
Näringslivet består av människor liksom samhället i övrigt. Avgörande 
för en utveckling för både invånare och samhället är förutsättningar för 
att förverkliga ”det goda livet”. En väl anpassad och fungerande 
samhällsservice för såväl näringsliv som invånare är en viktig del av 
utvecklingen. Service som exempelvis skola, vård och omsorg, 
bostäder, kommunikationer, kultur och fritid, bredband, el- och vatten-
försörjning ska ha en sådan kvalitet att både medborgare och näringsliv 
finner det attraktivt att bo och verka i Munkedals kommun.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tre starka faktorer som kan samverka för att uppnå 
befolkningsmålet i kommunen: Nya handels- och verksamhetsområden 
utmed E6 och Håby, utvecklat boende och friluftsliv på Tungenäset 
utmed Gullmarskusten och i Hensbacka samt upplevelseområden för 
besöksnäringen i naturlandskapet i Sörbygden, på Kynnefjäll och runt 
södra Bullaresjön. Samtidigt som det stora skyltfönster för kommunen 
som E6 utgör tas tillvara genom att ställa krav på god utformning, 
bibehålls en öppenhet västerut utmed E6 mot det vackra 
Tungenäslandskapet, vilket ses som en resurs i sig. 

Kommunen ser att det längst E6 skapats möjlighet att eventuellt planera 
för kommunikationsberoende verksamheter som transport/ 
logistikcentrum eller köpcentrum. Omlastningsplatser för gods kan även 
besörja och skapas i samverkan med grannkommunerna för ett effektivt 
logistiknät. 

Nya handels- och industriområden prioriteras invid E6 mellan Fossmotet 
och Dinglemotet. Där är efterfrågan som störst och närheten till de stora 
kommunikationslederna bedöms vara det alternativ med minsta 
miljöpåverkan. Bohus Rasta ligger i blickfånget för den tunga E6-
trafiken. Rastplats för E6-trafiken har anlagts vid Saltkällan i ett vackert 
läge och med hög konstnärlig utformning med mottot – ”Norra 
Bohusläns vackraste rastplats”. 

Gläborgsmotet är som transportnod av särskilt intresse för näringslivet 
med sin omedelbara närhet till dels motorvägen mellan Oslo, Uddevalla 
och Göteborg, och i förlängningen Vänersborg/Trollhättan, samt till 
Lysekil/Sotenäs. Platsen lämpar sig därför väl för ett framtida 
logistikcentrum.  

Kommunen ser positivt på att ytterligare biogasanläggningar och el-
laddningsstationer etableras i kommunen. Även andra förnyelsebara 
energikällor ska uppmuntras. 

Inom kommunen finns kulturhistoriskt intressanta byggnader och 
miljöer som har betydelse för turism och som kan vara aktuella för 
byggnadsminnesmärkning; äldre gårdar och herrgårdar, slott, torp, 
stationsbyggnader och parker. ”K-märkning” är ett sätt att säkra 
kulturmiljövärdena för en viss byggnad. Kommunen vill främja säkring 
av kulturmiljövärdena, men avser dock inte att driva processen för 
minnesmärkning med mindre än att fastighetsägaren är positivt inställd 
till att ”klassa” sin fastighet/byggnad.     

 

  

BohusExpo, Håby 
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ÖP föreslår 
Näringsliv  

• Prioritera en kontinuerlig försörjning av byggklara industritomter för att underlätta 
företagsetableringar i bra lägen med korta ledtider. 

• Arbeta för nyetablering inom områden i direkt anslutning till E6-moten.  

• Kommunen ser positivt på att ytterligare biogasanläggningar och el-laddningsstationer kan 
etableras i kommunen. 

Turism 

• Kulturmiljöer ska ses som en tillgång för turism 

• Utnyttja naturresurser i landskapet för upplevelsebaserad näringsverksamhet. 

• Nya campingar och ställplatser bör stimuleras. 

Friluftsliv 

• De möjligheter som golfbanan på Torreby, Saltkällans badplats, laxfisket i Örekilsälven, 
kanotverksamheten vid Vassbotten–Viksjön och de orörda naturområdena med vandringsleder 
i Kynnefjäll och i Örekilsälvens dalgång med mera skall för en ökad turism tillvaratas och 
utvecklas.  

• Kommunen är positiv till nya anläggningar för turism som korttidscamping vid större 
trafikstråk, anläggningar i anslutning till bad och rekreation, laxfiske, kanotpaddling och 
bergsklättring. 

• Iordningställande, bevarande samt utbyggnad av befintliga och nya vandrings-, cykel- och 
ridleder för det rörliga friluftslivet och attraktiva besöksmål ska främjas i kommunen. 

• Örekilsparken i Munkedals centrum bör liksom flera andra offentliga miljöer integreras med 
bebyggelse samt utvecklas och tillgängliggöras för rekreation, avkoppling, trivsel och 
attraktion. 

• Behovet av vattenområde för fiske, bad och annan rekreation ska tillgodoses. Framtida 
fiskreproduktion ska tryggas genom att undvika negativ påverkan på vattenmiljön.  

• Tysta områden vid Kynnefjäll kan anslutas till Tanums tysta områden. 

• Nya båtplatser skall tillskapas i redan befintliga hamnar. 

• Vid planering av vattennära bostäder ska båtlivsfrågorna, dvs båtplatser och tillgången till hav 
och skärgård belysas.  

• Kommunen ska fortsatt verka för att sammankoppla Bohusleden med Soteleden över 
Skottefjäll. 

Kultur 

• Genom de ställningstaganden som görs för naturvårds- och kulturmiljövårdsintressen i planen 
kan även friluftslivets intressen tillgodoses och samordnas med behovet av bostäder. 

• Kommunen anser att fornlämningsmiljöer har stora värden för turismen och vill verka för god 
tillgänglighet till och information om dessa för besökare. 

• Kommunen vill främja ”K-märkning” av värdefulla kulturmiljöer genom att stötta berörda 
fastighetsägare i märkningsprocessen, men avser inte driva den.  

• Kommunen vill bidra till goda förutsättningar för att bibehålla en levande landsbygd med ett 
småskaligt jordbruk och därmed bevara viktiga kulturmiljövärden i odlingslandskapet. 
Kommunen ser positivt på kultursatsningar vilka kan fungera både som en informationskanal 
om kulturvärden och utgöra en kompletterande verksamhetsinriktning. Ytterligare 
kulturmiljöer inom kommunen bör kunna uppmärksammas och göras tillgängliga. 



STRATEGIER FÖR MUNKEDAL 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 17  

Areella näringar 

• Nuvarande jordbruk ska kunna bestå och utvecklas. I den mån kommunen kan stärka 
förutsättningarna och stödja olika kombinationsverksamheter, till exempel inom 
besöksnäringen, ser kommunen positivt på det.  

• Nuvarande skogsbruk ska i möjligaste mån kunna bevara sina produktionsvärden. Skogsbruk 
ska bedrivas med hänsyn till naturvård och friluftsliv. I den mån man kan stärka 
förutsättningarna och understödja olika kombinationsverksamheter, t ex inom besöksnäringen, 
ser kommunen positivt på det. Vid ny bebyggelse ska i första hand lägre klassad skog komma 
ifråga. Sammanhängande skogsområden bör inte splittras och eventuell tillkommande 
bebyggelse, vägar, ledningar med mera bör lokaliseras till mindre skogsområden eller till 
kanten av större. 

• Kommunen är positiv till att befintliga grus- och bergtäkter kan utvecklas men vill i möjligaste 
mån undvika att nya naturgrustäkter öppnas. Istället ska andelen bergkross ökas i 
produktionen av grus och en ökad återanvändning av överskottsmassor eftersträvas. Hänsyn 
tas i möjligaste mån till de mest värdefulla områdena för eventuell framtida utvinning.  

• Kommunen vill på alla sätt verka för att hålla föroreningsbelastningen i Gullmarn så låg som 
möjligt och för att grundområden och tillrinningsflöden av riksintresse skyddas. När det gäller 
Gullmarn bör fritidsbåtar lokaliseras till gemensamma småbåtshamnar och marinor, antalet 
enskilda fritidsbåtsbryggor bör minskas och bojförtöjningar avvecklas. Kommunen ser positivt 
på nya anläggningar för vattenbruk. 

• Kommunen bedriver och ska fortsätta bedriva ett aktivt vattenvårdsarbete för att motverka 
övergödning av Gullmarn, sjöar och vattendrag, och för att stimulera åtgärder för att minska 
bland annat närsaltläckage. Arbetet är långsiktigt och berör i hög grad industri, avloppsrening 
samt jord- och skogsbruk.
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Möjligheter och utmaningar 
Trafikverkets vägnät i kommunen ska efter hand rustas upp till modern trafiksäker standard för 
trygga transporter för såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik, till förmån även för en 
utökad kollektivtrafik.  

Pendlingssituationen för det kollektiva resandet ska förbättras genom en förstärkning av 
stationsområdet i Munkedal för tågen och av bussterminalen i Håby, samt en utveckling av 
pendelparkeringarna vid trafikplatserna.  

För att samordna och effektivisera transport kan en anslutande industrijärnväg byggas så att Håby 
verksamhetsområde nås med tåg från Lysekilsbanan. 

Snabb och säker internetuppkoppling är nödvändigt för att bland annat underlätta arbete eller 
studier på distans. Genom ett mycket stort ideellt engagemang, i olika fiberföreningar, har det 
genomförts ett arbete för att samtliga hushåll på landsbygden ska ha möjlighet till en bredbands-
uppkoppling om minst 100 Mbit/s. Fiberutbyggnaden är i princip färdig på landsbygden och 
kommunen verkar för en utbyggnad av fibernätet även i tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och 
Hällevadsholm. 

En viktig fråga för kommunen och för landsbygdsutvecklingen är att vi kan behålla kommersiell och 
offentlig service på landsbygden. Ett verktyg för det kan vara en serviceplan för kommersiell och 
offentlig service, där de serviceområden eller tekniska områden som kommunen bör vara aktiv och 
ta ställning inom markeras. 

Kommunen har tagit fram en strategi för vatten och avlopp och arbete pågår med en plan. Denna 
kommer att utgöra viktigt underlagsmaterial vid kommande detaljplanering. 

Vatten- och avloppsnätet byggs ut och projekteras enligt plan helt till befintliga fritidshusområden 
på Tungenäset. Som en följd förväntas bland annat utsläppen av närsalter till Gullmarn successivt 
att börja minska. 

En stor utmaning är den påbörjade energiomställningen bort från fossila bränslen till förnyelsebara 
energislag. Kopplingen mellan miljöproblem/klimathot och energianvändning/samhällsutveckling 
redovisas mer fördjupat i avsnitt om Klimat respektive Vindbruk. 

ÖP föreslår 
VA 

• Den kommunala målsättningen att verka för bärkraft och kretsloppsinriktning innebär att miljö- 
och naturvårdsfrågorna sätts i fokus. 

• Kommunen ska sörja för tillfredsställande vatten- och avloppsförsörjning inom av 
kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden. För att långsiktigt trygga vatten-
försörjningen kommer kommunen att studera olika åtgärdsförslag för användning och skydd 
av vattentillgångarna, i synnerhet grundvattentäkterna.  

• Kommunen bör ställa krav på godtagbara, alternativa lösningar vid ytterligare byggnation i 
områden som inte klarar större påfrestningar vad det gäller vatten och avlopp. Sanering av 
vatten- och avloppsnätet ska fortsätta med målet att mängden bräddning minskas genom 
bland annat systematisk separering av spillvatten från dag- och dräneringsvatten. Bräddning 
av spillvatten ska minskas så mycket som möjligt. 

• Inom övriga områden och på sikt avseende enskilda privata fastigheter med otillfredsställande 
vatten- och avloppsförhållanden kommer kommunen verka för en sanering. 

• Kommunen är positiv till småskaliga lokala och långsiktigt hållbara vatten- och avlopps-
lösningar. 

• Vid ny exploatering ska i första hand lokalt omhändertagande av dagvatten väljas. Kommunens 
ambition är att minimera mängden slam från avloppsreningsverken. Kommunen kommer att 
verka för att avloppsreningsverk och dagvattenutsläpp kompletteras med rening i anlagda 
våtmarker. 
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• Vatten- och avloppsledning färdigställs dels till Saltkällan, 
Munkedals hamn och dels till södra Tungenäset (Bergsvik/Gårvik) 
längs väg 814, efterhand som detaljplanerna vinner lagakraft.  

• Vid exploatering utanför kommunalt verksamhetsområde bör 
gemensamma vatten- och avloppslösningar, antingen i form av 
gemensamhetsanläggningar i kommunal regi eller i föreningsform, 
eftersträvas. 

Avfall 

• Kommunen verkar för att mängden avfall ska minska och därmed 
för ett minskat behov av deponiutrymme. Det är angeläget att 
kommunen planerar och utser lämpliga platser för tippning av rena 
schaktmassor. 

• Kommunens mål är att slam från kommunala reningsverk ska vara 
så rent från farliga ämnen att det kan återtas i kretslopp 
exempelvis som jordförbättring eller gödning inom lantbruket. 

• Kommunen skall arbeta aktivt för att uppnå en effektiv hantering 
av återanvändning och återvinning. 

• Vid detaljplanering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till 
praktiska förutsättningar för avfallshantering. 

Kollektivtrafik, väg, järnväg 

• Riksintressena E6, Bohusbanan och väg 162 ska prioriteras 
samt att hela Bohusbanans sträcka blir klassad som 
riksintresse. 

• Generell strategi för kollektivtrafiksystemet bör vara att uppnå 
så korta mellankommunala restider och så få byten som möjligt. 
Inom kommunen kan snabbpendlar till de båda resecentrumen 
under högtrafiktid på sikt utvecklas från de tre större 
samhällena och Tungenäset, med en bibehållen bas av ett väl 
utbyggt nätverk av hållplatser som tillgodoser även 
landsbygdens behov.     

• Kommunen förordar en förbindelse till motorvägen via väg 926 
över Torp till Håby trafikplats. Även norrut från Hedekas 
behöver väg 928 rustas upp eftersom den har stor lokal 
betydelse för pendling med mera norrut mot Ed. Väg 928 
belastas i hela sin sträckning inom kommunen av en relativt 
stor andel tung trafik samt pendlingstrafik. En förbättrad väg 
bör samtidigt kunna medföra bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken med bland annat kortare restider. 

• I samband med utbyggnad av nya bostadsområden och vid 
framdragning av va-ledningar och upprustning av vägar ska 
gång- och cykelvägar i möjligaste mån anläggas, med sikte på 
ett framtida kommuntäckande nätverk. Detta gäller såväl inom 
samhällena som emellan dessa. Följande sträckor bör 
prioriteras: Svarteborg–Hällevadsholm, Bergs gård–Gårvik och 
Bergs gård–Torreby. Sådant arbetet ska utföras i samarbete 
med Trafikverket som är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerheten. 

• Kommunen vill verka för att minska luftföroreningar från 
biltrafik bland annat genom att stimulera och underlätta för 
kollektivtrafiken och samåkning. 

Bildexempel på Infrastrukturer. 
Bild 1: Järnväg 
Bild 2: Bil- och vattenvägar 
Bild 3: Luftburet elnät 
Bild 4: Jordbundet ledningsnät  
Bild 5: Vägnät 
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IT 

• Utbyggnaden av fiber är långt kommet men fortgår och på sikt bör alla i kommunen kunna 
erbjudas högre bandbredd. Särskilt bör utvecklingen av ett snabbt och kraftfullt bredband 
prioriteras för nya bostads- och verksamhetsområden.  

• I möjligaste mån ska befintliga master användas för nya radiolänkar och för mobilnät. 

• Vid utbyggnad av fibernät ska en sammankoppling med de fibernät som idag byggs i 
angränsande kommuner eftersträvas. 

• Master och telestationer som idag saknar fiberanslutning bör anslutas till fibernätet. 
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Folkhälsa 

Möjligheter och utmaningar 
Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår, men också hur hälsan 
utvecklas och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället. 
Folkhälsoarbete kan definieras som ett målinriktat och strukturerat 
arbete för att främja hälsa eller förebygga ohälsa hos en befolkning. 
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av våra livsvillkor och 
levnadsvanor, men också av den omgivande miljön där vi bor, 
arbetar och tillbringar vår fritid. 

Kommunen vill verka för att invånarnas delaktighet i 
samhällsplaneringen stärks, liksom att den upplevda tryggheten 
står i fokus i samhällsplaneringen och att fysisk aktivitet främjas. 
Ett folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen är mycket viktigt då 
det är en grundförutsättning för ett samhälle där vi trivs och mår 
bra, och för att stimulera till utveckling och tillväxt.  

Folkhälsoperspektiv handlar om att ta hänsyn till människors 
varande i de miljöer de vistas – både befintliga såväl som planerade. 
Folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen innefattar att skapa 
miljöer som stimulerar till aktivitet och rörelse, och som skapar 
trygghet och trivsel i miljöer där människor bor och vistas. Det är 
även viktigt med mötesplatser för invånare, allmänna vackra 
områden för rekreation samt möjlighet till friluftsliv.  

Det är av största vikt att planeringsprocesser tar hänsyn till behoven 
bland olika åldersgrupper för att skapa ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på social 
hållbarhet som tar hänsyn till olika grupper i samhället bör beaktas 
i alla beslut.

Vi bör också ha extra uppmärksamhet på att skapa delaktighet i 
planering som rör barn och ge dem möjlighet att höras i frågor som 
rör dem, eftersom de kan behöva särskilt stöd i rätten att få sin röst 
hörd.   

Vad gäller buller ska detta beaktas vid detaljplanering. Dock kan 
konstateras att bullerstörningar i kommunen i huvudsak sällan 
förekommer. 

ÖP föreslår  
• Folkhälsoperspektivet ska beaktas i planeringsprocesser, vilket 

innefattar nya såväl som befintliga miljöer. 

• Möjligheter att förbättra bebyggelsemiljön genom 
grönstrukturer, mötesplatser, vackra välhållna allmänna ytor 
och byggnader ska tas tillvara. 

• Tysta områden inom kommunen ska skyddas och bevaras som 
en resurs för folkhälsan. 

• Möjligheter till gång- och cykelvägar runt och mellan 
samhällena ska främjas. 

 
 

Bild 1: Skridskoåkning på Holmevattnet 
Bild 2: Örekilsälven 
Bild 3: Maltes stig – exempel på enskilt 
initiativ i samverkan med kommunen 
till förmån för folkhälsan och frilufts-
livet 
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Klimat - strategi, anpassning och 

sårbarhet 

Klimatstrategi 
För att hejda klimatförändringarna krävs stora omställningar av samhället. 
Vi behöver framförallt åstadkomma effektivare energianvändning och 
effektivare transporter genom minskade utsläpp och ökad andel förnybar 
energi och förnybara drivmedel. Vi behöver också skapa giftfria och 
resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, 
minska utsläppen av miljögifter, inklusive så kallade växthusgaser, och 
skapa energi- och materialsnåla kretslopp. Detta är en enorm nationell 
och internationell utmaning, som för Munkedals del bland annat har 
resulterat i en Energiplan (KF 2013), som beskrivs i ÖP18 Del II. 

Klimatanpassning 
Förändringar i klimatet berör samhället genomgripande. Genom god 
planering och samhällsbyggnad inklusive förebyggande åtgärder kan 
kommunens sårbarhet minskas samtidigt som en anpassning kan ske till 
de konsekvenser som ett förändrat klimat medför. Alla sektorer av 
samhället berörs och bland annat ställs nya krav vid lokalisering och 
planeringen av ny bebyggelse och        infrastruktur. Kraven på ny 
bebyggelse kan komma att skärpas och ändras efterhand som 
kunskapsläget blir bättre, nationella och regionala utredningar pågår. 
Allmänna byggnader och anläggningar bör generellt placeras högre över 
havsnivån än tidigare. Att anpassa den befintliga bebyggelsen och 
infrastrukturen är dock den stora utmaningen.

Sårbarhet 
De för samhället svåraste konsekvenserna av klimatförändringarna förväntas i dagsläget beröra 
problem med ökad nederbörd, ökade stormar, både i frekvens och styrka och förhöjd 
havsvattennivå. Därtill kommer samverkansrisker med exempelvis en kombination av förhöjd 
havsvattennivå och extrema stormar. Det finns några skredkänsliga och översvämningskänsliga 
områden i kommunen. 

Översvämning: Översvämningskänsliga områden har karterats. Ett ökat 100-årsflöde (största 
uppmätta nivån under en 100-årsperiod) ger sannolikt större översvämningar. Mest berörs de 
större vattendragen uppströms om de stora sjöarna, men även strandnära områden nedströms om 
dessa inklusive delar av Munkedals tätort påverkas. Motsvarande effekt ger en eventuell 
havsvattenhöjning för kustområdet. Högt vattenstånd i havet påverkar Örekilsälvens vattenstånd 
ända upp till Kvistrumsbron.  

Erosion: Ökade vattenflöden ger ökad erosion, vilket kan leda till försämrad markstabilitet och 
oönskade biotopförändringar. 

Markstabilitet: Både ökade och minskade vattenflöden påverkar markstabiliteten, särskilt inom 
områden där stabiliteten redan idag är känslig. Möjliga instabila områden för befintliga fastigheter 
är karterade enligt dagens klimatförhållanden och förekommer i delar av kommunen. Förändringen 
av klimatet försämrar troligtvis stabiliteten, särskilt i och omkring dessa områden.  

Vattenkvalitet: En ökad årsmedeltemperatur har visat sig ge förhöjda temperaturer och 
förändrade säsongsintervall i insjöar, vilket i förlängningen leder till ökad algblomning, varav 
särskilt risken för giftig sådan algblomning bör bevakas med hänsyn till vattenkvaliteten i 
dricksvattentäkter. 

Bild 1: Miljömål –  
Begränsad Klimatpåverkan  
Illustration: Tobias Flygar 
Bild 2: Högt vattenflöde i 
Örekilsälven 
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Saltkällan och Munkedals hamn 
Vid Saltkällan finns områden med befintlig bebyggelse där kommunen noterar att kunskapen om 
markstabiliteten är otillräcklig och markförhållandena skulle behöva klarläggas. Detta är en viktig 
fråga att reda ut i den fortsatta planeringen, för att klarlägga om risk för skred och erosion 
föreligger, och om detta kan innebära en risk för de boendes hälsa och säkerhet.  
 
Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns även områden som idag är känsliga för översvämning, 
då de ligger lågt i terrängen. Även här är befintliga fastigheter berörda. Då höjda vattennivåer och 
ökad risk för översvämningar är att vänta i framtiden är det viktigt att beakta detta redan idag, för 
att undvika risk för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i framtiden bli nödvändiga för att skydda 
fastigheterna mot översvämning eller mildra konsekvenserna av en sådan. 

ÖP föreslår 
• Vid all planering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till sannolika konsekvenser av framtida 

extrema väderförhållanden och höjning av havsnivån. Dessa rekommendationer kan komma 
att ändras allteftersom kunskapsläget förändras. 

• Kommunen vill förtydliga och informera om de befintliga förhållandena som råder för 
geotekniken och översvämningsriskerna vid Saltkällan och översvämningsrisken för Munkedals 
Hamn. Respektive fastighetsägare har ett ansvar för sina fastighetsbelägenheter, men även 
tillsammans med grannfastigheterna finns ett gemensamt ansvar. 

• För att möjliggöra utveckling av bebyggelsen i Saltkällan och Munkedals hamn rekommenderar 
kommunen fastighetsägarna att gemensamt låta genomföra erforderliga utredningar och ta 
fram åtgärdsplaner med syfte att minimera risk för hälsa och säkerhet i samband med 
eventuella framtida skred och översvämningar. 
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Vindbruksplanering 

Vindbruksstrategi 
Markanspråk 

6 områden för grupper av vindkraftverk (om minst 3 verk) har valts ut och markeras på 
markanvändningskartan som verksamhetsområden. Samtliga 6 områden är redan ianspråktagna 
för vindbruk, antingen genom redan uppförda verk eller genom att verk är tillståndsbeviljade inom 
området. Inom vindbruksområdena tillåts i princip inga andra exploateringar som kan förväntas 
hindra utvecklingen av vindbruket, till exempel boende. 

Vindkraftverk mellan 20–50 meters totalhöjd betraktas som så kallade gårdsverk, det vill säga 
småskaliga verk med liten omgivningspåverkan och med huvudsakligt syfte att försörja en 
fastighets behov av el, tillexempel en jordbruksenhet med verksamhet och bostad. Kommunen är 
positiv till bygglovsprövning av sådana verk även utanför vindbruksområdena. 

Betydelse för andra markanspråk och näringar 

Vindbruket kan med fördel kombineras med till exempel skogs- och jordbruksverksamhet och 
byggnader för det samt viss infrastruktur. Viss intressekonflikt kan finnas gentemot skogsbruket, 
som ska skyddas i möjligaste mån.  

När det gäller turism och friluftsliv är förhållandena inte lika enkla. I den mån de kan samspela ser 
kommunen positivt på en parallell utveckling av besöksnäringen både inom och i angränsning till 
vindbruksområdena, men vid intressekonflikt ska vindbrukets intressen gå före. Det kan vara 
svårare att bedöma vindbrukets påverkan på besöksnäringen och friluftslivet på längre avstånd, 
som till exempel störning av tidigare orörda landskapsvyer. Här kan bland annat olika typer av 
visualiseringar vara vägledande för beslut. 

Det av energimyndigheten utpekade riksintresseområdet för vindbruk på Kynnefjäll finns inte med 
i kommunens vindbruksplan, då kommunen inte anser att detta område bör prioriteras för 
vindkraftsutveckling. Kommunen gör samma ställningstagande för Skottfjället, ett område som i 
tidigare processer (vindbruksplan samt ÖP14) pekats ut som ”lämplig vindkraftpark för prövning 
av grupper av större verk”. Här finns dock sedan tidigare beviljade tillstånd att uppföra 12 
vindkraftverk. Inom ovannämnda områden avser kommunen ej att prioritera vindbruk framför 
övriga allmänna intressen som friluftsliv, naturvård, tysta områden etc.  

Hänsyn till allmänna intressen 

Idag finns en zon om 500 meter (”influenszon”, se kartor om energiproduktion respektive hälsa 
och säkerhet i ÖP18 Del II) inom vilken särskild uppmärksamhet bör ägnas åt risken för störningar 
i form av buller, roterande skuggbilder med mera. I praktiken kan påverkan vara stor inom en 
större zon, upp till en kilometer eller mer från närmaste verk. Det kan vara lämpligt att ha ett 
större skyddsavstånd, ca 1 km, som riktvärde för nya bostäder och mer för gruppbebyggelser. 

Landskapsbilden: Landskapsbilden påverkas både av antalet och spridningen av vindkraftverk, men 
även av mängden och längden kraftledningsgator som krävs. Ett kraftledningseffektivt utnyttjande 
av de markresurser som är möjliga för vindbruk bör eftersträvas och påverkar på så vis även 
prioriteringen av och inom vindbruksområdena. För att motverka en landskapsbild av enstaka 
spridda verk förespråkar kommunen generellt att etablering sker i enheter om minst tre verk som 
visuellt upplevs som en grupp. Det är lämpligt att i samband med lov-/tillståndshandläggning av 
nya vindkraftverk begära en komplettering av ansökan med fotomontage/animering som 
visualiserar viktiga landskapsvyer. Även små lägesjusteringar kan göra stor skillnad i det större 
perspektivet. 

Djur och natur: Påverkan på djurlivet kan komma att behöva studeras närmare efter hand som 
omfattningen av vindbruket i översiktsplanen blir klarare, för att säkerställa att den sammantagna 
påverkan på bland annat fågel- och fladdermusfaunan inte blir orimligt stor. Hänsyn har tagits till 
kända förekomster av sällsynta fågelarter genom att vissa områden minskats. Angöringsvägar 
genom skog ska göra minsta möjliga skada på naturmiljön. 
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Hänvisning 

Gällande regler för vindbruk generellt är redovisade på www.vindlov.se. 
Hemsidan drivs av Statens Energimyndighet tillsammans med andra statliga 
myndigheter och verk. 

ÖP föreslår 
• Kommunen ska, inom sin verksamhet, informera om och verka för en effektivare 

energianvändning och hushållning med el.  

• Kommunen är generellt positiv till anläggande av så kallade gårdsverk. 

• Påverkan på människors hälsa ska beaktas vid byggande nära kraftledningar och andra 
anläggningar för energiproduktion/- distribution. Samma hänsyn ska tas när nya kraftledningar 
och anläggningar för energiproduktion/distribution byggs. 

• I samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk ska ansökan innehålla 
fotomontage/animering som visualiserar viktiga landskapsvyer. 

• I samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk ska samråd med 
Försvarsmakten ske. 

• Vindkraftsägare rekommenderas att årligen avsätta viss procent av verkets bruttointäkt till den 
lokala bygdeföreningen/samhällsföreningen eller motsvarande förening. Avsättningen bör 
villkoras med att pengarna bör användas för lokala utvecklingsprojekt.  

• Kommunen avser ej att inom Kynnefjäll prioritera vindbruk framför övriga allmänna intressen 
som friluftsliv, naturvård och tysta områden etcetera. 
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Landsbygdsutveckling 

Landsbygdsutveckling tenderar som planeringsfråga generellt att vara 
mer oprecis och oförutsägbar än tätortsutveckling. En utveckling på 
landsbygden är i högre grad beroende av enskildas initiativ och 
drivkraft med utgångspunkt i och attraktion genom de lokala värden 
som platsen erbjuder.  

För att understödja en landsbygdsutveckling som en motvikt till de 
starkare kommersiella intressena kring tätorterna, som i ett längre 
perspektiv kan bidra till en utarmning av landsbygden krävs 
planeringsförmåner från kommunen samt stödinsatser på regional-, 
nationell- och EU nivå.  

För att befintlig bebyggelse på landsbygden ska vara attraktiv för 
boende krävs mångfacetterade satsningar, bland annat upprustning 
och underhåll av befintliga vägar. Ett sådant åtagande berör delvis 
kommunen men också trafikverket och regionen.  

Landsbygdens attraktionskraft 
På Landsbygden måste människan vara i centrum, och hennes närmiljö 
och sociala livsbetingelser måste vara så förmånliga, attraktiva och 
långsiktiga för att hon ska välja att stanna, återvända eller flytta in (se 
även regeringens landsbygdsutvecklingsprogram). 

Landet 

Landsbygden har i sig en inneboende attraktionskraft för många människor, kanske särskilt för 
människor som själva vuxit upp där. Landsbygden innefattar ett blandat landskap av åker- och 
betesmark, skog, sjöar och hav. Viktiga planeringsinsatser för denna kraft ligger i vårdandet av de 
öppna landskapen, den fria allemansrätten samt goda kollektiva kommunikationer. 

Samhällena 

Den sociala byn med mötesplatser, välbevarad och omhändertagen bebyggelse och omgivning kan 
vara en drivkraft för människor med gemensamma intressen, till exempel för häst, odling, jakt, 
fiske, sport, idrott eller helt enkelt gemenskap. 

Stranden 

En av många faktorer, men en som ofta har en avgörande betydelse för människors val av plats, 
är möjligheten till ett strandnära boende, en strandnära näringsetablering eller ett strandnära 
fritidsutövande. Genom lagstiftning om differentierat strandskydd har kommunen haft möjlighet 
att peka ut LIS-områden där sådan etablering ska vara enklare att förverkliga. 

Naturen 

Naturen är en gemensam nämnare för all attraktionskraft på landsbygden. Den vilda och orörda 
naturen lockar fler och fler människor att bosätta sig nära eller att besöka. Här har Munkedal 
mycket att erbjuda och förvalta. 

Temaboende 

Kommunen vill lyfta de många möjligheter som finns att bo i närheten av anläggningar med 
koppling till fritidsaktiviteter av olika slag. Exempel på sådant boende är i närhet till ridanläggning, 
golfbana eller utmärkta fiskevatten. 

Fiberanslutning 

Den långt gångna utbyggnaden av fibernätet på landsbygden i kommunen skapar flera nya 
möjligheter, till exempel att arbeta eller studera hemifrån och kan minska behovet av att pendla.   

Kort om landsbygdsutveckling i  
Sveriges regerings 
Landsbygdsprogram 2014-2020: 

”Unga kvinnor och män lämnar 
ofta landsbygden för att skaffa 
sig högre utbildning, utan att 
återvända, och kvinnor lämnar 
landsbygden i högre utsträckning 
än män. Detta kan bero på gles 
befolkningsstruktur, bristande 
grundläggande service och att 
landsbygden domineras av 
låglönesektorer. Det finns därför 
behov av att öka landsbygdens 
attraktivitet, t.ex. med utvecklad 
service men också med ökad 
tillgång till kultur och fritid och 
attraktiva boendemiljöer så att 
fler väljer att bo och verka där.” 
Läs mer om Landsbygds-
programmet på: 
www.jordbruksverket.se 
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Landsbygdsstrukturer 
Landsbygdsservice 

Munkedal är en landsbygdskommun där centralorten Munkedal är intimt integrerad med den 
omgivande landsbygden. De viktigaste frågorna för en utveckling av landsbygden i Munkedal är en 
ökad befolkning, ökat underlag för lokala servicepunkter, de större samhällena och för närcentrat 
Munkedals tätort, vilka alla är ömsesidigt beroende av varandra. Det är viktigt att kommunen kan 
behålla centralorten Munkedal som servicecentrum för att både kommunen och landsbygden ska 
kunna utvecklas. De satsningar som stödjer service och näringsliv i centralorten kan vara lika 
viktiga som de satsningar som har närmare kopplingar till service på landsbygden och i de mindre 
orterna Hällevadsholm, Hedekas och Dingle. 

Bebyggelsestruktur – boende och resor 

Munkedal är en gles kommun med bilen som det främsta färdmedlet. En strävan att minska 
utsläppen och energiförbrukningen leder i samhällsplaneringen ofta till en strävan att prioritera 
utveckling inom och i anslutning till befintliga tätortsstrukturer, genom förtätning och 
centralisering. Forskning tyder på att förtätning inte alltid är liktydigt med minskat transportarbete, 
åtminstone inte när det gäller stora tätorter (Malbert, Falkheden 2000). Tvärtom tycks det finnas 
ett samband mellan centralisering, urbanisering och ett ökat resande – kanske beroende på större 
utbud och rörligare livsstil för människor i stora tätorter. Människor som bor på landsbygden 
anpassar sig kanske mer till det lokala utbudet och troligen samordnar man sina resor bättre, 
eftersom avstånden är längre och tiden är värdefull. 

I översiktsplanen finns områden för boende i den tätortsnära 
landsbygdzonen strax utanför Munkedal/Håby i norr och på 
Tungenäset/Hensbacka i väster och söder, med möjlighet till ett boende 
på landsbygden nära större pendlingsnoder. På kortare eller längre sikt 
med möjlighet till samordnade/kommunala avloppslösningar, 
fjärrvärme etc. 

Utvecklingsfaktorer 
Avgörande faktorer för landsbygdsutveckling kan sammanfattas i 
följande punkter: 

• Infrastruktur: bredband, vägar, allmänna kommunikationer. 

• Boendemiljön: nära naturen, väl tilltagna tomter eller centralt i 
någon av samhällskärnorna, strandnära, hästnära. 

• Företagande: aktiv del av kommunens näringslivsstrategi, ökad 
förädlingsgrad av lokalt producerade varor och tjänster, 
upplevelseturism, lokal service- och tjänsteproduktion, IT-
baserat företagande. Bredbandsnätet är viktigt. 

• Utbildning: lokala skolor i den mån det är möjligt. 
Distansutbildning med hjälp av It-teknik skapar nya möjligheter. 

• Folkhälsa: vård och omsorg, skola och fritid, kommunal service i 
alla kommundelar skapar trygghet. Grannskap och bygdegrupper 
för lokalt inflytande. 

• Service: Tillgängliggöra kommersiell och offentlig service i alla 
kommundelar genom att bl.a. se på samordningsmöjligheter. 

ÖP föreslår  
• Satsning på goda kommunikationer är mycket viktigt för att befintlig bebyggelse på 

landsbygden ska vara attraktiv för boende. 

• En positiv inställning till temaboenden med närhet till olika anläggningar och områden. 

Exempelbilder landsbygden 
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Stranden och LIS-områden 

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen – LIS-områden 
Redovisade LIS-områden berör uteslutande sjöar och omfattar ca 16 km av deras 
strandskyddslinje, varav ca halva sträckan redan är bebyggelsepåverkad (totalt sett över alla LIS-
sjöar). Den ytterligare påverkan en full utbyggnad av föreslagna LIS-områden skulle medföra 
motsvarar därmed ca 8 km, vilket innebär att 2,8 % av den totala strandskyddssträckan runt sjöar 
påverkas. Inräknat det samlade inlandsvattnet blir motsvarande siffra 1,3 % och att påverkan 
därför är liten. 

Möjligheterna för kommunen att kunna locka till nyinflyttning, nyetablering av företag samt 
satsningen inom turism är av vital och kanske avgörande betydelse för en framgångsrik och hållbar 
utveckling. I detta sammanhang har det varit särskilt viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av 
områden för nämnda utveckling. Efter den exkludering av områden/delområden som redovisas 
nedan är det kommunens bedömning att förslaget i sin helhet är förenligt med gällande 
strandskyddslagstiftning avseende LIS. 

En särskild utredning kring LIS-områden har utförts inom ramen för översiktsplanearbetet, vilket 
lett fram till ett planeringsunderlag: LIS-områden – tematiskt planeringsunderlag, som ingår som 
bilaga till ÖP18. I den översiktliga utredningen föreslås 19 sjöar som uppfyller uppställda kriterier. 
Runt varje sjö medges en begränsad del av strandsträckan enligt kartan med i vissa fall endast 
korta sträckor lämpliga för LIS-utveckling, i vissa fall upp till 40% av stranden.  

Mer än ca 40% total strandexploatering för en sjö bedöms inte lämplig för någon av sjöarna i 
kommunen. Sjöar som idag saknar bebyggelse föreslås förbli orörda och ingår inte i LIS-
programmet. Likaså ingår inga sjöar inom kommunens stora opåverkade områden, där kommunen 
redan tagit ställning till förmån för orördheten. Högprioriterade naturvärden har också undantagits 
och vindkraftparker har undantagits med en influenszon på 500 meter.  

Varje enskilt LIS-projekt ska prövas individuellt där lämpligheten både avseende potentialen för 
landsbygdsutveckling och skyddet av strandskyddets syften ytterligare ska klarläggas. 

ÖP föreslår 
• Utveckling av strandnära boende, verksamheter och åtgärder som främjar turismen ska 

stimuleras. Planberedskap för detta kan skapas tillsammans med fastighetsägare och 
intressenter. 
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LIS-områden 
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Mellankommunala frågor 

Allmänt 
• Vägar: Förutom insatserna på E6 är det viktigt att i samråd med 

berörda kommuner och trafikverket upprätthålla och förbättra 
standarden på främst följande vägar: väg 162 till Lysekil, väg 
165 till Bullaren, väg 171 och 174 till Kungshamn/Smögen, väg 
896 till Fjällbacka väg 924 till Färgelanda. 

• Vattendirektivet: De tidigare samarbetena kring 
Våtmarksprojektet och kring Örekilsälvens avrinningsområde 
behandlas numera i den nybildade Vattenmyndigheten för 
västerhavets vattendistrikt och i vattenråd för Gullmarsfjorden. 

• Vindkraftsutbyggnad kan enligt angivna områden i vindbruksplanen komma att påverka 
Lysekil, Tanum och Färgelanda kommuner genom föreslagna utbyggnadsområden invid 
kommungräns.  

• Kraftledningsutbyggnad: Sedan tidigare finns en ett kraftledningsreservat angivet från Lysekil 
via Färlevfjorden över Tungenäset och vidare till gränsen mot Färgelanda. 

• Verksamhetsområden: Kommunen anger områden med potential för större etableringar. 
Ytorna kan ses som en resurs även i ett regionalt perspektiv. Bland annat möjligheterna att 
skapa regionala omlastningsplatser är en fråga som kan utvecklas i samverkan med 
grannkommunerna. 

Lysekil och Sotenäs 
• Kommunen anser det vara mycket viktigt att även Bohusbanan, norr om spårdelningen, 

tillskrivs samma skydd och ges prioritet.  

• Skottfjället är ett geografiskt avgränsat område som ligger inom både Munkedal och Lysekil. I 
Lysekils kommun ingår Skottfjället delvis i område med hushållningsbestämmelser för den 
högexploaterade respektive obrutna kusten (MB 4:2 och 4:3). Området är angivet som område 
för vindkraft i Munkedals kommun. Tillstånd är beviljat för 13 stycken vindkraftverk. 

• Tosteröds vatten avbördas via Tvärån i Munkedals kommun och Bärfendalsälven till Åbyfjorden. 
Sotenäs nyttjar Tosteröds vatten som vattentäkt och enligt vattendom är kommunen skyldig 
att tappa sjön på viss volym vatten, tillräcklig för att de fiskrika vattendragens ekologiska 
status skall bibehållas. Tillfälligtvis har detta medfört översvämningar på närliggande 
markområden i Munkedals kommun. Fortsatt samverkan med Sotenäs kommun är önskvärd 
för att undvika olägenheter i framtiden. 

• LIS-områden gränsande till Sotenäs kommun: Kisteröd- och Välserödvatten är utpekade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Tanum och Dals-Ed 
• Kynnefjäll: Det är angeläget att denna unika naturresurs även i fortsättningen tillsammans 

med grannkommunerna Tanum och Dals-Ed blir föremål för gemensamma insatser, bland 
annat vad gäller utveckling av områdets kvaliteter för friluftsliv.  

• Tysta och orörda område anges vid gränsen mot Tanums kommun. Länsstyrelsen har pekat ut 
området som riksintresse för friluftslivet. 

Uddevalla och Färgelanda 
• Herrestadsfjället: Det är angeläget att tillsammans med Färgelanda och Uddevalla kommuner 

utveckla samverkan kring friluftslivet på Herrestadsfjället. 

Angränsande kommuner 

 

Sotenäs 
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• Sågebackens skjutfält: Verksamheten vid Sågebackens skjutfält alstrar buller, vilket berör 
delar av Munkedals, Uddevalla och Färgelanda kommuner. Bullerzonen är av riksintresse för 
det militära försvaret. Innan översyn av de militära anspråken på fältet har skett måste stor 
restriktivitet gälla för lokalisering av bebyggelse inom bullerstörda områden. 

• LIS-områden gränsande till Färgelanda kommun: Björnsjön och Strandsjön är utpekade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Grundläggande principer för fysisk planering 

 
 
Om principerna för planeringen 
Detta och följande kapitel i översiktsplanen 
redovisar i enlighet plan- och bygglagen, PBL, 
grunddragen i den avsedda mark- och 
vattenanvändningen och bebyggelse-
utvecklingen, tillsammans med den kommun-
täckande kartan över Mark- och vatten-
användning (Karta 1) med delkartor i större 
skala för Tungenäset–Håby–Munkedal (Karta 2) 
och de större samhällena (Karta 3).  

I ÖP18 redovisas rekommendationer för sex 
större typområden. Dessa består i sin tur av ett 
antal mindre områden som har liknande 
förutsättningar, och därmed liknande riktlinjer. 

Förslagen ska ses som några av ett stort antal 
möjligheter till förändringar. Vid önskemål att 
förverkliga projekt som inte överensstämmer 
med översiktsplanens förslag är riktlinjerna i 
detta avsnitt utgångspunkt för beslut.  

 

 

Fokus på redovisningen av de geografiska typ-
områdena ligger på kända enskilda och 
kommunala intressen för ändrad mark-
/vattenanvändning, t ex i form av nya bostads- 
och verksamhetsområden.  

De redovisade förändringarna bedöms 
sammantaget bidra till en god användning av 
mark- och vattenområdena, dels inom 
kommunen, dels i ett regionalt och nationellt 
perspektiv. I erforderliga fall kompletteras redo-
visningen av ett resonemang kring kapacitet i 
tekniska, sociala och biologiska system och hur 
aktuella förändringsintressen och påverkade 
bevarandeintressen bäst kan samspela.  

Den förväntade tyngdpunkten för förändringar 
berör de avsnitten Håby/E6-zonen, Havsbandet 
och Dingle i förslagskapitlet. 

Riktlinjer för planering 

 
 

 
och kulturvärdena. 

 
 

skogsbruk, turism- och besöks- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

och besöksvärdena. 
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Lokaliseringsprinciper för en 

hållbar bebyggelseutveckling 

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och 
vattenanvändning och ska beaktas vid såväl bygglov och annan 
tillståndsgivning som vid upprättande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Plan- och bygglovsärenden hanteras enligt 
gällande lagstiftning i PBL och MB med flera. 

Lokalisering av bebyggelse 
• Ny bostadsbebyggelse ska huvudsakligen lokaliseras: 

o så att samhällstekniska installationer samordnas, det vill säga 
företrädesvis i anslutning till befintliga samhällen och orter så 
att den utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse 
men även mer fritt på landsbygden. 

o så att kollektivtrafiken kan utvecklas och utnyttjas. 

• Temaboenden av olika slag ska kunna medges som 
gruppbebyggelse utanför samhällena, med lokala 
kretsloppslösningar. 

• Fritidshusområden. Omvandling av fritidshusområden till 
permanentboende ska medges. 

• Turism. Byggnader och anläggningar för småskalig turism utanför 
samhällena ska prövas positivt för att i möjligaste mån bibehålla en 
levande landsbygd där detta kan ske utan betydande skada på 
natur- och kulturmiljövärden. 

• Friluftsliv. Byggnader och anläggningar som förbättrar 
möjligheterna att utöva ett aktivt friluftsliv ska prövas positivt. Även 
inom områden som utpekats som särskilt värdefulla för friluftslivet 
ska sådan bebyggelse kunna uppföras. En förutsättning för att 
sådan tillkommande bebyggelse ska tillåtas är att den inte hindrar 
tillgängligheten inom området eller på annat sätt försämrar 
möjligheterna att nyttja området för friluftsliv, tex genom att skada 
natur- och kulturmiljövärden. 

• Strandnära. Kommunen ser mycket positivt på möjligheten att inom 
så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, LIS-
områden, enklare kunna medge dispenser för mindre anläggningar 
inom bland annat besöksnäringen. Även boende ska kunna prövas 
inom vissa av dessa områden i anslutning till befintliga bostadshus 
(inom ca 100 m). Se bilaga LIS-områden. 

Skola, vård och omsorg 

• Framtida lokaliseringar av skolor, förskolor, äldreomsorg och dylikt bör förutom till 
samhällsekonomiska och sociala intressen samlokaliseras med kollektivtrafik, närhet till 
lämpliga och vackra grönytor för rekreation och effektiva och säkra transport-, gång- och 
cykelvägar. 

Verksamhetsområden 

• Framtida verksamhetsområden bör framförallt lokaliseras i närhet till E6 för att minimera 
behovet av transporter och för att kunna samordna teknisk service, kollektivtrafik med mera. 

• Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter ska eftersträvas.   

Stämningsbilder Munkedal 
kommun 
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• Möjligheter till framtida expansion inom eller i anslutning till befintlig fastighet ska studeras 
och beaktas i samband med beslut om nyetableringar. 

• Vindbruksverksamhet ska som huvudprincip etableras inom vindbruksområdena och där ges 
företräde före annan användning som inte kan fungera parallellt med vindkraft. 

• Krav på exploateringsplan för hela vindbruksområdet ställs på den/de som avser göra den 
första etableringen inom ett område för att området ska kunna utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Även tänkta angöringsvägar ska anges för att kunna bedöma eventuella skyddsbehov 
för lokala naturvärden. Lämpliga avtal ska upprättas som anger att även kostnader för framtida 
demontering, bortforsling och återställande av marken till ursprungligt skick ska bekostas av 
vindkraftsägaren. 

• Vindbruksplanens ”Förslag till rekommendationer i ÖP” ska gälla. 

Vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar 

• Transporteffektiviserande, trafiksäkerhetshöjande och näringslivsbefrämjande vägar, 
järnvägar samt gång- och cykelvägar ska eftersträvas och prioriteras.  

Tele och internet mm 

• Lokalisering av master och dylikt för telekommunikation med mera ska samordnas i syfte att 
begränsa antalet master.  

• Möjligheter att förbereda för bredband i samband med nyetableringar ska belysas i samband 
med detaljplaner och tillståndsgivningar.  

Reservområden 

• Reservområden enligt markanvändningskartan ska av strategiska skäl hållas fria från annan 
exploatering än den beskrivna för eventuell framtida bebyggelseutveckling. 
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Principer för utformning 

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och 
vattenanvändning och ska beaktas vid såväl bygglov och annan 
tillståndsgivning som vid upprättande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

Utformning av bebyggelse 
• Den äldre bebyggelsen i tätorter och på landsbygden har oftast 

stora värden från kulturmiljösynpunkt. Det är därför viktigt att 
utformningen av ny bebyggelse och om- och tillbyggnader inte 
påverkar angränsande bebyggelse negativt.  

• Inom särskilt utpekade områden med stort kulturmiljövärde ska 
ny bebyggelse och om- och tillbyggnader anpassas till 
bebyggelsetraditionen i Munkedal och ske med stor varsamhet. 

• Ny bostadsbebyggelse bör: 

o eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen 
bevaras i sina värdefullaste delar och om möjligt utgör ett 
rikt inslag i områdets karaktär.  

o eftersträva lättillgänglighet. Gator bör leda vidare i form av 
en gång- och cykelväg för att undvika återvändsgränder. 
Kopplingen till möjlig framtida kompletterande bebyggelse 
ska beaktas.  

o säkerställa god tillgänglighet till lämpliga grönytor med 
mera i närområdet för lek och rekreation.  

• Centrumbebyggelse i tätorten Munkedal bör studeras noggrant i 
detaljplan samt kopplas till grönstruktur. 

• Utformning av ny eller ändring av befintlig bebyggelse utmed E6, 
eller inom starkt blickfång från E6, ska ske med särskild hänsyn 
till placering och utformning. Detaljplaner, byggnader och 
anläggningar inom detta område ska ta hänsyn till den 
sammanhängande bilden av Munkedal som den uppfattas från E6 
samt beakta grönstrukturer och säkerställa god markanpassning 
till omgivande nivåer.  

• Skyltar ska utformas och placeras på ett sätt så att de anpassas 
till omgivande bebyggelse och landskapsbild. 

Boendeformer 
• Ett varierat utbud av boendeformer av varierande ålder och 

kostnad bör eftersträvas för att tillgodose olika generationers och 
människors behov. 

Utformning av vindkraftverk 
• Vindkraftverk i grupp ska utformas enhetligt.  

• Färgsättning bör ske i ljust gråa kulörer och reflexfria material 
ska användas på rotor och blad.  

• Reklam. Logotyp eller tillverkarens namn i litet format kan tillåtas 
på maskinhuset, men i övrigt ska ingen reklam förekomma på 
vindkraftverken.

Bygga i kulturmiljö 
Kommunen har i samverkan 
med Bohusläns Museum, 
hembygdsföreningar med 
flera berörda tagit fram 
kulturmiljöbroschyrer som 
lyfter fram kulturmiljöernas 
värden och särdrag. Dessa 
har skickats ut till boende i 
respektive områden och finns 
tillgängliga på kommunen 
och på hemsidan. Syftet är att 
medvetandegöra för berörda 
fastighetsägare med flera hur 
byggnadernas värden kan 
bevaras och vilka risker för 
skada som finns. Dessa 
skrifter kallas ”Bygga i 
kulturmiljö” och ska vara 
vägledande. 

Utöver dessa finns 4 tematiska 
kulturmiljöskrifter: ”Kyrkor”, 
”Kulturella byggnader”, 
”Fornminnen” och ”Historisk 
guide”, som också ska vara 
vägledande.  

Exempelbild bostadsutformning 

Exempelbild bostadsutformning 
samt vindkraft 
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Centralorten Munkedal 

Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas i mycket generella drag Centralorten 
Munkedal. De delområden som är föremål för förändringsintressen 
redovisas kortfattat. Till den beskrivande texten finns en 
markanvändningskarta för Munkedals tätort och Tungenäset. På kartorna 
redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning. 

Övriga planeringsförutsättningar  
Centralorten Munkedal har kvar sin prägel som ursprunglig bruksort 
öster om älven, och som stationssamhälle på västra sidan, det som 
idag är Munkedals centrum. Mellan de båda sidorna av orten ringlar 
sig Örekilsälven i natursköna former. För ytterligare 
områdesbeskrivning av Centralorten Munkedal.  

Service 

I Munkedal centrum finns stort underlag för service och handel i form 
av fyra matbutiker, ett flertal restauranger, torghandel samt 
vårdcentral och apotek. I Munkedal finns skolor för F-9 fördelat på tre 
skolor. Ny skola samt bollhall planeras i anslutning till befintliga 
verksamhetslokaler på Kungsmark. Ny förskola planeras på Brudås. 
Nybyggnation av bostäder planeras på Vadholmen södra med möjlighet 
till 4000 kvm för verksamhetslokaler i bottenvåning. 

Vatten och avlopp 

Munkedals reningsverk har en kapacitet på 6800 pe 
(personekvivalent). Idag (2019) är 4000 fysiska personer anslutna 
till verket med en medelbelastning per dygn på 3559 pe samt en 
maxbelastning på 4500 pe per dygn. Framtida utbyggnad på södra 
Tungenäset, Saltkällan/Hensbacka och Håby kopplas också till 
Munkedals reningsverk. 

Energi 

Fjärrvärmeanslutning är möjlig inom Munkedals tätort och ska 
prioriteras. 

Trafik 

Sedan E6 2008 fick en ny sträckning väster om Munkedals tätort har 
miljön i samhället, som tidigare dominerats av intensiv 
genomfartstrafik med en stor andel tunga fordon, förändras. Det 
finns nu förutsättningar för en bättre trafikmiljö och att bygga 
bostäder närmare väg 832 (gamla E6), både avseende buller och 
luftmiljö. Trafikverket har genomfört en ombyggnad av väg 832 för 
att anpassa den till lokalväg med gång- och cykelbanor. 

Geoteknik 

Centralorten Munkedal är relativt välstuderad avseende de 
geotekniska förutsättningarna och riskerna. Inget av de föreslagna 
nya områdena ligger inom skredkänslig mark enligt utförd kartering. 
Översiktlig geoteknisk bedömning och arkeologisk utredning 

Förslag för Mark och Vatten 

Orienteringsfigur: Centralorten 

 

Stämningsbild Munkedal 
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genomförs vid detaljplanering av de nya bebyggelseområden som 
redovisas. 

Friluftsliv 

Örekilsparken och Önnebacka är de närmaste friluftsområdena inom 
tätorten. Ett flertal ridanläggningar finns i utkanten av samhället. De 
idrottsanläggningar som finns ligger i mer centrala lägen. 

ÖP föreslår 
• Centralorten Munkedal ska vara kommunens servicecentrum. 
• Angivna områden för framtida bebyggelse enligt markanvändningskarta ska föregås av 

detaljplan.
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Förslag på bebyggelseutveckling 
 

 

Planlagt för bostäder (m fl  
 

 
 

Planlagt område för bostäder 

 
 

 
 

Planlagt område för bostäder  
 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på 
 

Befintlig ridanläggning 

 
 
 

Naturreservat Kviström 
och pågående reservats-
bildning för nedre 
Örekilsälven 

 

Utbyggnadsområde för 
bostäder i Frötorp – på 
längre sikt  

 

Planerad förskola Brudås  

Planlagt område för bostäder 
och service 

  

Planerad bollhall och skola 

Planlagt område för bostäder  
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De större samhällena – Dingle, Hällevadsholm, 

Hedekas 

Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas de tre större samhällena: 

• Dingle 

• Hällevadsholm 

• Hedekas 

Efter Munkedal är dessa tre de största orterna inom kommunen. De tre 
orterna och förslag på utveckling beskrivs först kortfattat följt av en 
beskrivning av generella förutsättningar för planeringen och generella 
förslag för de tre samhällena. Till den beskrivande texten och bilderna 
finns markanvändningskarta med var och en av orterna. På kartorna 
redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning. 

Övriga planeringsförutsättningar  
Nedan redovisas tekniska planeringsförutsättningar. Se vidare avsnitt för 
respektive ort för beskrivning av särskilda förutsättningar samt förslag. 

Vatten och avlopp 

Reningsverket i Dingle tar genom överföringsledning även hand om avloppsvatten från 
Hällevadsholm. Verket har kapacitet för 4000 pe (personekvivalenter) och hade 1550 anslutna 
personer, en medelbelastning per dygn på 971 pe, samt en maxbelastning per dygn på 1872 pe 
(2019). 

En överföringsledning för vatten kopplar Dingle och Hällevadsholm till kommunens vattentäkter vid 
Kärnsjön och Öbbön och tryggar vattenförsörjningen för ortens framtida utbyggnad. Reningsverket 
i Hedekas har en kapacitet om 600 pe. Medelbelastningen per dygn 2019 var 117 pe, 450 fysiska 
personer anslutna och en maxbelastning på 309 pe. 

Vattenförsörjningen är tryggad genom överföring från vattentäkt vid Lersjön. Vattentäkten för 
Hedekas i Sandåker är också av vikt för vattenförsörjningen i samhället. I Dingle pågår översyn av 
vattenskyddsområden. 

Trafik: I och med den nya dragningen av E6 har genomfartstrafiken i Dingle och Hällevadsholm 
minskat drastiskt. Det finns önskemål om att förbättra trafikmiljön ytterligare genom upprustning 
av centrala gator genom kompletterande gång- och cykelvägar inom och emellan samhällena, 
särskilt bör sådana kommunikationer till bad-, idrottsplatser, skolor och liknande barn- och 
ungdomstäta platser prioriteras. 

Geoteknik: Endast delar av tätortsområdena är studerade. Inga kända skredriskområden finns.  

 
  

 

 

 

Orienteringsfigur:  
De tre större samhällena 
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Dingle 
Dingles centrala delar ligger i södra änden av en nord-sydlig dalgång med en bebyggelse som 
gradvis klättrar upp mot berget i öster respektive breder ut sig på slätten söder- och västerut med 
industribyggnader och Dingle utvecklingscentrum. Det före detta naturbruksgymnasiet är numera 
ett centrum för utbildning och stödverksamhet. Området innefattar till största delen kommunala 
och externa gymnasie- och vuxenutbildningar. Även lantbruk, hunddagis med flera verksamheter 
finns samlade här. Gatorna i samhället har rustats upp efter E6-flytten och gång- och cykelvägar 
och cirkulationsplatser har skapats. 

Orten har präglats av areella näringar men flera nyetablerade ytkrävande och transportberoende 
verksamheter har satt en ny prägel på orten och dess närområde. För området i närheten av 
Dingle råder det brist på planlagd mark för sådana verksamheter. Bostadsutveckling bör ske dels 
genom förtätning av de centrala delarna, dels österut där det bedöms finnas goda möjligheter för 
attraktivt boende på berget i Tyft med utsikt över dalen. Grönstrukturen präglas av närliggande 
skogsområden och av ett vegetationsstråk genom samhället i nordsydlig riktning på ömse sidor 
om Dinglebäcken. 

 

  
 

 

Ett nytt äldreboende och förskola planeras söder om Dingle i anslutning till samhället, på mark som 
sluttar svagt mot väg 832 i väster men med plattare partier. 

Särskilda intressen 

Strandskydd gäller kring Dinglebäcken. För utbyggnad av verksamhetsområden i Lågum ska det 
göras en avvägning mellan markbehovet för framtida verksamheter och strandskyddet kring 
Dinglebäcken i samband med detaljplaneläggning. Dinglebäckens översvämningsrisk, vid så 
kallade 100-års flöden, bör också beaktas. 

Översyn av vattenskyddsområden i Dingle pågår.  

Förslag på bebyggelseutveckling: 

 
 

 
område planlagt för bostäder 

 
 

Framtida verksamhetsområdet  
vid Lågum för ej miljöstörande  

 

 
Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 

Nytt planerat äldreboende och 
förskola på Tyft  
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Hällevadsholm 
Hällevadsholm har utvecklats som stationssamhälle kring de båda sjöarna i ett småkuperat 
skogbevuxet landskap. I ett längre tidsperspektiv bör bostadsutbyggnaden ske söderut och 
västerut på ett sådant sätt att Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt 
boende kan utnyttjas. Det är viktigt för ortens näringslivsutveckling att det tillskapas mark för 
nyetablering utöver den utveckling som kan ske inom redan detaljplanelagda 
verksamhetsområden.  

Området kring befintlig stenindustriverksamhet, strax norr om samhället, är välbeläget i 
förhållande till trafikplatsen vid Grind och möjlighet finns att ansluta det till väg 908 mot Fjällbacka. 
Området redovisas därför i planen som reservområde för icke miljöstörande verksamhet. 

Samhällets grönstruktur präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till 
sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet. Friluftsområdet runt Kolstorpevattnet är viktigt för 
rekreation inom orten. 

  

 
 

Särskilda intressen 

Strandskydd gäller kring Vässjevattnet och Kolstorpevattnet. Lättnader i strandskyddet bör kunna 
utredas öster om Vässjevattnet och väster om Kolstorpevattnet i samband med detaljplaneläggning 
av området. 

Hela området ingår i ett större område kring Enningdalsälvens (Södra Bullaresjön med mera) 
vattenområde som med hänsyn till sina natur- och kulturvärden är av riksintresse och omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Bestämmelserna utgör 
restriktioner mot vissa vattenföretag. 

Förslag på bebyggelseutveckling: 

 
 

 
 

 

 

  
markerade områden) 

 
 

 
 

 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 



FÖRSLAG FÖR MARK OCH VATTEN 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG  43  

Hedekas 
Hedekas med sin högt belägna och småskaliga samhällsbildning med 
storslagen utsikt över Hajumsälvens dalgång bildar nordlig utpost i 
tätortsstrukturen, med för invånarna, viktiga pendlingssamband även 
norrut till Dals Eds kommun och österut mot Färgelanda kommun. 
Näringslivet präglas av ett stort inslag av byggrelaterad verksamhet 
med bland annat träindustrier. 

I direkt anslutning sydväst om samhället finns goda möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. Samhället ligger också nära stora natur- och 
friluftslivsintressen på Kynnefjäll och vid Örekilsälven. Den vackra 
Hajumsälven ligger strax söder om samhället. 

Det är viktigt för samhället att det finns möjligheter för nyetablering 
eller expansion av befintliga verksamheter. Områden för utbyggnad 
av verksamheter finns i samhällets södra och norra del. I Sandåker 
finns ett detaljplanerat område för framtida bostadsbebyggelse. 
 

 
                                                Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 

Särskilda intressen 

Södra delen av tätortsområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård och ingår i kulturmiljön 
kring Hajumsälven, utpekad i kulturminnesvårdsprogrammet som värdefull. Det öppna landskapet 
är av stort värde för kulturmiljön som helhet. 

ÖP föreslår 
• Kommunen ser generellt positivt på en utbyggnad av samhällena och att lokal service finns 

kvar. 
• Kommunen ska verka för en bibehållen närservice inom de större samhällena. 

Förslag på bebyggelseutveckling: 

Framtida verksamhetsområden  
 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

beläget med hänsyn till trans- 
 

 
 

Utblick över Hajumsälvens dalgång 
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Håby/E6-zonen: E6, 

Verksamhetsstråket, De fem 

moten, Håby mm 

Avgränsning  
I det följande avsnittet redovisas översiktligt verksamhetsområdena 
utmed motorvägsområdet och trafikplatserna. Området innehåller 
följande delområden: 

• E6 med trafikplatser 
• Håby med strategiskt närområde 
• Håby rastplatsområde 
• Gläborg norra och nordvästra 
• Reservområde Gläborg södra 
• Reservområde Saltkällan 
• Saltkällans marknadsplats 
• Säleby mellan och södra samt Säleby Västra 
• Kungsmarken 
• Dinglemotet med närliggande område 

Mindre verksamhetsområden förekommer inom de övriga geografiska 
typområdena. Till den beskrivande texten finns en förstorad mark-
användningskarta för Munkedals tätort/Tungenäset och en för Dingle 
där nuvarande och framtida markanvändning redovisas. Det 
beskrivna området sträcker sig från kommungränsen i söder till Dingle 
i nordväst utefter E6 med de befintliga och framtida 
verksamhetsområden som har en tydlig och nära koppling till 
motorvägen och har en potential för utveckling. 

E6 
E6 som sedan sommaren 2008 är komplett genom Munkedals 
kommun innebär ökad framkomlighet och minskad restid för den 
relativt stora andelen arbetspendlare boende i Munkedal. 
Trafikplatserna har en god anknytning till det lokala vägsystemet. För 
trafikanterna på E6 skapas vackra utblickar över Örekilsälven och 
Saltkällefjordens inre del samt kulturlandskapet på Tungenäset. 
Åtgärder för att skapa intresse för Munkedal hos resenärer längs E6 
har utförts i anslutning till trafikplatserna, bland annat i form av 
attraktiva rastplatser och turistinformation. 

Verksamhetsstråket Gläborg–Håby–Smedberg–
Munkeland– Kungsmarken 
Området utmed E6 kring Håby, med väg 832 som sammanbindande 
lokalgata, planeras för att bli ett av kommunens framtida 
verksamhetsområde med goda förutsättningar för etablering av en 
variation av verksamheter, från logistisk och industri vid Gläborg, via 
handel i Håby och Munkeland, vidare verksamheter på Smedberg, 
Säleby och Kungsmarken. Kommunen vill säkerställa tillgången på 
ytterligare mark för verksamhetsområden för detta syfte. Det är 
angeläget att i ett tidigt skede finna de fysiska formerna för en 
gemensam planering och marknadsföring. Detta arbete pågår i form 
av ett flertal detaljplaner.  

 

 
  

Dingle Trafikplats 

  

 
 
 

marken 

Vy över Saltkällans trafikplats 

Orienteringsfigur: Håby/E6-zonen 

 
  

Orienteringskarta:   
Verksamhetsstråket 

Verksamhetsstråket 

Verksamhetsstråket 
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Det finns planlagd mark för externhandelskomplex i Håby mellan motorvägen och samhället. Läget 
är fördelaktigt ur kommunikationssynpunkt med bra cykelvägar till Munkedal och Dingle, bra 
bussförbindelser samt bra anslutning till E6:an.’ 

Säleby mellan och södra ligger inom ett skogbevuxet bergsparti och ängsmark sydväst om gamla 
E6, mitt emot Smedbergs industriområde. Utbyggnad av verksamheter här ger goda förutsättningar 
för att skapa ett samband med Smedbergs industriområde. 

E6:an medför förutsättningar för tillgänglighet till och marknadsföring av Smedbergs och Sälebys 
industriområde samt Munkelands handelsområde, som i kommunens och näringslivets tidigare 
satsningar har haft en tydlig koppling till deras läge vid gamla E6. Det behövs nya satsningar för 
att tydligare knyta och annonsera Munkeland och Smedberg. Kommunen har sedan länge försökt 
binda ihop de olika verksamhetsområdena, vilket bedöms kunna ge avsevärda samverkans- och 
exploateringsfördelar och bidra till att området får en större attraktivitet.  

Kommunen lägger stor vikt vid utformning av byggnader, tomtmark, gator, skyltning och av 
verksamhetsstråket, eftersom det har avgörande betydelse för såväl attraktiviteten inom området 
som för dess annonsering mot E6. 

 

  

Säleby  
västra 

Säleby mellan och södra 
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De fem moten (trafikplatserna) med närliggande 
verksamhetsområden 

Saltkällans trafikplats: Trafikplatsen är Munkedals port mot söder med 
en rastplats. Söder om trafikplatsen ligger Saltkällans marknadsplats. 
Området har lång historia som marknadsplats och används som sådan 
vid återkommande tillfällen. Norr om trafikplatsen anges ett framtida 
verksamhetsområde, se nedan under Saltkällans trafikantservice.  

Foss trafikplats: Trafikplatsens huvudfunktion är att ansluta trafikanter 
på E6:an till Tungenäset och mot Munkedals centrum. Här finns det en 
mindre pendelparkering för att underlätta samåkning. Enligt en 
trafikutredning av Ramböll från 2014-10-31 beskrivs att Fossmotet 
skulle klara en mycket större ökning än den förväntade ökningen av 
genomförda planer längst Gårviksvägen samt att det inte finns något 
som tyder på att kapacitetsproblem skulle uppkomma. 

Håby trafikplats: Trafikplatsen kopplar trafiken till befintliga 
anläggningar på ett effektivt sätt. Bohus Rasta är väletablerad och 
genom sin storlek och serviceutbud av betydelse för den tunga trafiken 
längs E6. Expressbusstrafiken har Håbyterminalen som knutpunkt för 
stora delar av busstrafiken i norra Bohuslän, samordnat med 
lokaltrafiken. Vid terminalen finns också en pendelparkering. 
Trafikplatsen är också vara anslutningspunkt för trafik till och från 
Sörbygden och Hedekas samt vidare norrut. 

Gläborgs trafikplats: Gläborgs trafikplats är en viktig knutpunkt för 
trafiken till och från Lysekil och Sotenäs. Trafikplatsen är också den 
norra infarten till det växande verksamhetsområdet i Håby. Möjlighet 
kan finnas att även koppla järnvägstrafiken till denna del av 
verksamhetsområdet, vilket kan göra förutsättningarna för etablering 
av transportintensiva verksamheter ännu mer intressant. Det skulle 
dessutom stödja/möjliggöra en långsiktigt mer hållbar 
transportstruktur. Detta har utretts i samband med planläggning av 
marken mellan Håby och E6:an. Trafikverket planerar för att bygga om 
trafikplatsen för att öka kapaciteten. 

Dingle trafikplats: Trafikplatsen kopplar ihop E6 med Dingle och de 
befintliga verksamhetsområden som finns där. Nya 
verksamhetsområden anges i anslutning och närheten till trafikplatsen 
i området både väster och öster om motorvägen. 

Föreslagna framtida verksamhetsområden 
Saltkällans trafikantservice planeras norr om trafikplatsen och utgörs 
av ängsmark. Det är beläget mellan Rödberget, älven, järnvägen och 
nya E6 och är således kringskuret av väganläggningar. Området 
redovisas som framtida verksamhetsområde på längre sikt. Möjlighet 
till lokalisering av framtida kollektivtrafikcentrum för buss och tåg med 
pendelparkering, och eventuellt en mindre trafikantserviceanläggning 
bör närmare studeras genom detaljplaner.  

Säleby västra ligger väster om E6:an och Säleby mellan och södra. 
Området består av plan ängsmark i norr som svagt sluttar från ett 
skogbeklätt bergsparti i söder. Angöring kan ske via bro över 
motorvägen. Genom området går en ledning med 40 kV. 

Håby rastplatsområde omfattar nuvarande rastplatsområde inklusive reservområde för 
verksamheter och är beläget direkt söder om Håby. Området sträcker sig mot söder fram till 
Sälebybäcken och mot öster ca 400 meter från gamla väg E6. Området har ett bra 

Orienteringskarta 
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kommunikationsläge, i direkt närhet trafikplatsen i Håby. Exploatering ska ske med stor hänsyn till 
landskapsbilden och till den närbelägna Sälebybäcken, som är ett ekologiskt känsligt vattendrag. 
Verksamheter med anknytning till turismen ska prioriteras. 

Håby södra ligger i ett mycket strategiskt läge invid berget vid Håbymotet. Läget vid berget gör 
att området bedöms lämpligt att bebygga ur landskapsbildshänseende. 

Gläborg nordvästra ligger norr om Gläborgsmotet där järnvägen korsar E6. Planläggning av 
området för industriändamål pågår. 

Håby västra ligger i ett mycket strategiskt läge invid Gläborgsmotet. 

 

 
Reservområde Gläborg södra ligger i ett mycket strategiskt läge 
invid Gläborgsmotet. Området ligger inom kulturmiljöområde som 
föreslås utgå ur kommunens kulturminnesvårdsprogram till följd av 
dess närhet till E6, vilket i grunden förändrat helhetsmiljön. 
Kulturbyggnadernas enskilda värde berörs ej av föreslagen 
utbyggnad. Områdets strategiska värde för näringslivsutvecklingen 
bedöms vara betydande. Stor hänsyn ska tas till landskapsbilden 
vid utformning och placering av byggnader. 

Dingle västra ligger i ett strategiskt läge vid Dinglemotet. Området 
ligger inom kulturmiljöområde som är rikt på fornlämningar varför 
fördjupade studier behöver utföras vid detaljplanering. 

Dingle östra ett plant område i närheten av Dinglemotet, utmärkt plats för ytkrävande och 
transportintensiv verksamhet. Ingår delvis i ett kulturminnesvårdsområde och angränsar till ett 
antal fornlämningar. 

Skyltning längs vägarna 
Längs nya och gamla E6 förekommer skyltning på intilliggande fält, med reklam för närliggande 
företag och handelsområden etcetera. Skyltar i form av vepor och skivmaterial är upphängda på 
byggnader, ställningar, utställda lastbilsvagnar och hökärror. Skyltarna står huvudsakligen inom 
den zon (50 meter från motorvägen och 30 meter från lokalvägen) inom vilken Trafikverket och 
länsstyrelsen ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt väglagen. 

 
nordvästra 

 
 

  
 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring 
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Av gestaltningsprogrammet för E6, som kommunerna i norra Bohuslän tagit fram tillsammans med 
Trafikverket och länsstyrelsen, framgår att hänsyn och anpassning till landskapsbilden var och är 
ett viktigt motiv för gestaltning och utformning av nya E6. 

Kommunen anser att skyltningen har en förfulande inverkan på landskapsbilden och att den förtar 
upplevelsen av landskapet när man färdas längs vägarna. Skyltningen uppfattas som ”vild”, det 
vill säga att den tillkommer på ett oplanerat sätt, och genom en bristfällig tillstånds- och 
tillsynsprocess, då tillräckliga utformningskrav inte ställs på den som vill uppföra en skylt. Då nya 
och gamla E6 är kommunens entré och ”ansikte utåt” innebär den förfulande skyltningen en 
nackdel ur marknadsföringssynpunkt. Munkedals kommun vill kunna visa upp sitt vackra landskap 
och locka den som färdas längs E6 till turism och besök i kommunen. 

För att uppnå tillräcklig vägledning och information till besökare är kommunens policy att det ska 
finnas skyltning med respektive verksamhetsområdes namn från E6 in mot området. 

ÖP föreslår 
• En utbyggnad av angivna bostads- och verksamhetsområden med mera enligt kartorna 

bedöms, med vissa hänsynstaganden enligt ovan, lämplig. 

• Stor omsorg ska läggas på byggnadernas och närmiljöns utformning med hänsyn till det öppna 
läget mot E6.  

• Skyltar ska utformas så att de anpassas till byggnadernas utseende. Enhetlighet i 
fasadskyltning ska eftersträvas. 

• ”Vild” skyltning på exempelvis utställda kärror längs Trafikverkets vägområden ska inte tillåtas. 
Gemensamt initiativ bör tas av berörda företag, kommunen och Trafikverket för att uppnå att 
erforderlig skyltning får ett mer tillfredsställande, enhetligt utseende och som kan ges tillstånd 
till. 

• Vid planläggning av mark ska värden som landskapsbild och god markanpassning beaktas. 
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Landsbygden: Svarteborg, Sörbygden, Valbo-

Ryr, inre Tungenäset, mm 

Avgränsning 
Med Landsbygden avses här de större sammanhängande 
landsbygdsområden som finns inom kommunen. 

Inre Tungenäset och Dalstråket Tungenäset utgörs dels av inlandet 
väster om E6-stråket fram till kustzonen (gränslinjen för riksintresse 4 
kap MB), dels de områden öster om E6-stråket som ej innefattas i 
centralorten.  

Landskapet från Lökeberg–Ödsby via Pilegård till Foss utgörs av en 
fornlämningsrik odlingsbygd med inslag av hagar och lövskogsmiljöer. 
Området vid Röstorp-Öxna är på samma sätt rikt på fornlämningar. 
Därtill ingår i området de kulturhistoriskt värdefulla vägarna på 
Tungenäset: väg 814 Pilegård–Gårvik och väg 815 Faleby– Munkedals 
hamn. För ytterligare områdesbeskrivning av Landsbygden se Del II. 

Användning av mark och vatten 
Inom Landsbygden är det huvudsakligen boende, jord- och skogsbruk, 
turism- och besöksnäringen och vindbruket som prioriteras. De relativt 
många fokusområden bedöms kunna utvecklas sida vid sida på ett 
lämpligt sätt genom att det storskaliga vindbruket har begränsats till 
ett antal utvecklingsområden efter avvägningar mellan olika intressen 
i planeringsunderlaget för vindbruk. Angivna utvecklingsområden för 
bostäder bygger på bedömningar av behov och efterfrågan för bland 
annat temaboenden inom rimliga avstånd från regionpendlingsnoder 
och i övrigt lämpliga och attraktiva lägen.  

Föreslagna framtida bebyggelseområden 
Framtida bostäder i Öbbön östra: Området är vackert beläget i en 
sluttande dalgång öster om Håby mellan järnvägen och Örekilsälven, 
med väg 926 i nordväst. Det föreslagna området består av både skogs- 
och åkermark och ligger i anslutning till ett befintligt bostadsstråk 
väster om Örekilsälven. Hela området ligger inom skyddsområde för 
grundvattentäkt samt inom kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till 
kända fornlämningar och angränsande ädellövskog med mycket högt 
skyddsvärde. Attraktivt läge i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Framtida bostäder i Smedberg – Öbbön: De två föreslagna områdena 
ligger strax öster om Håby och norr om verksamhetsområden i Säleby, 
med närhet till både service och kommunikationer anser kommunen 
att de är strategiskt viktiga. Båda delarna ligger inom ädellövskog och 
delvis på en höjd. Naturvärden i och i anslutning till områdena ska 
tillvaratas och tillgängliggöras för att bibehålla områdets 
attraktionskraft. 

 
Sörbygden  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Orienteringskarta: 
Landsbygden   



 

FÖRSLAG FÖR MARK OCH VATTEN 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG  50  

 
 

  

Bostäder i Utsikten/Berg: Området ligger mitt på Tungenäset, norr 
om korsningen av väg 814 och 813. Området har ett attraktivt läge 
på en höjd med utblick över landskapet, mitt mellan E6/Munkedals 
tätort och kusten/golfbanan i Torreby. 

Skree:  Området ligger i kanten av en skogsklädd mindre ås, nära 
Pilegårdskorset. Det är nära till kollektivtrafik, planerad VA-ledning 
och service i centralorten eller Håby.  

Vid detaljplaneläggning av ovan nämnda områden görs en 
avvägning mot eventuella allmänna intressen. 

 Öbbön Östra 

 

Munkedals hamn 

 

Smedberg-Öbbön 
 

Orienteringskarta  

 

 

 
 

 
Teckenförklaring finns på markan- 
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ÖP föreslår 
• En utbyggnad av angivna bostadsområden enligt ovan beskrivna framtida bebyggelseområden 

prövas i detaljplan. Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar 
för dessa syften, även för friluftsliv och rekreation liksom konferensanläggningar, ska ges goda 
möjligheter. 

• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering för mindre turism-
/fritidsanläggningar eller bostäder enligt planeringsunderlag LIS-områden. 

• Lokalisering av en campingplats i området runt Hedekas – Lersjön kan vara lämplig och bör 
studeras. Lämplig plats är t ex Vattneröd öster om Lersjön som ligger i anslutning till område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

• Utökning av hävdad badplats med ny brygga i Lersjön. Principiellt har kommunen en positiv 
inställning. 

• Lokalisering av eventuellt mindre flerbostadshus i Valbo-Ryr. Principiellt har kommunen en 
positiv inställning. Bör prövas i detaljplan. 

• Vindbruksområden finns uteslutande inom detta geografiska typområde och utgör 
verksamhetsområden inom vilka endast byggnader och anläggningar nödvändiga för 
vindbruksverksamhet eller annan verksamhet som kan kombineras med vindbruk, till exempel 
jord- och skogsbruk, ska kunna medges. 

Hur övriga intressen bevakas: 
• Randzonen runt centralorten Munkedal–Håby (och de större samhällena) ska detaljplaneras 

inför nybyggnad på sådant sätt att en lämplig framtida expansion för dessa orter säkerställs. 

• Angående vindbruk och LIS, se vindbruksavsnitt respektive LIS-avsnitt tidigare i ÖP18, Del I. 
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Havsbandet (Kustzonen + 

Hensbacka/Saltkällan) 

Tungenäskusten, Saltkällan, 

Hensbacka och Gullmarn 

Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas översiktligt kustzonen, vilket avser 
en ca 1,5 km bred strandzon mellan Färlev- och Saltkällefjordarnas 
strandlinje, inklusive Hensbacka och Taske å, samt det tillhörande 
vattenområdet i Gullmarn till kommungränsen. 

Området innefattar även förekommande öar och kobbar och 
Örekilsälvens mynningsområde. Den gräns som illustreras 
sammanfaller i princip med avgränsningen av området med särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB samt Hensbacka. 

De delområden som är föremål för förändringsintressen redovisas 
kortfattat. Till den beskrivande texten finns en förstorad 
Markanvändningskarta för Munkedal, Håby, Tungenäset, Saltkällan 
och Hensbacka, (Karta 2). På kartorna redovisas nuvarande och 
framtida markanvändning. 

Användning av mark och vatten 
Tungenäset med unika natur- och fritidsmiljöer vid Gullmarn utgör 
kommunens viktigaste utvecklingsområden för ett attraktivt boende. 
Här finns goda förutsättningar att utnyttja den service som finns i 
centralorten och relativt god närhet till kommunikationsvägar och 
expressbusstrafik. 

Inom vissa delar av kustområdet är bebyggelsen lokaliserad till täta 
grupper och då ofta i form av planlagda områden. Inom andra delar 
finns kuststräckor som i princip saknar bebyggelse. Mellan dessa 
ytterligheter förekommer spridd bebyggelse i varierande omfattning.  

Det mångskiftande och brutna strandlandskapet kring Gullmarns 
vatten har genom sin variationsrikedom och sina särpräglade miljöer 
betydande egenvärden i form av intressanta landskapstyper, tillgångar 
för friluftslivet samt kvaliteter i flora och fauna. 

Av stort berggrundsgeologiskt och morfologiskt intresse är 
övergångszonen mellan gnejs- och granitområdena. Fjorden är ett 
attraktivt område för det rörliga friluftslivet. Förekomsten av 
fritidsbåtar är hög samtidigt som ett stort antal människor sommartid 
vistas längs fjordens stränder eller dess närområde.  

Mynningsområdets öar och skär med tillgängliga naturhamnar erbjuder 
rika tillfällen till bad och friluftsliv med möjligheter till fritidsfiske. De 
hydrografiska förhållandena i Gullmarn har bidragit till uppkomsten av 
ett rikt djurliv, delvis unikt. Det dominerande naturvårdsintresset 
utgörs av Gullmarsfjordens marina fauna. Fiskeribiologiskt har 
Gullmarn och tillrinnande vattendrag stort intresse som reproduktions- 
och uppväxtområde för åtskilliga värdefulla fiskarter. Örekilsälven kan 
uppvisa en laxyngeltäthet i nivå med de rikaste vattendragen i landet. 

Orienteringskarta: Havsbandet 

Bild 1: Torreby slott 
Bild 2: Maltes stig vid Saltkällan 
Bild 3: Bild mot berget vid 
Munkedals hamn 

Gårvik/Bergsvik 

  
 

Munkedals hamn 
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Saltkällan/Hensbacka omfattar en utvidgning av ett långsträckt dalstråk från sydost vilken längst i 
norr övergår i det smala Kviströmspasset. 

Dalen avgränsas av brant sluttande höjdområden som i öster har sin fortsättning mot 
Herrestadsfjället. Området har stora värden för kultur, friluftsliv och turism. Biflödet Åsensbäcken 
berör riksintresset för Taske å. 

Principer för bebyggelseutvecklingen 
Riksintressen och kompletteringsbebyggelse 

Huvudfrågan vid planeringen för en långsiktigt hållbar utveckling inom Tungenäset och dess 
kustzon är att åstadkomma både en minskning av övergödningen av Gullmarn och ett 
säkerställande av kustlandskapets framtida värden med dess nationella bevarandeintressen, och 
samtidigt skapa förutsättningar för en utveckling av ett attraktivt permanentboende i lämplig 
omfattning. 

Med ledning av en bebyggelsekarta har en översiktlig studie gjorts av kustzonen. Fyra områden 
har avgränsats, till vilka bebyggelsen idag i huvudsak är lokaliserad. De ges här beteckningen 
”kompletteringsområden” i syfte att ange att en utveckling av bebyggelsen kan vara möjlig inom 
dessa områden. Svar på detta kan ges först efter varje områdes förutsättningar utretts genom 
planläggning som inleds med programarbete för större områden än för enskilda detaljplaner. Det 
synsätt som ovan redovisats ligger i botten för den fortsatta planeringen inom hela det geografiska 
området.  

Den planerade och pågående VA-ledningen till Munkedals hamn respektive Bergsvik/ Gårvik 
kommer att bidra till en bättre vattenmiljö i Gullmarn, samtidigt som den möjliggör mer omfattande 
kompletteringsbebyggelse i vissa delar och omställning till permanentboende av befintliga 
fritidshus. Det är samtidigt ett ömsesidigt beroende där en utveckling av nya bostadsområden är 
en förutsättning för att kommunen ska kunna genomföra VA-utbyggnaden. 

Kompletteringsområden: Utpekandet av områden där kompletteringsbebyggelse ska kunna 
medges ska ses som ett ställningstagande till att de ej utpekade områdena ska fredas från ny 
omfattande bebyggelse.  

Kompletteringen avses främst innebära tillkomst av enstaka hus vars lämplighet på platsen prövas 
i bygglov/detaljplan. Kompletteringarna bedöms med stor sannolikhet komma att ske i sådan takt 
att de kan betraktas som kompletteringar på lång sikt. De utpekade områdena omfattas i stor 
utsträckning av pågående planprocesser.  

Genom att tillkommande bebyggelse lokaliseras till idag befintliga bebyggelseområden, fredas 
mellanliggande zoner från ytterligare planläggning av bebyggelse varvid riksintresset från denna 
synpunkt kan säkerställas. Lokalisering av tillkommande bebyggelse ska dessutom ske med 
utgångspunkt i natur- och kulturvärden i den byggda miljön, i landskapet, och på ett sätt som inte 
påtagligt kan skada områdets nationella natur-, kultur- och friluftslivsintressen. Lösningar där olika 
intressen kan samverka, samordnas och utvecklas med hänsyn till varandra eftersträvas.  
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Princip för bebyggelseutveckling utmed Bergsvik–Gårvik 

 

 

 

 
 

 
 
 
Föreslagna framtida bebyggelseområden 
inklusive reservområden 
Kompletteringsområdena Sjöris, Röd, Gårvik/Bergsvik och 
Munkedals hamn samt delar av Saltkällan 

Områdena ingår i zon för särskilda 
hushållningsbestämmelser för natur- och 
kulturmiljövärden av riksintresse. Genom närheten till 
Gullmarsfjorden ligger områdena i närheten av 
riksintresseområde för naturvården och för friluftslivet 
samt naturreservat och strandskydd. Områdena 
tangerar även Natura 2000-område. 

 
 

Orienteringskarta 
 

Öppen landskapsbild ska bevaras 

Värdefull öppen siktlinje 

Kontinuerligt promenadstråk mellan Ödsby – Gårvik ska möjliggöras 

Möjlighet till förtätning 

Ädellövskog bevaras 

Strategisk grön spridningskorridor (principiellt läge) ska 
säkerställas i samband med eventuell fortsatt förtätning av 
området. Behov och utformning bör utredas i samband med 
detaljplan. Om behovet saknas kan stråket utgå. 
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De föreslagna områdena har goda förutsättningar för 
pendling med personbil kombinerat med kollektivtrafik. 
Samtidigt finns förutsättning för ett attraktivt boende med 
närhet till havet och till det övriga rika friluftsliv som 
Tungenäset kan erbjuda. 

Genom lämplig komplettering/förtätning och kommunal  
VA-anslutning möjliggörs både hel- och delårsboende. 
Detta kan bidra till att bostadsområdena bebos även 
under vintertid och till en ökad inflyttning till kommunen.  

Den nya bostadsbebyggelsen kan bestå av såväl 
friliggande hus som par- och radhus med inslag av större 
eller mindre hyres- eller bostadsrätter, kanske även 
enstaka flerfamiljshus.  

Detta förutsätter att kommande detaljplaner utformas så 
att helårsboende möjliggörs och uppmuntras. En 
komplettering av boendet inom bebyggelseområdena 
innebär också ett ökat underlag för lokal service, både 
kommunal och enskild, som förskola, servicebutik och 
utökad busstrafik med mera. 

Sjöris är beläget på Tungenäset, strax norr om Torreby 
slott. Områden för bostäder föreslås nordväst om befintlig 
bebyggelse samt mindre områden närmare golfbanan. De 
föreslagna bostadsområdena består av tre mindre och ett 
större område som kompletterar redan befintlig, relativt 
nybyggd, villabebyggelse.  

Det större området är ett reservområde på längre sikt. 
Det föreslagna området består till största delen av 
skogsmark. En känd fornlämning finns inom området, en 
äldre gårdsbildning. Ädellövskog av högt skyddsvärde 
finns delvis inom området.  

Området är attraktivt bland annat genom de möjligheter 
till utsikt mot havet som finns. Hänsyn ska tas till utsikt 
för befintlig bebyggelse. Vissa delområdens exponering 
mot fjorden bör utredas genom landskapsbildsanalys. 

Röd är beläget på Tungenäset vid slutet av väg 813, strax 
söder om Torreby golfbana. Planarbete pågår för Övre 
Fjällberg. Det föreslagna bostadsområdet består av sex 
mindre och två större områden som förtätar redan 
befintlig bebyggelse. Fem av dessa är reservområden för 
bostadsbebyggelse på längre sikt.  

Det föreslagna området består av både skogs- och 
åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt 
kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till kända 
fornlämningar, bland annat en äldre gårdsbildning, och till 
ädellövskog av högt skyddsvärde som delvis finns inom 
området. Genom läget nära golfbanan är områdena 
lämpliga för till exempel temaboende kring golf. 

 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring 
finns på markanvändningskarta 2. 

Röd 
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Gårvik ligger på Tungenäsets spets ut mot Gullmarsfjorden vid slutet av väg 
814. Det föreslagna bostadsområdet består av sex större och mindre områden 
som förtätar redan befintlig bebyggelse, som idag består mestadels av 
fritidshus. Två av områdena är reservområden på längre sikt. Det föreslagna 
området utgörs av både skogs- och åkermark. Området ligger delvis inom 
kommunalt kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till kända fornlämningar, bland 
annat två stenåldersboplatser där en mängd flintfynd gjorts.  

Kommunen har tagit fram ett förslag till avgränsning av skyddsområdet för 
Lökebergs Hällristning, där del av skyddsområdet får stå tillbaka för att 
möjliggöra bebyggelseutveckling. Se även bebyggelseprincip nedan. 
Områdena är delvis röjda och medger utblickar mot havet.  

Området i Svarsvik bedöms lämpligt att på sikt utveckla för bad. 

Bergsvik är beläget på Tungenäsets sydöstra sida ut mot Gullmarsfjorden, 
söder om väg 814, nordost om Gårvik. Det föreslagna bostadsområdet består 
av fyra mindre områden som förtätar redan befintlig bebyggelse, som idag 
består mestadels av fritidshus. Det föreslagna området utgörs av både skogs- 
och åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt kulturmiljöområde 3. 
En känd fornlämning finns inom området, en stensättning. Detaljplanering av 
området pågår. 
 

 
  

Gårvik/Bergsvik 

Orienteringskarta 
 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 
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Munkedals hamn: Förtätning av redan befintlig bebyggelse föreslås genom 
ett antal områden för bostäder i lägen som bedömts lämpliga och utreds 
närmare i detaljplaner. 

Saltkällan norra: Området ligger sydost om centralorten Munkedal. 
Föreslagen ny bebyggelse utgörs av ett område på nordöstra sidan av E6 
med en lokalisering som tar hänsyn till och tillgängliggör de rika kultur-, 
natur- och fornlämningsvärden som finns i området. 

Saltkällans säteri: På marker som tillhört det före detta säteriet i Saltkällan 
föreslås planeras för bostäder och att detaljplan för camping ersätts. 
Ändringen skulle möjliggöra attraktiva, naturnära bostäder i ett bra 
kommunikationsläge med närhet till ett möjligt framtida 
kollektivtrafikcentrum med pendlarparkering. Hänsyn ska tas till ett 
ädellövsparti (nyckelbiotop) inom området. 

 
 

 
Munkedals hamn 

 

Orienteringskarta 

Munkedals hamn  
 

  

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 
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Övriga planeringsförutsättningar 

Vatten och avlopp 

För den spridda bebyggelsen i kustzonen är vatten och avloppsfrågan 
i dagsläget som regel löst genom enskilda anläggningar. En inventering 
av vatten- och avloppssituationen har tidigare genomförts för all 
bebyggelse på Tungenäset. Enskilda lösningar dominerar även inom 
de bebyggelsetäta delarna. Gemensamma anläggningar finns inom 
planområdena i Sjöris och Dale samt inom en del av Bergsviksområdet. 
Vid Sjöris är anläggningen kommunal, i övrigt gäller enskilt 
huvudmannaskap. För bebyggelsen i Torrebys närområde finns ett 
lokalt reningsverk med kapacitet för ca 700 pe. 2016 var 
medelbelastningen per dygn på verket 175 pe med 450 anslutna 
fysiska personer och maxbelastningen per dygn var 294. 

Den planerade utbyggnaden av överföringsledning till Munkedals 
hamn, Bergsvik och Gårvik från reningsverket i Munkedal ger 
förutsättningar för permanentning av fritidsbostäder och nybyggnad 
inom dessa områden och utmed överföringsledningen. Kapaciteten i 
reningsverket är god och bedöms klara av hela den möjliga expansion 
som redovisas, även om ett rimligt antagande är att endast delar 
kommer att exploateras inom de närmaste tio åren.  

Trafik 

Området genomkorsas mellan Saltkällan och Hensbacka av både gamla 
och nya E6 samt järnvägen. De sammantagna störningarna från dessa 
behöver beaktas vid planläggning av berörda föreslagna 
bostadsområden. I övrigt förekommer länsvägar och lokala småvägar. 
Anslutningsvägarna över Tungenäsets inre delar bedöms klara den 
belastning som angiven expansion medför. Kommunen ser positivt på 
en framtida gång- och cykelväg längst länsväg 814 till Bergsvik och 
Gårvik. På sikt vill kommunen även förbättra för gång och cykeltrafiken 
ut mot Torreby och till Munkedals hamn. I takt med ett förväntat ökat 
permanentboende bör de kollektiva transportmöjligheterna 
uppgraderas. 

Geoteknik 

Geotekniska förutsättningar ska belysas vid fortsatt 
detaljplaneläggning. Kommunen har för närvarande otillräcklig 
kunskap om geotekniska förhållanden inom vissa mindre områden vid 
Saltkällan (se karta i avsnitt Hälsa och säkerhet (A), ÖP14 Del II), vilket 
innebär osäkerhet avseende bland annat markens stabilitet. Ingen 
fortsatt utveckling av befintlig eller ny bebyggelse bör tillåtas inom 
dessa områden innan geotekniska förhållanden klarlagts och marken 
bedömts lämplig för ytterligare bebyggelse. 

Översvämningsrisk 

Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns befintliga fastigheter inom 
områden som idag är känsliga för översvämning, då de ligger lågt i 
terrängen (se karta i avsnitt Hälsa och säkerhet (A), ÖP14 Del II). Då 
höjda vattennivåer och ökad risk för översvämningar är att vänta i 
framtiden är det viktigt att beakta detta redan idag, för att undvika risk 
för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i framtiden bli nödvändiga för att 
skydda fastigheterna mot översvämning eller mildra konsekvenserna 
av en sådan.

Havsbandet med omnejd 



 
 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 59  

Service  

Boendeinriktad service som skola, barnomsorg, livsmedelsbutiker med mera saknas på Tungenäset 
och i Saltkällan/Hensbacka och finns i första hand att tillgå i Munkedals samhälle. Ökad befolkning 
kan på sikt innebära tillräckligt underlag för sådan service. 

Turism och rekreation  

Tungenäset har genom kombinationen av ett värdefullt kultur- och odlingslandskap med Gullmarns 
vattenområde stora förutsättningar för en utveckling av turism och rekreation. Vid Torreby finns 
en etablerad golfbaneverksamhet där landskapets och kulturmiljöns värden tas väl tillvara. De 
kommunala badplatserna vid Saltkällan och Gårvik är väl etablerade liksom badplatserna vid 
Torreby/Röd som sköts av en privat förening.  

Utbredningen av fritidsfisket i kustzonen är helt knutet till Gullmarn och Örekilsälven. Riksintresset 
för friluftsliv omfattar hela Gullmarns vattenområde jämte Örekilsälvens utlopp. För dessa områden 
sammanfaller som regel friluftslivets intressen med naturvårdsintressena. Konflikter kan uppstå 
inom områden med värdefulla grundbottnar som samtidigt är av intresse för båtsport och anknutna 
aktiviteter.  

Kommunen har genomfört en inventering av båtplatser längs strandområdet mot Gullmarn. Denna 
visar att antalet båtplatser inom varje etablerad grupp varierar mellan 5 och 50 platser. Vid varje 
sådan grupp kan båtanknutna aktiviteter innebära att störningar sker av det marina livet på 
förekommande grundbottnar.  

Område med särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap MB) 

Kustområdet inom Munkedals kommun ingår i ett område, mellan Brofjorden och vidare söderut 
genom Bohuslän, Halland och Skåne till Simpevarp, med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
4 kap i miljöbalken, så kallade geografiska områden vilka i sin helhet är av riksintresse.  

De i miljöbalken upptagna geografiska områdena har på senare tid ibland blivit kallade för 
”nationallandskap”. Riksdagen har beträffande nationallandskapen redan gjort en avvägning av 
olika allmänna intressen till förmån för natur- och kulturintressena när kommunen ska ta ställning 
till en fråga. Detta beslutades redan genom att naturresurslagen och miljöbalken antogs.  

Vad kommunen föreslås i sin översiktsplan inom ett nationallandskap får därför aldrig på ett 
påtagligt sätt skada natur och kulturvärdena. Områdets värden ligger i de förutsättningar som 
erbjuds för rörligt friluftsliv i form av badplatser, fiskeplatser och möjligheter till båtsport, 
tillgängligheten till attraktiva bad, strand- och skärgårdsområden, högklassiga fornlämningsmiljöer 
och äldre bebyggelsemiljöer, en värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden och 
närheten för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer. 

ÖP föreslår 
• En utbyggnad av föreslagna bostads- och verksamhetsområden med 

mera enligt kartorna bedöms lämplig, mot bakgrund av de i texten 
givna resonemangen. 

• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av 
anläggningar för dessa syften, även för friluftsliv och rekreation, ska ges 
goda möjligheter. 

• Möjlighet till framtida badplats vid Svarsvik och iordningställande av 
befintliga bodar med mera. 

• Samfällighetsbadplats i Bergsvik med badbrygga ska kunna prövas. 

• Ytterligare bryggor för småbåtar ska kunna prövas. 

• Förutsättningarna för boende på vatten och småbåtshamn i Munkedals 
hamn ska ges möjlighet att studeras. 

• Detaljplan ska föregå tillkommande bebyggelse i ovan angivna 
förslag på framtida bebyggelseområden, inom ”samlad bebyggelse” Naturmarkerna 
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(enligt tidigare definition), inom kompletteringsområden samt vid 
omställning av fritidshusbebyggelse till helårsboende. 

• Förekommande kultur- och miljöintressen tillvaratas och tillgängliggörs vid åtgärder av olika 
slag.  

Hur övriga intressen bevakas 
• Vid bygglovsprövning inom området ska bebyggelsetradition vad gäller placering, utformning 

och materialval beaktas. 

• Respektive fastighetsägare har ett ansvar för sina fastighetsbelägenheter, men även 
tillsammans med grannfastigheterna finns ett gemensamt ansvar. Kommunen vill understryka 
behovet av att klarlägga planeringsförutsättningar avseende geoteknik och 
översvämningsriskerna vid Saltkällan och översvämningsrisken för Munkedals Hamn.  

• Tillgänglighetsförbättrande åtgärder bör efter hand utföras.  

• Gullmarn: Det stora vetenskapliga värde som fjorden och dess närmaste omgivning och 
tillflöden har ska uppmärksammas särskilt vid all planering eller exploatering som kan 
innebära någon form av negativ påverkan. Grundområdena har stor betydelse för 
fiskreproduktion. Särskilt stor försiktighet bör iakttas inom vattenområden som utgör 
fredningsområden för lax och öring, reproduktionsområden för hummer, eller i övrigt är av 
stort intresse för yrkesfisket eller den marina miljövården.  

• Miljökvalitetsnormer för fisk-/musselvatten och yt-/grundvatten ska iakttas. 
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Naturmarkerna: Kynnefjäll, 

Örekilsälven, Hajumsälven, 

Bärfendal, Herrestadsfjället och 

Södra Bullaresjön 

Avgränsning 
Med Naturmarkerna avses här de större sammanhängande naturvårds- 
och friluftsområdena inom kommunen (utom Gullmarn och 
kustområdet, vilka redovisas i avsnitt Havsbandet): 

• Kynnefjäll 

• Örekilsälvens dalgång 

• Bärfendal 

• Herrestadsfjället 

• Södra Bullaresjön 

• Hajumsälven – Brattöns Gård 

För områdesbeskrivning av Naturmarkerna se Del II. 

Användning av mark och vatten 
Inom Naturmarkerna är det huvudsakligen naturens villkor som prioriteras.  

Detta hindrar inte att bebyggelse eller anläggningar är motiverade och lämpliga. Det gäller särskilt 
satsningar som bidrar till naturvård, berikat friluftsliv, ökad så kallad grön turism, eller övrig 
landsbygdsutveckling, även i strandnära lägen där så bedöms lämpligt. Enligt planeringsunderlaget 
för LIS-områden bör vissa delar av Södra Bullaresjöns och Kärnsjöns stränder vara möjliga att 
utveckla för strandnära anläggningar eller bebyggelse. 

ÖP föreslår 
• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar för dessa syften, 

även för friluftsliv, rekreation och bostäder ska ges goda möjligheter.  

• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering av mindre turism-
/fritidsanläggningar eller bostäder där detta kan ske utan stora inskränkningar för det rörliga 
friluftslivet eller stor skada på naturvärden. 

• Lokalisering av en mindre camping utmed Blågröna vägen bör studeras i anslutning till 
Bullaresjön. Lämplig plats för camping vid Bullaresjön är Fiskebo, som ägs av kommunen, 
eller i omgivande område. Platsen ligger inom område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge – LIS-område. Vissa strandskyddslättnader för enklare turistanläggningar som brygga 
och liknande ska kunna medges. 

• Tysta och stora opåverkade områden kring Bredmossen mellan Södra Bullaresjön och 
Kynnefjäll föreslås av kommunen som nytt riksintresse för friluftsliv. 

• Kommunen avser ej att inom Kynnefjäll prioritera vindbruk framför övriga allmänna intressen 
som friluftsliv, naturvård, tysta områden etcetera. 

 

Orienteringsfigur: 
Naturmarkerna 

 

 

 

 
 

Bärfendal  
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Hållbarhetsbedömning av ÖP - Sammanfattning 

Till ÖP18 hör den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utarbetades under framtagandet av 
ÖP10. Då ÖP18 i stor utsträckning bygger på innehållet i föregående översiktsplaner bedömer 
kommunen att MKB fortfarande är i huvudsak giltig. I följande avsnitt finns dels sammanfattande 
texter för miljöbedömningen samt kompletterande texter som behandlar förändringar som skett i 
översiktsplanen sedan ÖP14. Vidare har hållbarhetsbedömningen kompletterats med beskrivning 
och resonemang kring social hållbarhet. 

Planens måluppfyllelse 
En översiktsplan bör kunna ge såväl utvecklande som hushållande vägledning för beslut inom 
samhällsplaneringen. Men hur väl lever ÖP upp till lagstiftningens och den egna ambitionen om 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – och hushållning med resurser? Att göra 
hållbarhetsperspektivet till en fortsatt levande och aktiv frågeställning i kommunens arbete, såväl 
på den politiska sidan som på tjänstemannasidan, är kanske lika viktigt som att försöka besvara 
frågan här i ÖP. Målen kan bara uppfyllas genom en kontinuitet av hållbarhetsinriktade och 
långsiktiga beslut. 

Markanspråk – samlad bedömning 
Översiktsplanen för Munkedal har kommit till i en tid när en utveckling av kommunens näringsliv 
och invånarantal har förändrats och växt. Efter en tid av låg aktivitet upplever kommunen ett 
växande intresse för att bygga bostäder och etablera verksamheter. Inom dessa områden förväntas 
de största markanspråken uppstå. 

Bostäder 

Munkedals kommun är jämförelsevis glest befolkad, i genomsnitt 16 invånare per km². 
Översiktsplanen visar ett stort antal möjliga områden för bostadsexpansion inom vilka bostads-
marknadens egna spelregler får reglera var den nya bebyggelsen får sin tyngdpunkt. Planen 
medger dessutom enstaka bebyggelse och ytterligare bostadsområden utanför de i ÖP utpekade 
områdena, bland annat genom så kallade temaboenden och boende i strandnära lägen. 
Lämpligheten prövas slutligt i detaljplan och/eller bygglov. 

Totalt anges i ÖP expansionsområden för bostäder på ca 200 ha, vilket motsvarar ca 1000–2000 
nya bostäder, beroende på exploateringsgrad. Den lägre siffran motsvarar en typisk 
villaområdesexploatering med inslag av par- och radhus. Inom typområdet Havsbandet bedöms 
områdena motsvara ca 500 villatomter. Därtill finns ca 50 ha detaljplanelagd men obebyggd mark 
inom kommunen (av varierande exploateringsintresse) och längs kusten ett par större 
fritidshusområden som kommunen avser omvandla till permanentboende med ca 200 befintliga 
tomter. 

I dagsläget kan det vara rimligt att anta att valda delar av de angivna bostadsutbyggnadsanspråken 
kommer att bebyggas under den period ÖP har som tidsram, det vill säga fram till ca 2030. 
Förutsättningarna för en ökad inflyttning bedöms dock vara mycket goda, utan stora ekonomiska, 
sociala eller ekologiska uppoffringar, se nedan. 

Verksamheter 

Kommunen ser möjligheter att skapa utrymme för en resurseffektiv och samordnad lokalisering av 
verksamhetsområden i närheten av E6:an och redan trafikpåverkade områden. Här kan 
omgivningspåverkan minimeras bland annat genom gemensamma våtmarker för dagvattnet och 
gemensamma servicefunktioner. Att lokalisera framtida verksamheter företrädesvis i närhet till 
trafikmoten utmed E6 bedöms minimera de motorfordonsbundna transporterna.

Planens konsekvenser 
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Vindbruk – inklusive kraftledningsutbyggnad 

Kommunens vindbruksområden har placerats så att riksintressen inte berörs. Däremot har 
Energimyndigheten pekat ut ett riksintresseområde för vindbruk i Kynnefjällsområdet, som berör 
andra riksintressen. Detta område har plockats bort då det riskerar att påverka Tanums tysta 
område samt friluftslivet på Kynnefjäll.   

En större utbyggnad av vindkraft ger stora konsekvenser på närmiljö och landskapsbild. I ett längre 
tidsperspektiv kan de permanenta skador som uppstår av vindbruk anses vara begränsade – 
marken bedöms kunna återställas relativt opåverkad och landskapsbilden kan i stort sett återställas 
helt. 

ÖP 20 innebär inget förändrat ställningstagande gentemot ÖP14. Inga större förändringar har heller 
skett sedan ÖP14 antogs. Kommunen har avvägt att av de cirka 60 vindkraftsverk som redovisas i 
antagen vindbruksplan från 2010 anses hälften vara en tillräcklig nivå av vindkraft för Munkedals 
kommun. Av dessa har flertalet planlagts eller planeras byggts ut, vilket öppnar upp till dialog för 
ytterligare vindkraftverk i Munkedals kommun inom ramen för de vindbruksområden som återstår. 
Utöver utpekade vindbruksområden är kommunen även generellt positiv till prövning av så kallade 
gårdsverk på landsbygden. 

Hushållning med resurser – samlad påverkan 
Jordbruksmark 

De markresurser som översiktsplanen tar i anspråk för bostäder och verksamheter berör delvis 
klassad jordbruksmark. Verksamhetsområdet vid Dingle ligger på A-klassad jordbruksmark, liksom 
till viss del ett flertal av de föreslagna bostadsområdena vid Håby och i Saltkällan/Hensbacka. I 
översiktsplanen anges att i första hand C-klassad mark ska användas men de strategiska lägen 
som angivna områden har, bedöms inte möjliga att åstadkomma på C- eller B-klassad mark, utan 
de ekonomiska och transporteffektiviserande hållbarhetsprinciperna ges prioritet. Den samlade 
negativa effekten minskas av att jordbruksmarken vid Dinglemotet är påverkad av närheten till 
motorvägen. En strävan bör dock vara att lägre klassad jordbruksmark prioriteras först. 

Kustzonen 

De största markanspråken för bostäder ligger inom den viktiga markresursen kustzonen. 
Resonemangen kring hushållning med denna resurs framgår av avsnitten Havsbandet i Del I och 
Riksintressenas redovisning i Del II planeringsförutsättningar från 2014. 

Social hållbarhet 
Hållbarhetsbedömningens sociala dimension handlar om människans levnadsvillkor i samhället 
och fokuseras främst i de nationella folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande. 
Nedan beskrivs översiktligt och resonemangsvis hur planförslaget bedöms bidra till att nämnda 
mål kan uppfyllas. Målen har härvid konkretiserats i ett antal grundläggande mänskliga behov och 
livskvaliteter.  

Arbete och försörjning 

Arbete och försörjning är basalt för människors livskvalitet. Arbetslöshet har stor påverkan på den 
enskildes fysiska och psykiska hälsa och barns uppväxtvillkor. Avsaknad av arbete bidrar i hög 
grad till ökad ohälsa.  

Goda allmänna väg- och järnvägskommunikationer, samt pågående utbyggnad av bredband, ökar 
tillgängligheten såväl inom kommunen som till arbetsmarknaden och eftergymnasiala utbildningar 
i regionen, vilket bland annat gagnar företagande med ökad tillgång och bredd på arbetstillfälle. 
Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen har förutsättningar att höjas. 

Tillgången på rika natur- och kulturvärden och områden för friluftsaktiviteter ger goda 
förutsättningar för turismnäringen att växa, vilket sammantaget kan bidra till ett mångsidigt 
näringsliv med olika typer av arbeten. Ett gott företagsklimat och planberedskap för 
verksamhetsetablering i attraktiva lägen längs E6 ger förutsättningar för ett växande företagande 
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och därmed ökat antal arbetstillfällen i kommunen, vilket i sin tur främjar en befolkningsökning. 
Fler människor, inte minst ungdomar, kan som kvarboende eller inflyttade i Munkedal, bli 
ekonomiskt självförsörjande och oberoende vilket gagnar det sociala välbefinnandet såväl på 
individnivå som familjenivå.  

Ett ökat befolkningsunderlag ger i sin tur förutsättningar för en utbyggnad av kommunal och 
kommersiell service och därmed fler arbetstillfällen inom ett större spektrum av branscher. 

Sammantaget bedöms genomförandet av intentionerna i planförslaget, jämfört med 
nollalternativet, ge bättre förutsättningar för ett enklare och bättre vardagsliv för invånarna i 
Munkedal. 

Boende 

Munkedal har under de senaste åren haft en ökande befolkning. En fortsatt och ökad tillväxt i form 
av ökad befolkning och sysselsättning bedöms vara av vital betydelse och en förutsättning för ett 
bra vardagsliv, där tillgång och tillgänglighet till bland annat skola, vård, omsorg och 
platser/lokaler för möten och fritidsaktiviteter prioriteras. Enkelt uttryckt är varje ny invånare 
viktig för kommunen, oavsett var i kommunen vi finner hen. Detta speglas i översiktsplanen där 
boende främjas på olika nivåer, platser och former. I tätorterna finns ett behov av främst hyres-
bostäder för att öka möjligheten till kvarboende för olika målgrupper. 

Samlad utbyggnad av bostäder föreslås huvudsakligen i kommunens södra delar i anslutning till 
centralorten samt på Tungenäset. Här finns etablerad service och infrastruktur att tillgå och 
förtätningen bidrar till att stärka kommunens ”kärna” både ekonomiskt och socialt. Tungenäset har 
en särskild attraktivitet för boende då det erbjuder havsnära lägen. Spridd bebyggelse på 
landsbygden i allmänhet är positivt och skall bejakas. 

Härutöver betonas också vikten av att de större tätorterna Dingle, Hedekas och Hällevadsholm ges 
möjlighet till komplettering med funktioner som stärker dess självförsörjning avseende service och 
verksamheter så långt möjligt. 

Ökat boende på landsbygden innebär ett ökat underlag för service, både kommunalt och enskilt, 
som förskola, servicebutik och kollektivtrafik. 

Vidare pekas områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ut med syftet att bidra till en 
positiv landskapsutveckling i form av nya bostäder i attraktiv miljö och lokalt knutna verksamheter 
(Munkedalspecifika besöksnäringar) med behov av sjönära lägen.  

Sammantaget ger anslaget i översiktsplanen goda förutsättningar för ett brett och varierat 
bostadsutbud som kan attrahera människor med olika boendeönskemål i enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Livsmiljö 

Sociala aspekter på den fysiska miljön handlar i stort om att ”vardagen ska gå ihop”. Strukturer 
som präglas av närhet mellan människor, närhet till kommunikationer, service, gröna områden och 
platser/lokaler för fritidsaktiviteter och möten har bevisligen en positiv inverkan på vår allmänna 
trivsel. Översiktsplanens intentioner handlar i stort om att förstärka befolkningsunderlaget i redan 
etablerade orter så att förutsättningarna för service och fritid på lokalt plan främjas. 

För ungdomar och många äldre utgör närheten till trygg och säker kollektivtrafik, service och 
naturområden en extra viktig faktor för möjligheterna att vistas och röra sig. Möjligheten att 
transportera sig är i hög grad avgörande för hur möjligheterna till utbildning på annan ort kan 
utnyttjas och därmed en ödesfråga för kommunen i strävan att kunna erbjuda kvalificerad 
arbetskraft på hemmaplan. Den idag långt gångna utbyggnaden av fibernät i kommunen, ökar 
möjligheten att studera eller arbeta på distans. 

Delaktighet och inflytande i samhället 

Att finna rätt former för människors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga 
mål för såväl individ som samhälle. Möjligheterna att påverka förutsättningarna för människors 
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delaktighet och inflytande i samhället genom fysisk planering är dock begränsade och handlar i 
huvudsak om hur processerna enligt plan- och bygglagen bedrivs.  

ÖP18 baseras i stor utsträckning på innehållet i ÖP14 och ÖP10. Under utarbetandet av ÖP10 
genomfördes en omfattande demokratisk process med rådslag där samhällsföreningar och 
bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den gemensamma bilden av framtidens 
Munkedal. Under samrådet och kommande utställning av ÖP18 fortsätter kommunen 
medborgardialogen med invånarna, företagare och aktörer. Först i ett senare planskede kan 
bedömas hur väl kommunen lyckas med att engagera medborgarna och framför allt vilket 
genomslag allmänhetens uppfattningar tillåts få i planen. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i olika former gagnar en god folkhälsa. I Munkedal är tillgången på områden för 
aktiv fritid mycket god och utbudet brett. En av målsättningarna i översiktsplanen är att förbättra 
tillgängligheten till de naturgivna aktivitetsområdena genom utbyggnad av gång- och 
cykelvägsnätet samt genom att främja turism och friluftsliv. Samtidigt innebär en förtätning av 
orterna ett bättre underlag och tillgänglighet till idrottsanläggningar och service samt mer 
stimulerande och trygga promenader och cykelturer. Sammantaget bedöms ett genomförande av 
planförslagets intentioner ge positiva effekter för människors möjlighet till fysisk aktivitet. 

Trygghet 

Trygghet spänner över ett brett fält, alltifrån tillit mellan människor och att ha sin försörjning 
tryggad till att utan rädsla kunna röra sig i de offentliga rummen. Översiktsplanen behandlar ett 
flertal övergripande frågor, men det är normalt först i detaljplaneringen som konkreta åtgärder kan 
vidtas och lagstadgas. Att planera för en ökad befolkning, fler arbetstillfällen, ökad service och 
bättre tillgänglighet till områden och lokaler för rekreation och fritidssysselsättning ger dock goda 
förutsättningar för att kunna hantera trygghetsfrågorna på ett långsiktigt hållbart sätt. 

I planförslaget föreslås bebyggelsekompletteringar vilka ger möjlighet att ”bygga bort” otrygga, öde 
markområden och genom fler boende och verksamma på ett bättre sätt befolka offentliga rum vilket 
är positivt i ett trygghetsperspektiv. Vid etablering av ny bebyggelse i strandnära lägen är det av 
vikt att trygghetsfrågorna beaktas vid upprättande av detaljplan.  

En annan viktig trygghetsaspekt är bevakningen av barnperspektiv samt barns behov i våra fysiska 
miljöer. Här kan kommunen som ansvarig för den fysiska planeringen bana väg för ett samhälle som 
till sina fysiska delar tar hänsyn till barns behov och därmed även för vuxna, såväl kvinnor som män. 
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Miljöbedömning av översiktsplan för Munkedals 

kommun 

Översiktsplaner ska enligt lagen miljöbedömas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planen så tidigt som möjligt, så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 11§ 
Miljöbalken) samt att identifiera ifall planen kan innebära betydande miljöpåverkan. De områden 
som identifieras ska sedan behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap 12§ Miljöbalken).  

Betydande miljöpåverkan 
Lagstiftaren har i Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar angivit ett antal 
verksamheter som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan och som kräver 
miljötillstånd. Förutom dessa gäller det att identifiera och avgränsa övriga åtgärder som kan 
komma att leda till betydande påverkan. Förarbete och direktiv till miljöbalken lyfter fram behovet 
att tydliggöra sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och 
negativa effekter på kort, medellång och lång sikt. En relevant avgränsning är mycket viktigt för 
att motverka allt för detaljerat och onödigt arbete vid planläggning.  

Betydande miljöpåverkan i Munkedals kommuns översiktsplan 
Följande delar i Munkedals kommuns översiktsplan bedöms, beroende på hur de hanteras i 
kommande detaljplanering/prövning av bygglov, enskilt eller sammantaget, kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. Slutlig prövning sker i detaljplan/bygglov och/eller tillståndsprövning. 
Planen bedöms kunna genomföras utan att sådan miljöpåverkan i realiteten uppstår. Nedan 
redovisas och belyses berörda delar i översiktsplanen;  

Bostadsområden utmed Gullmarn - Tungenäset 

Gullmarsfjorden utgör ett Natura 2000-område och ligger delvis inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. I översiktsplanen föreslås såväl utbyggnad av befintliga bostadsområden som nya 
sådana. Närheten till Gullmarsfjorden och Tungenäset gör att särskilda krav på bland annat 
omhändertagande av dagvatten och tillfredsställande vatten- och avloppslösningar måste ställas. 
Förutsatt att detta beaktas i fortsatt planering/bygglovsprövning bedöms ingen påtaglig skada på 
Natura 2000-området och riksintresset för naturvård och friluftsliv uppkomma.  

Nya handelsområden/industriområden utmed E6:an 

En detaljplan som innebär tillkomst av ett handelsområde/verksamhetsområde kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. De områden som pekas ut för sådana ändamål är Saltkällan, Håby, 
Gläborg och Dingle utmed E6. I kommande detaljplanearbete förutsätts att lokalisering och 
utformning sker på sådant sätt att miljöpåverkan minimeras och därmed ej blir betydande. I det 
fall det handlar om verksamheter som, enligt miljöbalken, kräver tillstånd ingår i 
tillståndsprövningen att slutligt pröva och reglera den specifika verksamheten utifrån ett 
miljöperspektiv.  

Campingplatser öster om Hedekas samt utmed Blågröna vägen vid Bullaresjön, Fiskebo 

Genomförandet av en detaljplan för en permanent campingplats ska alltid antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunens avsikt är att initialt undersöka förutsättningarna för en campingplats 
och dess påverkan på miljön. Härigenom kan lämplig lokalisering utifrån ett miljöperspektiv 
klarläggas och erbjudas eventuell intressent. Förutsatt att så sker kan betydande miljöpåverkan 
undvikas.  

Vindbruksplanen 

Kommunens vindbruksplan är i aktuella delar integrerad med översiktsplanen. I och med detta är 
översiktsplanen den plan där politikerna fastställer var de anser att framtida kommunal 
vindkraftsutbyggnad skall ske. En storskalig eller småskalig utbyggnad kommer att generera 
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betydande miljöpåverkan. I detta skede är det viktigt att inte enbart titta på enstaka parker eller 
verk utan också deras kumulativa effekt i kommunen. 

Övrig verksamhet 

Under övriga viljeinriktningar har kommunen nämnt ett antal åtgärder vars lokalisering är 
ospecificerade. Dessa bör beaktas då kommande utredningar får peka på var påverkan kan komma 
att förläggas. Viljeinriktningar som kan komma att medföra betydande påverkan är lättnader i så 
kallade landsbygdsutvecklingsområden i och med eventuellt nya strandskyddsbestämmelser, 
kommunens viljeinriktning att vara välvillig till nya turismanläggningar, nya fritidsbåthamnar samt 
ny kraftledning genom kommunen. 

Miljökvalitetsnormer och miljömål 
I Miljökonsekvensbeskrivningen skall Miljökvalitetsnormerna och miljömålen tas upp samt frågor 
kring bland annat hälsa och säkerhet belysas. Kommunen avser att utreda konsekvenserna av de 
åtgärder som föreslås i ÖP10 i syfte att uppnå MKN för vatten. Se bilaga; 
Miljökonsekvensbeskrivning.



 
 

 

 

 

 
och b ebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun om hur  

 en av också nationellt slag bör beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker be- 
slutar  om översiktsplanen, kan de behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen under generationer!  

Sådana beslut måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att argumentera, lyssna och reflektera.  

   



GRANSKNINGSHANDLING 2020   ÖP 14 Munkedals kommun: DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR    1 

  

ÖVERSIKTSPLAN 

2018  

DEL 2 

Planeringsförutsättningar 

Granskningshandling september 2020 



 

 



  

 

 

 

 

 Innehåll 
 

 Vad är ÖP? ........................................ 4 
ÖP i Munkedal ........................................................................................................................... 4 

Nationella intressen ........................... 7 
Lagstiftning ................................................................................................................................. 7 

Riksintressen och direktiv ........................................................................................................ 7 

Hälsa och säkerhet (A) ............................................................................................................ 16 

Nationella och regionala mål ................................................................................................. 18 

Lokala intressen ................................. 20 
Munkedal idag .......................................................................................................................... 20 

Landskapet ................................................................................................................................ 23 

Munkedal i regionen ................................................................................................................ 25 

Hälsa och säkerhet (B) ............................................................................................................ 26 

Kommunikationer ................................................................................................................... 30 

Energi ........................................................................................................................................ 34 

Vatten och avlopp ................................................................................................................... 37 

Avfall och deponi .................................................................................................................... 40 

Kulturvärden ............................................................................................................................ 41 

Friluftsliv och turism ............................................................................................................... 44 

Natur och miljö ........................................................................................................................ 49 

Areella näringar och täkter ..................................................................................................... 54 

Underlagsmaterial ............................. 60 
Nationellt .................................................................................................................................. 60 

Regionalt ................................................................................................................................... 60 

Kommunalt .............................................................................................................................. 61 

 

 



 

4       GRANSKNINGSHANDLING 2020   ÖP 14 Munkedals kommun: DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 Vad är ÖP? 

ÖP i Munkedal 
Alla kommuner ska enligt lag ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan. En 
översiktsplan visar hur kommunen avser att samordna fysisk planering samt lov- och 
tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) och är en 
överenskommelse mellan stat och kommun om en samsyn kring användningen av mark 
och vatten. Översiktsplanen är rådgivande och vägledande, inte juridiskt bindande. I 
praktiken har den dock mycket stor betydelse som underlag för andra bindande beslut 
och bestämmelser och även vid överprövningar i högre instans. För att upprätthålla 
översiktsplanens aktualitet ska kommunen se över sin plan och uppdatera den minst vart 
fjärde år, en gång under varje mandatperiod. 

Det är nödvändigt att kommunen har ett aktuellt planeringsunderlag med riktlinjer som 
på bästa sätt styr och möjliggör positiva förändringar och en stödjande hållbar 
samhällsstruktur.  

ÖP i två delar 

Ny struktur 
ÖP14 utgörs av två delar, Del I och Del II, samt ett antal bilagor. Förslaget till ny 
översiktsplan är i mycket stor utsträckning baserat på innehållet i gällande översiktsplan 
ÖP10, men har getts ett annorlunda upplägg. De olika avsnitt som utgjorde ÖP10 har 
dels aktualiserats för att motsvara dagens förutsättningar och kommunens aktuella 
önskemål, och dels stuvats om för att kunna ordnas i tydligare delar. Denna nya 
indelning syftar till att underlätta användning och framtida bearbetning av planen och 
göra helheten så överskådlig och lättillgänglig som möjligt, för såväl allmänhet som 
tjänstemän, politiker och myndighetspersoner. 

Del I ‐ politik 
Del I är den egentliga översiktsplanen, som innehåller mål, visioner, strategier, 
rekommendationer och förslag. I den beskrivs även de konsekvenser som kan vara att 
vänta av de förslag som läggs i ÖP. Detta är den politiska delen av översiktsplanen, då 
den innehåller kommunala ställningstaganden och viljeinriktningar. Därför kräver den 
också politiska beslut för att kunna uppdateras och utvecklas. Det är denna del som ska 
aktualiseras en gång vart fjärde år. 
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Del II ‐ fakta 
Del II är en sammanställning av viktiga planeringsförutsättningar som styr den 
översiktliga planeringen samt fortsatt planering som detaljplanläggning och 
bygglovgivning. Denna del innehåller fakta, information, utredningar och beskrivningar 
av dagsläget - dvs. sådant som är som det är, och som inte är beroenden av politiska 
ställningstaganden från kommunen. Den innehåller även vissa ställningstaganden, som 
dock kommer ”utifrån” och som kommunen inte råder över, som lagstiftning, EU-
direktiv, regionala och nationella mål. Denna del kan uppdateras och utvecklas 
kontinuerligt efterhand som nya planeringsförutsättningar dyker upp. Detta kräver ingen 
medverkan från kommunpolitiken utan kan skötas av kommunens tjänstemän. 

Bilagor  
De bilagor som hör till ÖP14 är Vindbruksplan, LIS-plan, Naturvårdsprogram och 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ÖP10. Nya konsekvenser av ÖP14 beskrivs i 
konsekvenskapitlet sist i Del I. I utställningshandlingen ingår även en 
samrådsredogörelse. 

 



 

Fortsatt planering 

Förnyade metoder 
Länsstyrelsen rekommenderar i sitt PM ”Sammanfattande redogörelse inför  
Munkedals kommuns arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan” (2013-07-15) 
en ”strategisk och kontinuerlig översiktsplanering”. Översiktsplanen, en ”ramplan” som 
anger förhållningssätt och spelregler för efterföljande planering, behöver ej behandla alla 
frågor. Länsstyrelsen ser också gärna att översiktsplaneringen genomförs digitalt. Dessa 
rekommendationer ligger i linje med kommunens ambitioner om kommande översiktlig 
planering; ÖP uppdelad i olika delar för olika ändamål, gärna på sikt web-baserad. Ett 
viktigt syfte med att välja ett alternativt upplägg för översiktsplanen är att den ska bli 
tydligare, mer lättanvänd och därmed ett mer effektivt redskap i styrningen av 
kommunens utveckling. 

Rullande planering 
Den översiktliga planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där planeringen 
hålls levande genom fördjupningar och tillägg mellan mandatperioderna. Detta för att 
ständigt kunna uppdatera planen med nytt material i samband med 
aktualitetsprövningarna vart fjärde år. Även planeringsunderlaget bör hållas à jour genom 
kontinuerligt arbete, men behöver inte bli föremål för politisk behandling utan kan 
tillföras planen kontinuerligt. Detta sätt att arbeta med ÖP, ”rullande översiktlig 
planering”, ligger i linje med det förslag till revideringar av PBL, ”En effektivare plan- 
och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), som är under nationell behandling. 

Demokratisk process 
ÖP14 baseras som sagt i stor utsträckning på innehållet i ÖP10. Under utarbetandet av 
ÖP10 genomfördes en omfattande demokratisk process med rådslag där samhälls-
föreningar och bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den 
gemensamma bilden av framtidens Munkedal. Dialogarbetet skedde kring 
frågeställningen: ”Hur kan vi tillsammans bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd 
samt i kommunen som helhet?”  

Denna fråga är ständigt aktuell och bör beaktas även i fortsatt planering. Under samrådet 
och kommande utställning av ÖP14 vill kommunen fortsätta medborgardialogen med 
kommunens invånare, företagare och aktörer. Kommunen ser att det är särskilt viktigt att 
unga kommuninvånare kommer till tals i denna process. Munkedals framtid tillhör 
dagens barn och ungdomar! 
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 Nationella intressen 

Lagstiftning 

Plan‐ och bygglagstiftning 
Ny PBL (2010:90) trädde i kraft den 2 maj 2011 och ska tillämpas i planprocesser och 
tillståndsärenden som påbörjats tidigast detta datum. Införandet av ny PBL har bl a 
inneburit att kravet på planprogram slopats vilket i sin tur medfört att översikts-
planeringen fått en ökad betydelse som långsiktigt, strategiskt instrument. Klimatfrågan 
har förtydligats genom att krav ställs på att planering ska ske med hänsyn till 
klimatförändringar. 3 kap 5 § PBL reglerar vad som ska framgå av översiktsplanen. 

Genom beslut 2013-08-08 är numera bostadsförsörjning ett allmänt intresse. 

Miljöbalken (MB) 
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen 
balken avser att skydda berörs. Flera av översiktsplanens delar styrs av miljöbalken, bland 
annat hanteringen av riksintressen och miljökonsekvensbeskrivning. 

Kulturmiljölagen 
Den 1 januari 2014 trädde Kulturmiljölagen (1988:950) i sin nya lydelse i kraft. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda kulturmiljön. I den vardagliga hanteringen av lagen kommer 
förändringarna av bestämmelserna rörande fornlämningar att märkas mest.  

Boverkets byggregler (BBR) 
Den 1 januari 2012 trädde Boverkets ändrade byggregler, BBR, i kraft men 
ändringsreglerna började tillämpas den 1 januari 2013. Reglerna innehåller en precisering 
av vad som redan gäller enligt lag och förordning. Ingående avsnitt om energihushållning 
och brandskydd är ändrade och ett avsnitt om ändring av byggnad är nytt. 

Planeringssystem transportinfrastruktur 
1 januari 2013 trädde ny lag om planeringssystem för transportinfrastruktur i kraft. Lagen 
berör ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i 
åtgärdsplan. De åtgärder som ska prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra 
till klimateffektivitet och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling 
samt till uppfyllelse av transportpolitiska mål. 

Riksintressen och direktiv 

Riksintressen enligt miljöbalken 3 kap 
I översiktsplanen ska en bedömning göras huruvida de förslag som lämnas kan innebära 
påtaglig skada på förekommande riksintressen. I ÖP14 Del I redovisas generella riktlinjer 
till skydd för riksintressena. De riksintressen som påverkas av exploateringsförslag enligt 
ÖP14 redovisas i förekommande fall i förslagsavsnittet i Del I, med preciserade riktlinjer 



RIKSINTRESSEN & DIREKTIV 

 

och kommunens syn på hur exploateringen kan och ska ske så att riksintressena inte 
kommer till påtaglig skada. 

Övriga förslag enligt ÖP som berör riksintressen bedöms i nuläget inte heller medföra 
påtaglig skada på riksintressen, men åtföljs, för säkerställande av detta, av krav på tidig 
miljöbedömning. Det gäller framförallt enklare anläggningar för turism, friluftsliv och 
besöksnäring, bebyggelse i Bärfendal (naturvården m   m), bebyggelse i södra Hedekas 
(naturvården), bostäder i Utsikten/Berg och del av Saltkällan öster om motorvägen 
(kraftledning) och vissa LIS-områden. 

Yrkesfiske  
Riksintressen finns för yrkesfiske i Gullmarsfjorden och dess grundområden och 
tillrinningsflöden. Reproduktions- uppväxt- och fångstvatten ska skyddas mot 
förändringar som kan påverka fiskens villkor negativt. Vid riksintressanta vatten bör en 
25 meter bred strandzon lämnas orörd för att säkerställa detta. 

• Fredningsområden för lax och öring. 
• Lek- och uppväxtområden: Torskens och hummerns reproduktion i Färlevfjorden 

och Saltkällefjorden 
• Fångstområden: Vadkastplatser för sill och skarpsill i yttre delen av Färlevfjorden 

och Saltkällefjorden samt områden i Gullmarn djupare än 50 meter av avgörande 
betydelse för räkfisket. 

Naturvård 
• NRO 14017 Bullaresjöarna – ett mycket naturskönt landskap och ett område av 

geologiskt och fiskeribiologiskt intresse. 
• NRO 14024 Kynnefjäll (inklusive Bredmossen) – det mest orörda av Bohusläns 

höglänta inlandsområden med storslagen landskapsbild, flera speciella naturtyper, 
unikt fågelliv och intressanta faunabiotoper. Delvis orörd vildmark. 

• NRO 14025 Örekilsälven med Kärnsjön – område med mycket stora och 
komplexa natur- och landskapliga kvaliteter, bl a en kalkgynnad brantflora med ett 
flertal sällsynta arter. Rik och exklusiv förekomst av gråal. Sprickdalgången i sin 
helhet är av stort geologiskt intresse. Örekilsälven har en artrik fiskfauna och 
vattendraget är ett mycket viktigt reproduktionsområde för lax och havsöring. 

• NRO 14045 Svarteborg – israndavlagring som är en viktig länk i Koster- 
Uddevallalinjen och visar på ett långvarigt stillestånd i landisens avsmältning. 
Avlagringen är belägen i ett för övrigt flackt jordbruksområde och är på så sätt ett 
framträdande element i landskapet. 

• NRO 14063 Åbyfjorden m m (inkl Bärfendalen) – geovetenskapligt värdefullt 
fjordlandskap med värdefullt djur- och växtliv. Mäktig sprickdalgång i öst-västlig 
riktning mellan Bovallstrand och Bärfendal. Den morändämda sjön är en raritet för 
regionen. 

• NRO 14065 Gullmarsfjorden – Gullmarn och dess tröskelområden är av stort 
vetenskapligt värde vad gäller den marina faunan, det mångskiftande och brutna 
strandlandskapet med intressant flora och fauna samt övergångszonen mellan gnejs 
och granitområden av stort geologiskt intresse.  

• NRO 14066 Bredmossen SO Munkedal m m (Hensbacka) – flikigt och 
mångformigt våtmarkskomplex där större delen utgörs av en excentrisk mosse. 
Här finns också gölar, stora lösbottenhöljor och dråg. Vid Lunddalen finns 
sumpskogar. 
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Friluftsliv  

• FO 05 Bullarelandskapet – värdefullt område för bl a vandrande och fritidsfiske.  
• FO 09 Gullmarn – omväxlande fjordlandskap med stor attraktion och betydande 

fritidsfiske. 
• FO 16 Herrestadsfjället–Viksjön – mångformigt, variationsrikt och naturskönt 

område med möjligheter till olika friluftsaktiviteter. 
• FO 25 Kynnefjäll – variationsrikt landskap med goda möjligheter till rörligt 

friluftsliv bl a långvandringar. 
• FO 30:1 Norra Bohusläns kust, inre kustzonen – en liten del av området berör 

kommunen vid Tåsteröds vatten. 
• FO 49 Örekilsälvens nedre del. 

Kulturmiljö 
• KO 24 Bärfendal – fornlämningsrikt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor, 

välbevarat byggnadsbestånd med bl a Bärfendals medeltida kyrka. 
• KO 25 Sältorna–Färlev – saltängar, värdefullt odlingslandskap och äldre 

bebyggelse kring Färlev älvs utlopp 
• KO 26 Torp–Munkedal – två områden med anknytning till industriell verksamhet 

kring Örekilsälven och Munkedalsälven 
• KO 74 Örekilsälvens dalgångsbygd från länsgränsen till Elseröd–Nordby – öppet 

jordbrukslandskap rikt på fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse kring 
Örekilsälvens norra dalgång. 

Kommunikationer 
• Bohusbanan  
• Väg E6 
• Väg 162 (till oljeterminal i Lysekil) 

Energidistribution och ‐produktion 

• 400 kV Trollhättan-Munkedal-Norge  
• 130–400 kV Brofjorden-Munkedal-Trollhättan (planerad) 
• Vindbruksområden Jermunderröd och Kynnefjäll enligt energimyndighetens beslut 

2014-01-13.  
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Totalförsvaret 
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020 beslutat 
att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. Beslutet medför 
att totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. Vidare har regeringen 
i planeringsanvisningar för det civila försvaret specificerat att myndigheter har särskilt 
ansvar inför och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015:1052, och att dessa ska 
återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. 

• Militärt försvar 
• Sågebackens skjutfält i Uddevalla kommun (bullerzon) 
• Skredsviks övningsområde och hamn i Uddevalla kommun som inbegriper ett 

kustavsnitt sydost om Gårvik. 

Munkedals kommun påverkas av riksintressena Skredsviks övningsfält samt Sågebackens 
skjutfält, vilka utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena har en 
omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av hinderfrihet. I övrigt finns inga 
riksintressen inom kommunen som kan redovisas öppet. Inom riksintressets 
influensområde kan det till exempel vara olämpligt att uppföra störningskänslig 
bebyggelse. Försvarsmakten ska därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovsärenden. 

Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 
45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 
Områdena nedan är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i 
sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. 

Kustzonen 
• Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till 

befintlig bebyggelse och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdets naturvärden. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse 
komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets 
behov. 

Riksintressenas säkerställande inom kustzonen möjliggörs främst genom en begränsning 
av framtida bebyggelseexploatering och tillförsel av närsalter till Gullmarn. Det pågående 
arbetet med förvaltningsplan för Gullmarn, som leds av Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
kan förhoppningsvis leda till att en långsiktigt hållbar situation uppnås genom åtgärder 
inom hela Gullmarns avrinningsområde.  

En minskning av närsalterna i fjorden kan i första hand uppnås genom en reducering av 
gödande ämnen, främst kväve och fosfor, från åker- och skogsmark. Aktiviteter i syfte 
att minska effekten av denna näringstransport har påbörjats bl a genom anläggande av 
våtmarker där vegetationen kan binda näringsämnen innan de når havet.  

Den kompletterande bostadsbebyggelse som föreslås, inklusive konvertering från fritids- 
till helårsboende, föreslås enligt riktlinjerna i översiktsplanen ske på ett sådant sätt att det 
rörliga friluftslivet och naturvården ges största möjliga hänsyn samt under förutsättning 
att den planerade va-ledningen är framdragen. 

Riksintresse för 

totalförsvaret 
Riksintresset för 

totalförsvarets militära del (3 

kap § andra stycket 

miljöbalken) kan i vissa fall 

redovisas öppet i 

översiktsplanen, i andra fall 

inte. Dels finns områden i 

form av övnings‐ och 

skjutfält och flygflottiljer som 

redovisas öppet, dels 

områden som av sekretesskäl 

inte kan redovisas öppet. De 

senare har oftast koppling till 

spanings‐, kommunikations‐ 

och underrättelsesystem. 

Kännedom om dessa finns 

hos kommunen och 

länsstyrelsen. Huvuddelen av 

Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av 

riksintresset. 
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Kompletteringsområden 
Av de föreslagna utbyggnadsområdena i ÖP omfattas de sk kompletteringsområdena (se 
avsnittet Havsbandet, Del I) med viss omnejd utmed Tungenäskusten (särskilt Sjöris, 
Röd, Gårvik, Bergsvik, Munkedals hamn och de delar av Saltkällan som är belägna väster 
om väg E6) av de särskilda hushållningsbestämmelserna. 

Kompletteringsområdena föreslås i anslutning till befintliga bebyggelseområden. En 
utbyggnad inom dessa bedöms, efter fördjupade studier i detaljplaneskedet, kunna 
genomföras utan att medföra påtaglig skada på riksintresset.  

Lämpligheten av exploatering inom kompletteringsområdena har i princip redan prövats 
i samband med FÖP 2001 för Munkedal och Tungenäset. Även lämpligheten av att 
exploatera området vid Saltkällans säteri och delar av Munkedals hamn, inklusive 
hamnområdet, har prövats i tidigare planering. 

Övriga områden mellan kompletteringsområdena föreslås fredas från ytterligare 
bebyggelse. 

Södra Bullaresjön med närområde och del av Kynnefjäll  

(Enningsdalälvens avrinningsområde) 
• Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får 

inte utföras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN), miljöbalken kap 5  
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes i miljöbalken 1999, 
för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel 
trafik och jordbruk. Normer finns för utomhusluft, yt- och grundvatten, fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller. I det fall en MKN överskrids eller riskerar att 
överskridas ska ett åtgärdsprogram upprättas.  

Utomhusluft 
För utomhusluft infördes 2010 nya bestämmelser för att införliva EU:s nya 
luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsförordningen 2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. För hantering av MKN utomhusluft hänvisas till 
Naturvårdsverkets ”Luftguiden - Handbok om MKN för utomhusluft” (2011). 

Vattendirektivet 
EU:s ramdirektiv för vatten antogs 2000. Direktivet innebär att Sverige skall kartlägga 
och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för 
vattenmiljöerna, samt att övervaka dem. Målet är att alla vatten, med några få undantag 
för modifierade vatten, ska nå minst god vattenstatus till 2015. 2004 infördes 
vattendirektivet i svensk lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660) med sikte på miljökvalitetsnormer. 2009-12-15 beslutade 
vattenmyndigheten om miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster i Sverige. 
Samtidigt fastställdes åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner för perioden 2009–2015 
för västerhavets vattendistrikt.  

I december 2016 beslutade Vattendelegationen om ny förvaltningsplan och nytt 
åtgärdsprogram, samt fastställde nya miljökvalitetsnormer för vatten. Nya klassningar har 
baserats på fler parametrar än år 2009, bland annat fysisk påverkan och morfologi, vilket 
har medfört ändrad status på flera vattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna finns i Länsstyrelsens författningssamling. Åtgärdsprogrammen 
innehåller åtgärder för att nå god vattenstatus och riktar sig till myndigheter och 
kommuner. Direktivet berör i hög grad kommuner och dess mark- och 
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vattenanvändning. Kommunen blir t   ex berörd som ansvarig för fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen, som tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet och som ansvarig 
för dricksvattenproduktion och avloppsrening. 

Omgivningsbuller 
För hantering av bullerproblematiken vid planering av bostäder hänvisas till Boverkets 
allmänna råd, Buller i planeringen, där förutsättningarna för avsteg från riktlinjerna 
redovisas. Frågan utreds vidare på nationell nivå med avrapportering hösten 2013. 

Övriga intressen enligt miljöbalken 

Natura 2000‐områden, EU‐direktiv 
Inom EU:s medlemsländer pågår uppbyggnaden av ett ekologiskt nätverk av 
naturområden som kallas Natura 2000. Avsikten är att skapa förutsättningar för ett 
bevarande av viktiga livsmiljöer för arter av vilda djur och växter vilka krymper i snabb 
takt med utrotningshot som följd. Natura 2000-arbetet grundas på två EU-direktiv, 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden i kommunen är: 

• Bredmossen–Hensbacka 
• Vågsäter bokskog 
• Bredmossen–Dalen 
• Kynnefjäll A och Kynnefjäll B 
• Örekilsälven 
• Frustugutjärnet 
• Gullmarn (vattenområdet) 

Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. 

Naturreservat 

• Bredmossen (vid Hensbacka)  
• Bredmossen (vid Dalen)  
• Gunnarsbo  
• Södra Harska  
• Vågsäter  
• Vågsäter bokskog 
• Strömmarna 
• Kviström 
• Kynnefjäll A och B 
• Gullmarn 
• Malevattnet 

Arbete med naturreservat för delar av nedre Örekilsälven pågår. 

Landskapsbild 
1 maj 2011 trädde den europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige då ratificering 
skedde. Denna innebär att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i 
den nationella lagstiftningen. I konventionen understryks att landskapet är en gemensam 
tillgång och ett gemensamt ansvar. I konventionen lyftes landskapets sociala betydelse 
fram samtidigt som vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning 
av landskapet understryks. Landskap är enligt definitionen ”ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer”. 

Inom kommunen har följande områden landskapsbildsskydd: 
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• Alnässjön 
• Örekilsälvens dalgång 
• Torreby 
• Bottnafjorden och Tåsterödsvattnet 
• Vågsäter 
• Torp övre 
• Skulevik 

Strandskydd 
Generellt gäller att vid samtliga större sjöar och vattendrag råder strandskydd inom en 
zon 100   m från strandkanten, på land och i vattnet. För vissa delar av kuststräckan är 
skyddet utökat till 300   m i båda riktningarna. Undantagna är bl   a vissa detaljplanerade 
områden. Vissa bäckar och åar har ett 25 m brett strandskydd genom tillägg av 
Länsstyrelsen för Västra Götalands län.  

1 februari 2010 trädde en ny lag med förändrade regler kring strandskyddet i kraft. 
Genom den nya lagstiftningen möjliggörs ett differentierat strandskydd. Dessutom ges 
kommunerna ansvar för dispenshandläggning och upphävande av strandskyddet, samt 
möjlighet att inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – så kallade LIS-
områden – kunna medge viss strandnära bebyggelse. Bohuskusten och Gullmarn är 
undantagna från LIS-reglerna. Munkedals kommuns tematiska planeringsunderlag för 
LIS (feb 2010) utgör bilaga till ÖP, och utpekade LIS-områden är inarbetade i ÖP. 

Samtliga utökade strandskydd upphör att gälla 1 januari 2015. Härvid återinträder det 
generella strandskyddet om 100 m. Arbete pågår inom länsstyrelsen för att se över och ta 
fram förslag på en eventuell förnyad utvidgning av strandskyddet. Förslag kommer att 
remitteras till kommunerna tidigt 2014, och beslut om nya strandskyddsavgränsningar 
kommer att ske under slutet av 2014. 

Naturminnen 

• Suttene 1:1 (glaciala jättegrytor) 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden inom 
kommunen utgörs av naturbetesmark, slåtterängsrester (ängs- och hagmark), 
småbiotoper i odlingslandskapet, ädellövskogar, värdefulla odlingslandskap (natur- och 
kulturvärden), sötvattensamlingar och våtmarker/kärr, havsöringsförande vattendrag 
samt grunda bottnar i havet (reproduktionsområden). 

Biotopskydd  
Generellt biotopskydd omfattar bl a åkerholmar i jordbrukslandskap, stengärdsgårdar 
och alléer. 

Djurskydd 
Valbergs flåg vid Kärnsjön är klassat som fågelskyddsområde med höga ornitologiska 
värden. 

Stora opåverkade områden 
Inom kommunen är Kynnefjället och Herrestadsfjället klassade som stora opåverkade 
områden. Dessa ska värnas mot exploateringsföretag. Kommunen föreslår vid översynen 
av riksintresse av friluftslivet att större delen av de opåverkade områdena skall omfattas 
av riksintresse för friluftsliv. 
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Hälsa och säkerhet (A) 
I detta avsnitt hanteras de övergripande och nationellt intressanta frågorna kring hälsa 
och säkerhet. Lokala intressen redovisas i avsnittet ”Hälsa och säkerhet (B)”. 

Klimatförändringar 
”Klimatförändringarna är det största globala miljöproblem som människan har orsakat 
och förmodligen också det som kommer att bli svårast att lösa.” (Miljömålsrådet).  

Vi befinner oss i en tid då klimatfrågorna diskuteras globalt och där vi ser påtagliga 
tecken i de stora ekologiska systemen som tyder på en omfattande människlig 
miljöpåverkan. Hur stor denna är och med vilken hastighet bl   a klimatet förändras vet vi 
inte med säkerhet. Klimatförändringarnas konsekvenser ställer dock krav på att vi ökar 
vår kunskap om samhällets sårbarhet och behov av anpassning. För att ge indikationer 
om vilka effekter klimatförändringarna kan få bedrivs klimatforskningen bl   a kring 
tänkbara scenarier. I Sverige leds arbetet av bl a SMHI (SWECLIM), som för västkusten 
bl a ger följande exempel på indikationer för en analysperiod fram till år 2100 (källa: 
www.smhi.se): 

• ”Årsmedeltemperaturen ökar enligt beräkningarna med drygt 4°   C fram till år 
2100” enligt ett scenario ”och med drygt 5°   C” enligt ett annat. 

• ”Den maximala nederbörden under 7 sammanhängande dagar beräknas öka med 
omkring 20   % till år 2100.” 

Även om det finns stora osäkerheter i de klimatmodeller som används, både i 
tidsperspektiv och i omfattning, är tendenserna tydliga. Den kanske tydligaste tendensen, 
både i ett lokalt perspektiv enligt ovan och i ett globalt, är temperaturhöjningen. En 
förhöjd årsmedeltemperatur kan ge drastiska följder som extremt väder, förändrade 
nederbördsmönster, förändrade vindar och havsströmmar, med förmodade stora 
konsekvenser för jordbruk, samhällsbyggande, kultur, ekonomi och ekosystem. 

För att motverka pågående och framtida klimatförändring i ett längre tidsperspektiv 
behövs samhällsförändringar på global nivå, men även lokala strategiska åtgärder behövs 
för att värna intressen som är hotade redan idag.  

Skred‐ och rasrisker, erosion 
Kommunen har gjort stora insatser för att åtgärda områden med dålig stabilitet inom 
bebyggda områden i Munkedal. I en översiktlig stabilitetskartering från 2001, utförd av 
Räddningsverket, kan man översiktligt utläsa stabilitetsförhållanden för bebyggda 
områden. SGI har också gjort en översiktlig kartering, december 2004, av förutsättningar 
för erosion. Längs bl   a Örekilsälven förekommer stranderosion. 

Översvämningsrisker 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har karterat samt beräknat 
översvämningsrisken för Örekilsälven och Munkedalsälven vid 100-årsflöden, 200-
årsflöden och beräknat högsta flöde. Vid beräknat högsta flöde med befintliga 
ingångdata överströmmas broarna 15-295-1 och 40-3865-1 längs Örekilsälven samt bro 
15-334-1 längs Munkedalsälven. 

Klimatscenarier indikerar för de kommande 100 åren att bl.a. ökad nederbörd med ökade 
flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i sjöar och vattendrag kan förväntas. Hänsyn till 
effekterna av framtida klimatförändringar bör vägas in vid översiktsplanering. För 
information om hur risker för översvämning kan hanteras i planeringen hänvisas till 
länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten”. 
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En översiktlig redovisning av översvämningsytor är framtagen av 
tidigare Räddningsverket för Örekils- och Munkedalsälven. 
Vattenståndet i Örekilsälven mäts regelbundet av SMHI vid en 
mätstation strax norr om Kviströmsbron i Munkedal. Vid nybyggnad av 
bostadsbebyggelse rekommenderas lägsta nivå för överkant bottenplatta 
för byggnader vara ca 3,5 meter över normalvattennivån (RH 2000). 
Bedömningen görs från fall till fall, och det är möjligt att bygga med 
bostadsdelar under denna höjd om byggnadens funktion och 
användning bedöms medge detta, utan att risk för människors hälsa och 
säkerhet uppstår. I bedömningen bör även beaktas risk för påverkan på 
egendom och ekonomiska konsekvenser av översvämning. I 
myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB, tidigare 
Räddningsverket) regi pågår arbetet med att forma en 
översvämningsförordning. I ett första steg har en analys genomförts av 
översvämningsrisker i Sverige. Se www.msb.se 

Minskade utsläpp 
I Munkedals kommuns Energiplan och klimatstrategi 20082012 (KF 
2008) är ambitionen att utöver minskad energianvändning, även 
reducera utsläppen och därmed minska påverkan av växthusgaser inom 
Munkedals kommun. 

Saltkällan och Munkedals hamn 
Vid Saltkällan finns områden med befintlig bebyggelse, 22 fastigheter 
fördelade på fyra delområden, där kommunen noterar att kunskapen om 
markstabiliteten är otillräcklig och markförhållandena skulle behöva 
klarläggas. Detta är en viktig fråga att reda ut i den fortsatta planeringen, 
för att klarlägga om risk för skred och erosion föreligger, och om detta 
kan innebära en risk för de boendes hälsa och säkerhet.  

Innan de geotekniska förhållandena är utredda kan inga bygglov beviljas 
för förändringar som till- eller ombyggnad, ej heller kan inkoppling till 
kommunalt VA medges. För att det åter ska vara möjligt att utveckla 
fastigheterna inom aktuella områden behöver eventuella risker klarläggas 
och åtgärdas. De enskilda fastighetsägarna har det juridiska ansvaret för 
den egna fastigheten. Därmed åligger det fastighetsägaren att bekosta 
utredning och eventuella åtgärder. Kommunen kan ombesörja att 
utredningen genomförs förutsatt att finansieringen ordnas av 
fastighetsägaren. 

Av ekonomiska och tekniska skäl är det lämpligast att göra utredning av 
geotekniska förhållanden för större område i ett sammanhang, istället 
för att undersöka enskilda fastigheter. Därför rekommenderar 
kommunen att fastighetsägarna går samman i grupper inom berörda 
områden och gemensamt låter ta fram erforderliga utredningar.  

Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns områden som idag är känsliga 
för översvämning, då de ligger lågt i terrängen. Även här är befintliga 
fastigheter berörda. Då höjda vattennivåer och ökad risk för 
översvämningar är att vänta i framtiden är det viktigt att beakta detta 
redan idag, för att undvika risk för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i 
framtiden bli nödvändiga för att skydda fastigheterna mot översvämning 
eller mildra konsekvenserna av en sådan. 
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Nationella och regionala mål  

Nationella mål 

Miljömål  
I Sverige finns miljökvalitetsmål för 16 olika målområden. Syftet med målen är att nå 
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt och att: 

• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

 
Ur målet om God bebyggd miljö: 

• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas. 
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet värnas/utvecklas. 
• Natur- och grönområden med närhet och tillgänglighet värnas. 
• Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar och buller m m. 
• Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen m m. 
• Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att använda för 

konsumenterna. 
• Avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara. 

Risker för hälsa och miljö minimeras. 
• Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att använda för 

konsumenterna. Avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
uppstår tas tillvara. Risker för hälsa och miljö minimeras. 

Riksdagen fattade i april 2012 beslut om ny målstruktur för miljöarbetet vilket bl.a. 
innebär nya preciseringar och etappmål. 

Folkhälsomål  
Av PBL:s portalparagraf framgår bl a att planering och byggande ska ske så att en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö främjas, såväl för människorna i dagens samhälle som för 
kommande generationer. Innebörden har bl a tagit sig uttryck i de nationella 
folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande. De anger centrala 
bestämningsfaktorer för hälsa. För den fysiska planeringen bör särskilt beaktas: 

• Delaktighet och inflytande i samhället (tillgänglighet, demokrati) 
• Sunda och säkra miljöer och produkter (trafikmiljöer) 
• Barns och ungas uppväxtvillkor (bostäder, offentliga miljöer)  
• Ökad fysisk aktivitet (gång- och cykelvägar, vandringsleder m   m) 

Energianvändningen i Sverige och EU, utsläpp av växthusgaser 
Användningen av fossila bränslen vid energitillförsel leder till ökade utsläpp av 
växthusgaser. Därför har EU beslutat om olika direktiv som ska motverka detta. 2009 
antogs ”EU:s klimat- och energipaket” om mål fram till 2020. Dessa mål är styrande för 
energi- och klimatpolitiken. 

Målåret 2020 ska för Sveriges del följande ha uppnåtts:  

Nationella folkhälsomål 

16 nationella miljömål 



NATIONELLA & REGIONALA MÅL 
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• Andel förnybar energi skall vara 50 % 
• Andel förnybar energi inom transport skall vara 10 %  
• Energieffektivisering skall vara 20 % 
• Minskade utsläpp av växthusgaser skall vara 40%  

Energiproduktion påverkar flertalet nationella miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv 
energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många 
miljömål såsom Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö och Giftfri miljö. 

Regionala mål 

Mål för Västra Götalandsregionen 
”Vision Västra Götaland – det goda Livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur 
Västra Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Ett 
hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
behov. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. Förutom visionen om det goda 
livet omfattar visionen tre delar: 

• Hållbar utveckling i tre dimensioner: den sociala, det vill säga människors 
möjligheter till utveckling i samklang med omgivningen, den miljömässiga/ 
ekologiska och den ekonomiska. 

• Arbetet genomsyras av tre perspektiv: Västra Götaland – en enhet; jämställdhet, 
integration, internationalisering. 

• Fem fokusområden prioriteras: näringsliv, kunskaps- och kompetensutveckling, 
infrastruktur–kommunikationer, kultur samt hälsa. 

Regionala miljömål 
De regionala miljömålen utgår från riksdagens beslutade nationella miljömål. Miljömålen 
för Västra Götalands län ska därmed vara en grundläggande utgångspunkt för ett 
miljöarbete som berör en lång rad aktörer på både regional och lokal nivå i länet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsen fastställde regionala miljömål första 
gången 2003. Under våren 2008 uppdaterades målen. 
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 Lokala intressen 

Munkedal idag 

Landsbygdskommun 
Nuvarande kommun bildades 1974 av tidigare kommunerna Munkedal, Svarteborg och 
Sörbygden. Munkedals kommun, med sin landareal på 638 km², är till ytan den tredje 
största kommunen i Bohuslän. Munkedal ligger ca 10 mil norr om Göteborg och är bl a 
känt för sitt vackra böljande landskap, för sin slottsgolfbana (Torreby), sitt laxfiske 
(Örekilsälven), sin jordbruksskola (Dingle), sitt pappersbruk, sin tysthet och orördhet 
(Kynnefjäll) och mycket mera. Lägg därtill goda motorvägs- och järnvägsförbindelser, 
potential för handel, logistik och turism, en gemensam vision om en hållbar utveckling i 
alla led, för alla.  

Kommunen har fem tätorter; centralorten Munkedal, Dingle, Hällevadsholm, Hedekas 
och Torreby. Hela Munkedals kommun, utom centralorten Munkedal, definieras som 
tätortsnära landsbygd enligt glesbygdsverkets definition, dvs det är mindre än 45 minuter 
till närmaste tätort med minst 3 000 invånare. Den tätortsnära landsbygden utgör därmed 
över 99% av kommunens yta, varav av 5% utgörs av större sjöar och vattendrag. 

Befolkning 
Av kommunens ca 10 205 invånare (SCB 31 dec 2013) bor 3820 personer i centralorten 
Munkedal, där det erbjuds ett rikt och varierat utbud av varor och tjänster. I övriga större 
tätorter Dingle (898), Hällevadsholm (797) och Hedekas (360) bor sammanlagt 2055 
invånare (SCB 2011). Trots en lägre grad av service bor det fler människor på 
landsbygden, än i samhällena tillsammans. 

Som många andra mindre kommuner har även Munkedals kommun sedan ett antal år en 
minskande folkmängd, främst för att det föds få barn i kommunen. Sedan nittiotalet, när 
kommunen erfor en viss befolkningsökning upp till ca 11.150 invånare, har invånar-
antalet minskat successivt, med en utplanande minskning sedan 2005, tack vare ökad 
inflyttning. Under 2009 och 2011 skedde till och med en viss befolkningsökning. Under 
2011 och 2012 minskade Munkedals befolkning åter med totalt ca 50 personer. Under 
2013 har befolkningen dock ökat igen. Även grannkommunerna har huvudsakligen haft 
minskande befolkning under senare år. Undantaget är Uddevalla kommun som har en 
ökande befolkning. 

Nettoökningen av inflyttning till Munkedals kommun sedan 2011 har främst varit till 
centralorten. Övriga områden har haft en minskning. 

Medelåldern i kommunen är högre än i riket som helhet (43,8 år jfr. 41,4 år 2012), och 
ökar i högre takt än i riket (2,4 år jfr. 1,2 år på 15 år). 



MUNKEDAL IDAG 
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Arbetsmarknad och pendling 
Dagens rörliga arbetsmarknad ställer höga krav på effektiv pendling. Kommunens 
strategiska läge utmed E6 medför att arbetsmarknaden har kommit närmare 
Munkedalsborna som därmed kan få ett större utbud av arbetstillfällen. E6-sträckningen 
genom kommunen innebär restider omkring en timma till såväl norska gränsen som 
Göteborg. Med sina 98 km till Göteborg ligger Munkedals tätort inom den 100-
kilometersradie man kan definiera som Göteborgsregionen. Restiden med buss till 
Göteborg varierar idag mellan 1 timma 20 minuter och 1 timma 50 minuter. I januari 
2009 sattes ett nytt expressbussystem i bruk vilket avsevärt förbättrat de kollektiva 
pendlingsmöjligheterna till Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, 
Högskolan Väst, m   m. Dessutom finns trafik till Uddevalla med tåg varje timma, vilket 
ger täta och korta pendlingstider. Pendlingsparkering har anlagts vid Håby i anslutning 
till bussterminalen – Håbyterminalen – som är en knutpunkt för närregionens 
expressbusstrafik. 

2011 var antalet inpendlare resp. utpendlare till kommunen 1217 resp. 2081(SCB). Ca 
hälften av utpendlingen sker till grannkommunerna, och främst till Uddevalla. 

Antal förvärvsarbetande kommuninvånare mellan 20 – 64 år är ca 4 290. Ca 2 520 har sin 
arbetsplats inom Munkedals kommun (SCB 2010–11). Kommunens största arbetsplatser 
är de kommunala förvaltningarna som sysselsätter ca 900 personer, samt företaget Arctic 
paper som sysselsätter ca 330 personer. Jord-, skogs- och byggverksamhet utgör en viktig 
del av sysselsättningen i kommunen, framför allt i inlandet. Byggnadsverksamhet 
sysselsätter ca 135 personer och jordbruket sysselsätter ca 200 personer. 

 
Befolkningsprognos för Munkedal från Statistiska centralbyrån 



MUNKEDAL IDAG 

 

Näringsliv 
Kommunens näringsliv präglas i övrigt av sina totalt ca 1100 företag i skiftande 
branscher med tonvikt på småskalighet. Bland de större företagen noteras Pappersbruket 
Arctic Paper Munkedal AB vilket som sagt är kommunens största privata arbetsplats, 
och New Wave Mode AB med 95 anställda i Dingle, som är Sveriges största grossist av 
profilplagg med varumärken som Clique och New Wave. 

Jordbruket har stor betydelse i kommunen som näring men också som formare av ett 
attraktivt landskap. Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas och ta 
marknadsandelar främst inom natur- och upplevelseindustrin. Kulturhistoriskt 
intressanta miljöer, som Lökebergsristningarna, bautastenarna vid Stenehed och 
kvarnmiljöerna vid Borgmästarbruket informeras om på skyltar och kompletterats med 
parkeringsplats som ett led i att stärka besöksnäringen. 

Vid E6 mellan Munkedalsmotet och Dinglemotet finns efterfrågan och därmed potential 
för handels- och verksamhetsutveckling. 

Utbildning och service 
Dingle Naturbruksgymnasium erbjuder cirkaa 115 ungdomar plats, fördelade på arbete 
med hund, hästhållning, lantbruk och trädgård. Det finns 178 platser för vuxenelever på 
Komvux och YH utbildningar. Internatet har ca 200 platser. Det finns ca 40 
arbetstillfällen på skolan idag. För Dingles näringsliv utgör skolan också ett viktigt 
underlag till försäljning av varor och tjänster. 

Bostäder 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera 
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Arbetet med bostadsförsörjning och 
översiktsplanering har ömsesidiga och tydliga samband bl.a. när det gäller att bedöma 
och planera för framtida utbyggnadsbehov. Den fysiska planeringen skapar 
förutsättningar för kommunen att leva upp till bl.a. de riktlinjer som antagits för 
bostadsförsörjningen. 

Munkedals kommun har tagit fram en bostadspolitisk vision, ”Bostadspolitik i 
Munkedals kommun 2014–2018”, som redovisar hur kommunen avser att ordna 
bostadsförsörjningen. Tillhörande faktabilaga innehåller aktuell statistik kring bostäder i 
Munkedal. Dessa dokument antogs av Kommunstyrelsen 2014. 

 

Bostad med solpanel på taket 
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Landskapet 
Munkedals kommun består av varierande landskapstyper, alltifrån det typiska 
bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid Bärfendal, till 
”fjällnatur” och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. Kynnefjäll är ett 
vildmarksområde mellan Bullaresjöarna och Örekilsälven.  
Längst i söder når kommunen havet via de inre delarna av Gullmarsfjorden, Sveriges 
enda riktiga tröskelfjord. Gullmarn är ett naturvårdsområde som har ett unikt djur- och 
växtliv. Många arter är sådana som annars bara kan hittas på stort djup i Skagerrak och i 
arktiska vatten. 

 

Naturmarkerna 
Munkedals kommun är rik på värdefulla naturlandskap. Det är svårt att kortfattat 
beskriva den mångfald av upplevelser som bjuds, många gånger hänförande. Mest känt är 
kanske Kynnefjäll i nordväst med sin storslagna landskapsbild, orörda vildmark och sitt 
rika fågelliv. Här finns intressanta faunabiotoper och fina fiskevatten. Bohusleden löper 
genom området utefter kommungränsen. 

I dalgången nedanför Kynnefjäll ringlar sig Örekilsälven fram i meanderslingor som 
bildar en mycket värdefull landskapsbild. Området har unik och riklig förekomst av gråal, 
rikliga fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse från 1850- till 1920-talet. 
Örekilsälven och Kärnsjön hyser värdefulla fiskbestånd. Här finns en välbevarad 
herrgårdsmiljö kring Torp och vid Örekilsälven finns en vildmarkscamping, Vaglens 
verksamhet. 

Förbättrade vandringsvägar för fisken skulle förbättra fiskebeståndet uppströms vid 
Torp. 

Söder om Hedekas ligger dalgången Hajumsälven–Brattöns Gård som karaktäriseras av 
imponerande meanderslingor i odlingslandskapet. Hajumsälven hyser värdefulla 
fiskbestånd. Området är rikt på fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

I nordväst ligger södra delen av Södra Bullaresjön inom kommunen. Området utgör med 
sina omväxlande stränder ett mycket naturskönt landskap som också är av geologiskt 
intresse. Anslutande vattendrag har fiskeribiologiskt intresse och flera av dem har också 
intressanta erosionsformer och fågelrika miljöer. Den intressanta, välbevarade äldre 
bebyggelsen i kombination med det vackra odlings- och beteslandskapet med närheten 
till sjön är karaktäristiskt för området. Det i väster närliggande Bärfendal är ett unikt, 
naturskönt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor. Äldre bebyggelse från 1800-talet 

Örekilsälven vid Gunnarbo 



LANDSKAPET 

 

och början av 1900-talet ligger här karaktäristiskt placerad intill bergssidorna. Området är 
också rikt på fornlämningar.  

I den andra kommunänden ligger det vackra Herrestadfjället. Fjället är välbesökt och 
utgör ett riksintresse för friluftslivet. Det finns gott om vandringsleder, stigar och 
brukningsvägar. Bohusleden löper genom området från söder till norr. Områdets 
sydöstra delar omfattas av bullerzon kring Sågebackens skjutområde. 

 

Landsbygden 
Kommunens landsbygdsområden bjuder liksom naturområdena på storslagna 
landskapsvyer och värdefulla natur-, kultur- och friluftsmiljöer. Stora delar av området är 
ovanligt tätt på fornlämningar. Området omfattar Svarteborg, som i den sydöstra delen 
upptas av en israndsavlagring i form av en långsträckt kulle som höjer sig ca 25   m över 
det omgivande jordbrukslandskapet. Natur- och bebyggelsemiljö utgör ett karaktäristiskt 
blickfång i landskapet och har anor långt tillbaka i tiden. Större delen av fornlämningarna 
är av järnålderskaraktär. Upp mot Södra Bullaresjön ligger Aspång med ett betydande 
fornlämningsbestånd som speglar en gammal järnåldersbygd. 

Nordost om Hedekas ligger området Lersjön–Sanne–Lersäter. Miljön kring Lersjön visar 
ett variationsrikt landskap med såväl fornlämningar som välbehållen äldre bebyggelse. 
Vid Långön–Brattöns gård finns välbevarad äldre bebyggelsemiljö med kvarngrunder 
utmed Brattöälven. Längre söderut, längs Kärnsjön, ligger Åboland med välbevarad äldre 
bebyggelse, odlingslandskap och rik förekomst av fornlämningar. 

Omkring dessa områden ligger Övriga Svarteborg och Övriga Sörbygden, vilka utgörs av 
omväxlande jord- och skogsbruksbygd. 

Tysta områden 
Två områden föreslås i ÖP att värnas som ”tysta” – dels kring naturreservatet Kynnefjäll, 
dels kring naturreservatet Bredmossen (i Kynnefjäll). Tysta områden definieras i en 
studie utförd på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland som områden där störande 
samhällsbuller understiger en ekvivalent ljudtrycksnivå av 30 dB(A) som en medelnivå 
under året. 30 dB(A) kan jämföras ungefär med en viskning på en meters håll. Ljud 
uppfattas som olika störande beroende på källan, därav preciseringen att det är i stort sett 
full befrielse från störande samhällsbuller som avses. De tysta områdena är en viktig 
resurs för folkhälsan då de erbjuder exklusiv möjlighet för Munkedalsborna att kunna 
vistas utomhus i en bullerfri miljö.

Vy mot Svarteborgs kyrka 
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Munkedal i regionen 

Strategiskt läge 
Munkedal har ett kustnära inlandsläge mitt emellan Göteborg (95 
km) och Svinesund (80 km). Det närmaste regioncentrat är 
Uddevalla, ca 25 km från Munkedals tätort. Från centralorten 
Munkedal är det mindre än 30 minuter till Lysekil, Smögen, 
Fjällbacka och Grebbestad. Från Dingle–Bärfendal är det 
cykelavstånd till Bovallstrand–Hamburgsund. Det geografiska läget 
sammanlänkar de norra bohuskustkommunerna med de sydvästra 
Dalslandskommunerna och trestadsregionen, allt närmare knutet till 
Uddevalla- och Göteborgsregionen, och efter hand Oslo-regionen – 
med goda möjligheter att vara en stark tillväxtkommun – för olika 
regionala värden och intressen. 

Regional samverkan 
Med regionala intressen menas här behov av samverkan och samråd 
kring frågor som berör Munkedals kommun även utanför 
kommungränsen – i angränsande kommuner och i olika större 
geografiska regioner som norra Bohuslän, Fyrbodal och 
Göteborgsregionen. Områden som berörs är framför allt 
arbetsmarknad, utbildning, turism, kultur, pendling, boende, 
kollektivtrafik, friluftsliv m   m. 

Genom Västra Götalandsregionen är kommunen en samverkande 
del i att främja tillväxt och en hållbar utveckling, med visst fokus 
(förutom hälsa och sjukvård) på transport- och 
kommunikationssystem. Västra Götalandsregionen äger tillsammans 
med kommunerna Västtrafik AB med syfte att genom bättre 
möjligheter att åka kollektivt ge ökad frihet i boendet och en mer 
balanserad regional utveckling. Även utbyggnaden av fiberoptiskt 
nät för bredband pågår med hjälp av statligt stöd med syfte att 
företag och boende i hela regionen ska kunna hämta och sända 
stora informationsmängder på ett snabbt och säkert sätt. 

Kommunen ingår också i ett samarbete i Fyrbodals 
kommunalförbund kring bl   a projektet Konst i offentlig miljö med 
utveckling av och förbättrad samhällsplanering för konstnärlig 
gestaltning och stadsförnyelse. 

Regional samverkan sker även i Vattenrådet för Gullmarns 
avrinningsområde. 

För ytterligare regionala och mellankommunala angelägenheter 
hänvisas till Del I. 

Regionkarta Västkusten 
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Hälsa och säkerhet (B) 
I detta avsnitt hanteras de lokalt intressanta frågorna kring hälsa och säkerhet. 
Övergripande och nationella intressen redovisas i avsnittet ”Hälsa och säkerhet (A)”. 

Det robusta samhället  
Ett samhälle som har en förutseende och medveten samhällsplanering med säker, trygg 
och hälsosam inriktning tål påfrestningar och upplevs som tryggt och säkert av de 
människor som bor och verkar där – och bidrar till att skapa en kommun där människor 
vill leva och bo. De händelser som har betydelse för samhällsplaneringen är framför allt 
avbrott i den tekniska försörjningen, trafikolyckor, olyckor vid transport av farligt gods, 
bränder, olyckor vid anläggningar med farlig verksamhet och översvämningar. De 
hälsomässiga kvalitetsaspekter som har motsvarande betydelse för samhällsplaneringen 
berör bl a frisk luft, rent vatten, frihet från buller, magnetiska fält och strålning.  

Riskanalys och räddningstjänst 
Kommunen är numera medlem i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Munkedals 
och Lysekils kommun. Räddningsenheter finns i kommunen i Hedekas och Munkedals 
centralort. 

Förorenad mark 
Med förorenad mark avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader som 
har en så hög halt av något ämne att den kan orsaka risk för människors hälsa eller för 
miljön. Bebyggelse eller annan åtgärd inom sådana områden ska ske med särskild hänsyn 
och krav på åtgärder vilket får regleras i detaljplan alternativt vid prövning av bygglov. 
Spridningsförutsättningar för föroreningar i mark och grundvatten påverkas av följder av 
klimatförändringar såsom förhöjda vattennivåer, ökad nederbörd, översvämningar, 
erosion, skred etc. 

Radon 
”Översiktlig markundersökning, Munkedals kommun” togs fram av Västsvenska berg 
1989. I undersökningen beskrivs de geologiska förhållanden som råder i kommunen. 
Under nittiotalet utfördes mätningar av markradon i kommunen. Högriskområden finns 
i kommunens västra delar (bohusgranit) samt inom mindre områden centralt i 
kommunen. För kartering hänvisas till kommunens radonkarta. 

Höga radonhalter kan förekomma i bergborrade brunnar, särskilt i områden med uranrik 
berggrund som t ex Bohusgranit. Sådana områden i Munkedal är i första hand Bärfendal 
inklusive områdena väster om Dingle och Hällevadsholm. Analyser visar också att risk 
för förhöjda halter även kan finnas i södra delen av Tungenäset. Även inom de områden 
där berggrunden har låg halt av uran finns brunnar med höga radonhalter. Således kan 
man inte utesluta radonrisk i övriga områden inom Munkedals kommun. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret har genomfört relativt omfattande provtagningar av vatten från 
brunnar med avseende på förekomst av radon. 
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HÄLSA & SÄKERHET (B) 

 

Säkerhetsavstånd runt vägar 
• 12 m byggnads- och åtgärdsfritt avstånd till väg, dock 50 meter utmed E6 i hela 

kommunen och 30 meter kring vägarna 162, 163, 165, 174, 858 Dingle-Gläborg 
och 911 Hällevadsholm-Rabbalshede.  

• Även inom ett större avstånd gäller generellt att nya bebyggelselokaliseringar eller 
fastighetsbildningar särskilt bör prövas. Det bör säkerställas att sådan nyetablering 
inte kan komma att störa eller störas av vägtrafiken. 

Säkerhetsavstånd runt järnvägar 
• Inom ett avstånd av ca 50 meter från järnvägen – kan dock gälla även större 

avstånd, 50 meter är endast ett riktvärde – gäller generellt att nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar särskilt bör prövas. Det bör 
säkerställas att sådan nyetablering inte kan komma att störa eller störas av 
järnvägstrafiken. 

• Bebyggelse och fastighetsbildning som föranleder trafik i plan över järnväg bör 
behandlas restriktivt, särskilt om en sådan lokalisering bedöms försvåra ett 
framtida borttagande av plankorsning. 

Säkerhets‐ och skyddsavstånd runt vindkraftverk 
• Säkerhets- och skyddsavstånd enligt gällande lagstiftning och ”Förslag till 

rekommendation i ÖP” enligt bilaga Vindbruk – planeringsunderlag ska iakttas. 
• Nya bostäder ska undvikas i en zon om minst 500 meter från avgränsade områden 

för grupper av vindkraftverk, enstaka större verk eller befintliga verk. 
• Säkerhets- och skyddshänsyn ska tas till samhällsfunktioner och samhällstekniska 

installationer, såsom:  
o vindmätningsmaster,  
o högspänningsledningar, särskilt inom 200 meters avstånd,  
o telekommunikationer. 

Tåg‐ och Trafikbuller/‐vibrationer 
Trafiken på väg E6 är den stora buller- och vibrationskällan inom området. 
Järnvägstrafiken på Bohusbanan är också en buller- och vibrationskälla som, liksom 
vägtrafiken, kan påverka flera av de i denna plan aktuella områdena. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för bostäder vid vägar och andra bullerkällor. 
Buller- och vibrationsproblem när det gäller tågtrafik är behandlade i en policy utarbetad 
av Trafikverket i samarbete med Naturvårdsverket. 

Vid placering av ny bebyggelse närmare större väg än 100–200 m bör buller- och 
vibrationsnivån studeras i detalj. Måttet 200 m är generellt. 

Farligt gods 
Väg E6 och Bohusbanan är primära transportvägar för farligt gods. Länsväg 162 är 
sekundär transportväg för farligt gods.  

En rekommenderad parkeringsplats för farligt gods finns i Håby.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en riskpolicy för farligt gods. Vid 
placering av byggnad närmare än 150 m ska riskbedömning göras.  

Från Naturvårdsverkets 

hemsida, 

www.naturvardsverket. se: 

Nybyggnad av bostäder 

och trafikinfrastruktur  

(Enligt regeringens 

proposition 1996/97:53)  

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid 

nybyggnation av bostads‐

bebyggelse eller vid 

nybyggnation eller 

väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur: 

• 30 dBA ekvivalentnivå 

inomhus 
• 45 dBA maximalnivå 

inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå 

utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid 

uteplats i anslutning till 

bostad 
• Vid åtgärd i  järnväg 

eller annan 

spåranläggning avser 
riktvärdet för buller 

utomhus 55 dBA  

ekvivalentnivå vid 

uteplats och 60 dBA 

ekvivalentnivå i 

bostadsområdet i 

övrigt. 
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Elektromagnetiska fält 
Boverket rekommenderar att exponeringen begränsas. Gränsvärdet 0,2 mikrotesla bör 
inte överskridas i bostäder eller lokaler där människor vistas stadigvarande. Vid placering 
av ny bebyggelse närmare kraftledning än 150 m bör nätägaren kontaktas. 

Ledningsrisker 
Utmed kraftledningar kan det också finnas andra risker, som t ex brott på ledningar. Av 
säkerhetsskäl råder ett byggförbud enligt ellagen inom ett visst avstånd från 
kraftledningar. Avståndet varierar beroende på vilken spänning ledningen har och om det 
är inom eller utanför detaljplanelagt område, m   m. 

Djurhållning 
Nödvändig hänsyn ska tas till djurhållningens omgivningspåverkan.  

Stora industriområden och miljöstörande verksamhet  
Såväl vid nyetablering/lokalisering av ny störande verksamhet som vid planering av ny 
bebyggelse i anslutning till sådan verksamhet ska risken för omgivningspåverkan beaktas. 
Skyddsavstånd enligt Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete” ska utgöra riktvärde i 
samband med prövning av tillkommande bebyggelse i anslutning till miljöstörande 
verksamhet.
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Kommunikationer 
För redovisning av riksintressen för kommunikationer, se kapitlet Nationella intressen. 

Allmänt 
E6 är fullt utbyggd till motorväg genom kommunen med god koppling till de södra 
kommundelarna. Kommunikationsmöjligheterna får i ett regionalt perspektiv anses vara 
väl tillgodosedda för kommunen som helhet. Fossvägen förbi Kungsmarksskolan och 
kyrkan har kunnat avlastas genom en ny anslutningsväg från Foss trafikplats mot 
centrum i dalgången norr om Foss kyrka, vilken ansluter till gamla E6 och 
Strömstadsvägen genom nya cirkulationsplatser. Denna förbättring knyter centrum 
närmare E6, skapar bättre utryckningsväg för räddningstjänsten till E6 och höjer 
trafiksäkerheten. Däremot har förbindelsen mellan E6 och de norra kommundelarna 
dålig standard och delvis olämplig sträckning genom bostadsområdet i Stale, med låg 
trafiksäkerhet. 

Kollektivtrafik 
Följande typer av kollektivtrafik berör Munkedals kommun: pendeltågstrafik på 
Bohusbanan, expressbusstrafik, reguljär busstrafik, färdtjänst och skolskjuts. Dessa 
system hanteras på regional nivå av Västtrafik. Resecentrum för expressbusstrafiken 
finns i Håby. 

Vägar 
Trafikverket har utpekat väg E6, parallella/lokala vägen och väg 162 Gläborg– Lysekil 
som vägar av riksintresse. Väg 163 Dingle–Fjällbacka och 165 Gläborg– Dingle–
Hällevadsholm–Bullarebygden utgör primära länsvägar. 

Andra vägar av stor betydelse är väg 908 mellan Hällevadsholm och den nya trafikplatsen 
vid Grind, väg 924 mellan Munkedal och Valbo-Ryr och vidare österut mot Färgelanda 
samt väg 928 till Hedekas-Ed. Länsvägarna i övrigt, anslutningsvägar till E6 och lokalväg 
till Torreby har en betydelsefull roll för att underlätta företagsamheten på landsbygden.   

Järnvägar 
Bohusbanan trafikeras av både person- och godstrafik mellan Uddevalla och  
Strömstad. Trafikverket har angivit Lysekilsbanan och Bohusbanan söder ut från Håby 
som länsjärnväg av riksintresse, dvs Uddevalla–Munkedal– Smedberg, enligt MB 3:8, 
eftersom järnvägen ansluter till Lysekils hamn som en allmän hamn av riksintresse. I en 
ny detaljplan för Håby Logistikcentrum visas i illustrationen möjligheten till järnväg in i 
planområdet. 

Pendeltågen 

Lokal-/regionbusstrafiken 

Nationell och Regional 

transport‐

infrastrukturplan  

Den nationella respektive 

regionala transport‐

infrastrukturplanen är en 

viktig planerings‐

förutsättning då den 

anger vilka åtgärder som 

kommer att genomföras 

inom planperioden (fram 

till 2025). 
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Teckenförklaring 

Befintlig GC 
Planerad GC 
Cykelvänlig bilväg 

Gång‐ och cykelvägnät 
Omlokaliseringen av E6 med ny sträckning utanför tätorterna har inneburit nya 
förutsättningar för orternas trafik- och bebyggelsestruktur. Den minskade trafiken utmed 
gamla E6 har skapat utrymme för att anlägga gång- och cykelvägar genom och emellan 
samhällena. Gamla E6 har i stora delar smalnats av till förmån för ett separat gång- och 
cykelfält, vilket gör att kommunen har ett sammanhängande gc-stråk från Svarteborg 
genom Dingle och Munkedals tätorter ner till den södra kommungränsen, där gc-vägen 
fortsätter ner mot Uddevalla. I Munkedals tätort är gc-nätet relativt väl utbyggt. Gc-väg 
ut mot Tungenäset är påbörjad, i dagsläget färdig till Bergs gård. 

Tele‐ och Radiokommunikation 
Genom kommunen passerar flera långdistanskablar. Täckningsgraden för mobiltelefoni 
varierar mellan olika bolag och mellan olika delar av kommunen. Liksom för bredband är 
en god täckningsgrad i hela kommunen önskvärd ur ett ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv. 

Bredband 
God internetåtkomst är dessutom en efterfrågad kvalitet i ett attraktivt boende, för att 
exempelvis kunna medge effektivt distansarbete från hemmet och främja små- och 
egenföretagande i kommunen. I Munkedal erbjuds kapacitetsstark 
bredbandsuppkoppling genom optisk fiberanslutning till alla fastigheter som så önskar på 
hela landsbygden. Utbyggnad av nätet sker genom ett mycket stort ideellt engagemang i 
tio olika fiberföreningar. Dessa fiberföreningar arbetar för att samtliga hushåll på 
landsbygden ska ha möjlighet till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s redan 
år 2014, samma mål som regeringen har för år 2020. Nätet är ett så kallat ”Öppet nät” 
där fler bredbandsoperatörer erbjuds möjligheten att sälja sina tjänster eller köpa 
kapacitet av fiberföreningen. Munkedals kommun har anslutit flera av sina fastigheter 
och verksamheter där så har varit möjligt. 

De tio fiberföreningarna är: 

• Krokstad Fiber Ekonomisk förening 
• Norra Kärnsjön Fibernät Ekonomisk förening 
• Bärfendal Fiber Ekonomisk förening 
• Blå Grön Fiber Ekonomisk förening 
• Sanne Fiber Ekonomisk förening 
• Håby Fiber Ekonomisk förening 
• Fisketorp Skaveröd Fiber Ekonomisk förening 
• Valbo Ryr-Kleva Fiber Ekonomisk förening 
• Torreby Fiber Ekonomisk förening 
• Tungenäset Fiber Ekonomisk förening 

Tjänsteutbudet i ett standardavtal för privatpersoner är i dagsläget Internetuppkoppling 
med 100 mbit/s nedströms och 10 mbit/s uppströms, fast bredbandstelefoni och ett 20-
tal TV-kanaler. Högre kapacitet på Internetuppkopplingen och större kanalpaket kan 
beställas. För näringslivet finns olika paketerade tjänster enligt avtal med 
tjänsteleverantör. Den teknik som idag finns utplacerad hos fiberföreningarnas 
medlemmar klarar en kapacitet på 1 Gbit/s. Fiberföreningarna planerar nu för en 
gemensam paraplyorganisation för den framtida förvaltningen av nätet. Genom en 
gemensam organisation ökar möjligheten att hålla nere kostnader för tjänsteutbud och 
support. 
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Munkedals kommun kommer att jobba för en lösning av en utbyggnad av fibernätet 
även i tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och Hällevadsholm. Där finns idag endast 
några få hyresfastigheter anslutna som erbjuder sina hyresgäster möjligheten till snabb 
Internetuppkoppling och bredbands-TV. För tätorter finns inga bidragsmöjligheter. 

 

Karta över pågående bredbandsutbyggnad inom kommunens tio fiberföreningar
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Energi 

Energi‐ och klimatstrategi 
Kommunfullmäktige antog i februari 2013 ”Energiplan för Munkedals kommun”. I 
denna är ambitionen att skapa en ekologiskt hållbar och trygg kommun där det samtidigt 
ska vara livskvalité att bo och verka. Detta är värden som kommunen arbetar aktivt med 
att förvalta och utveckla under många år. Devisen är – ”Munkedal – mer av livet”. 

I planen redovisas bl.a. övergripande mål; 

• Kommunen skall främja omställningen till ett eklogiskt hållbart samhälle 
• Kommunens energiförsörjning ska vara trygg, säker och miljöanpassad 
• Energipolitiken ska i kommunen bidra till att hålla nere och långsiktigt minska de 

globala utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxider 

I planen redovisas också ”Policy och mål för kommunens energi- och klimatarbete”, 
antagna i juni 2011. I denna fastläggs en övergripande policy. 

• Energianvändningen ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett            
långsiktigt perspektiv vilket bl.a. innebär en effektiv användning av elenergi          
och en succesiv utfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara             
sådana. 

• Kommunens egen verksamhet ska vara en föregångare inom energi- och          
klimatarbetet vilket bl.a. innebär följande: 

o Fossila bränslen för uppvärmning ersätts av förnyelsebara 
sådana 

o Vid upphandling inom energi- och klimatområdet ska 
miljöaspekterna beaktas särskilt  

o Andelen förnyelsebara bränslen hos kommunens tjänste-
/leasingfordon ska öka på bekostnad av bensin och diesel.  

I den i energiplanen ingående ”Handlingsplan för kommunens mål inom energi- och 
klimatområdet” redovisas fem huvudstrategier för att nå kommunens mål: 

• Förnybara energikällor 
• När- och fjärrvärme 
• Fysisk planering 
• Energieffektivisering 
• Munkedals kommun som föregångare 

Uppföljning och återrapportering av kommunens energi- och klimatmål ska följas upp 
årligen i ett miljöbokslut som tillställs kommunfullmäktige. 

En viktig del i arbetet med en övergång till mer miljövänliga energikällor är kommunens 
energirådgivande funktion, bl a med en energirådgivare. Anläggningar för 
energiproduktion och energidistribution ska enligt Miljöbalken så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dessa. 

Fjärrvärme är utbyggt i centralorten Munkedal.  

 

Vindkraftverk vid Falkenberg 
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Vindkraft och vindbruksplan 
Vindbruksutbyggnaden förväntas bidra till en hållbar samhällsutveckling genom sin 
lokala och relativt miljövänliga produktionsteknik. Idag finns inom kommunen 27 
vindkraftverk uppförda och ett 20-tal beviljade eller pågående bygglovsansökningar samt 
därutöver ett 10-tal intresseanmälningar/pågående lokaliseringsutredningar. En 
utredning från 2010 ligger till grund för kommunens vindbruksplanering och har 
inarbetats i översiktsplanen. Utredningen visar på ett antal möjliga vindbruksområden.  

Områdena har tagits fram genom att utesluta bebyggelseområden, skyddszoner runt 
vägar och kraftledningar mm, områden med för låg medelvind, områden med skydd som 
riksintresse, skydd som stora opåverkade områden eller med känslig landskapsbild (bl   a 
västra älvdalen–Svarteborg). Varje område har analyserats beträffande påverkan på 
landskapsbilden utifrån ett antal uppställda kriterier. De praktiska förutsättningarna för 
en utbyggnad av vindbruket redovisas i vindbruksplanen.  

I kommunen är två områden utpekade av energimyndigheten som riksintresse för 
vindbruk; Jermunderröd och Kynnefjäll. De politiska ställningstaganden som kommunen 
gör avseende vindbruksplaneringen redovisas i Del I. 

Kraftledningar 
I kommunen är följande kraftledningar av riksintresse: 

• Befintlig 400 kV-ledning Trollhättan - Munkedal - Norge 
• Planerad 130–400 kV-ledning Brofjorden - Munkedal - Trollhättan (under 

förutsättning att ett större kraftverk etableras vid Brofjorden). 

Kommunen genomkorsas även av några 40–130 kV-ledningar av regionalt intresse för 
energidistributionen. Intill samtliga ledningar råder byggförbud enligt ellagen inom ett 
visst avstånd från ledningen, framförallt pga säkerhets- och hälsoaspekter. Hänsyn bör 
även tas till gränsvärden för den elektromagnetiska strålningen. 

Det finns begränsningar i dagens kraftledningsnät vid en gräns för 40–50 vindkraftverk. 
Även vindkraftsutbyggnad inom angränsande kommuner påverkar i viss mån detta 
behov då huvudledningar till dessa kommuner går genom Munkedal. Behov av 
utbyggnad av kraftledningskapaciteten mellan Färlev och Loviseholm har aktualiserats av 
nätägarna (Vattenfall). Nätet här behöver generellt stärkas upp dels för 
vindkraftsutbyggnaden men även för befintlig bebyggelse. Detsamma gäller området 
längs stamledningen på 400 kV nordost om Hedekas.  

Sedan tidigare finns reservat för en framtida kompletterande kraftledning angivet över 
Tungenäset. Kraftledningen kommer sannolikt att behöva byggas.  

Till detta kommer behov av ett antal kraftledningsgator fram till och inom 
vindbruksområdena. Närmast kraftverken läggs jordledning.  

Vattenkraft 
Svenska kyrkan äger ett mindre vattenkraftverk vid Örekilsälven strax söder om 
Kärnsjön. Dessutom finns ett mindre verk vid Munkedalsälven strax norr om Stale.

Kraftledningsgata vid Bergs gård 

på Tungenäset 
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Vatten och avlopp 
En VA- översikt är färdigställd 2013-11-20. VA- översikten beskriver VA försörjning i 
Munkedals kommun, både allmän och enskild. VA- översikten utgör steg 2 av 4 i 
pågående arbete med att ta fram en kommuntäckande VA-plan. Aktuella fakta från VA-
översikten kommer att arbetas in i ÖP. 

Vattenförsörjning 
Kommunens allmänna vattentäkter är Kärnsjön, Öbbön, Hällevadsholm, Fisketorp, 
Hedekas, Håby och Dingle. Det kommunala dricksvattnet håller en hög kvalitet till låg 
kostnad. Kommunens vatten har en hårdhet på ca 6 °dH och syra-basbalans på ca 8pH. 
Kring respektive vattentäkt finns en skyddszon. Grundvattentäkten vid Kärnsjön är 
kommunens huvudvattentäkt och såväl vattenkvalitet som kapacitet är god i denna. 
Hällevadsholm är reservvattentäkt (ny gränsdragning pågår) och Dingle samt 
Hällevadsholm kommer att övergå till att bli reservtäkter. Dingle vattentäkt används till 
väldigt liten del, men är i dagsläget fortfarande en ordinarie vattentäkt. Arla/Seafood 
kommer att stängas av. En fördjupad studie har startats upp för att klargöra behov av 
vatten, kapacitet i befintliga täkter samt eventuella åtgärder. Åtgärder för att ytterligare 
rena vattnet kommer att redovisas i studien. 

För två av kommunens större fritidshusområden, Dale och Holmen, finns privata 
gemensamhetsanläggningar för vattenförsörjningen. 

Därutöver finns drygt 3000 hushåll med enskilda anläggningar som får sitt vatten från 
egna små grundvattentäkter (brunnar), grävda eller borrade. Förhållandena inom 
tätbebyggda områden utanför det kommunala verksamhetsområdet, som Saltkällan, 
Munkedals hamn, Bergsvik och Gårvik är ofta bristfälliga. Grundvattnet i vissa av dessa 
områden riskerar att påverkas av bakterier från kringliggande enskilda avlopp då 
fastigheterna ligger tätt och vattenförbrukningen är stor framför allt sommartid. Borrade 
brunnar i närheten av havet riskerar dessutom saltvatteninträngning. 

För närvarande pågår en översyn av kommunens vattenskyddsområden. 

Utbyggnad av kommunalt va‐nät 
En översiktlig VA-utredning för Saltkällan och Bergsvik gjordes av Sweco VBB Viak 
2002-06-07. Utredningen pekar mot att tillgången på grundvatten på vissa delar av 
Tungenäset är alltför liten för att klara av lokal försörjning för permanent boende. Detta 
klarläggande har lett till att det planeras en utbyggnad av va-nätet till 
Saltkällan/Hensbacka, Munkedals hamn och Bergsvik/Gårvik. 

Vatten- och avloppsförsörjning finns nu till den södra kommundelen Saltkällan. Till 
södra Tungenäset är nya va-anslutningar planerade. Innan dessa är utbyggda är 
möjligheterna för nybyggnad av bostadsområden och förändring av befintliga 
fritidshusområden till åretruntboende starkt begränsade. 

Överföringsledning från Munkedals kommunala va-nät till Saltkällan har genomförts. 
För att nå Bergsvik och Gårvik planerar kommunen en markförlagd va-ledning över 
Tungenäset via dalgången Frötorp–Skree–Pilegård och vidare utmed väg 814 mot 
Gårvik. Inom de områden där va-ledningar dras fram kommer det att ställas krav på 
kommunal avloppsanslutning för intilliggande fastigheter medan kommunal 
dricksvattenanslutning erbjuds som en möjlighet. 

Den planerade va-utbyggnaden medför på sikt att 400–500 befintliga fastigheter ansluts 
till kommunalt avlopp (Saltkällan, Munkedals hamn, Bergsvik, Gårvik med omnejd). 

Skyddsområde för 

Kärnsjöns ytvattentäkt: 

Med stöd av 7 kapitlet 21 § 

miljöbalken har 

Länsstyrelsen beslutat om 

vattenskyddsområde för 

Kärnsjöns ytvattentäkt. 

Skyddsområdet är indelat i 

primär‐, sekundär‐ och 

tertiärzon (se karta s 39). 

Med stöd av 7 kapitlet 22 

och 30 §§ miljöbalken har 

Länsstyrelsen beslutat att 

särskilda skyddsföreskrifter 

och ordningsföreskrifter 

skall gälla inom 

vattenskyddsområdet. 

Skyddsföreskrifterna 

redovisas med en 

uppdelning mellan zonerna 

enligt beslut den 7 

november 2012. 

Detta beslut trädde i kraft 

den 1 januari 2014. 
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Eftersom reningsgraden blir bättre i det kommunala reningsverket minskar belastningen 
på Gullmarn, vilket är av väsentlig betydelse för miljön i fjorden.  

Utbyggnaden av va-nätet är även en förutsättning för de planerade exploateringarna i 
områdena kring Saltkällan, Hensbacka, Munkedals hamn, Bergsvik och Gårvik. 

Projektering och utbyggnad kommer även att möjliggöra en anslutning av fastigheter vid 
Saltkällan i Uddevalla kommun. För att detta ska kunna bli verklighet erfordras ett 
samarbete med Uddevalla kommun. 

Kommunala reningsverk 
Inom kommunen finns fyra kommunala avloppsreningsverk, i Munkedal, Torreby, 
Hedekas och Dingle. I Munkedals reningsverk behandlas spillvatten från Munkedal och 
Håby. Torreby reningsverk behandlar spillvatten från Torreby. Hedekas reningsverk 
behandlar spillvatten från Hedekas och Dingle reningsverk behandlar spillvatten från 
Dingle och Hällevadsholm. Vid avloppsreningsverken renas avloppsvatten från hushåll, 
företag, industrier m m som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. 
Reningsprocessen utvecklas kontinuerligt och följer de krav som finns i bl a miljöbalken. 
I anslutning till vissa av verken har anlagts våtmarker som ett ”fjärde steg” i syfte att 
minimera utsläpp av kväve och fosfor. 

Under 2004 var kapacitetsutnyttjandet (personekvivalent, pe): 

Verk Dimensionering (pe) Medelbelastning 2008 (pe) Anslutna 

Munkedal 6800 3701 4000 

Dingle 4300 1620 1550 

Torreby 700 209 450 

Hedekas 600 97 450 

Enskilda reningsanläggningar 
Större privata avloppsreningsanläggningar finns på 5 platser i kommunen:  
Hensbacka (infiltration), Gläborgs reningsverk, Dale reningsverk, Kung Rane (biologisk 
damm) och Holmens fritidsområde (infiltration). Utöver de gemensamma 
avloppsanläggningarna finns drygt 3000 hushåll med enskilda avloppsanläggningar. 
Uppskattningsvis har cirka hälften av dessa brister som behöver åtgärdas. 

Industriella avlopp 
Finpappersbruket Arctic Paper Munkedal AB, som är beläget i Munkedals samhälle, är 
dominerande vad det gäller industriutsläpp. Utsläppen består i huvudsak av 
syreförbrukande ämnen men även av närsalter; kväve och fosfor. Företaget har under 
lång tid arbetat med att begränsa utsläppen, dels genom interna processåtgärder och dels 
genom installation av reningsutrustning. Arctic Paper har nu, jämfört med liknande 
företag, bland de lägsta utsläppen av syreförbrukande ämnen i Sverige. Målsättningen på 
sikt är att få ned utsläppsmängden till noll genom att använda ett slutet system.  
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AVFALL & DEPONI 

 

Dagvatten 
Genom att styra flöden och skapa förutsättningar för ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten i våtmarker och fördröjningsdammar är det möjligt att reducera mängden 
föroreningar som tillförs recipienterna (mottagningsområden med dess växter och djur). 
En höjning av havsytan i enlighet med olika klimatscenarier kan medföra framtida 
problem med för lågt placerade dagvattensystem. 

I samband med nyexploatering, framför allt av mark för industriändamål och andra 
verksamheter med mycket hårdgjorda ytor kan det i många fall vara lämpligt med eller 
komma att krävas våtmarksanläggning för hantering av dagvatten. För 
verksamhetsområdena i Håby med omnejd kan det vara intressant i ett längre perspektiv 
att se på markerna närmast söder och väster om E6 för detta syfte. 

Avfall och deponi 

Avfall 
Gällande avfallsplan är fastställd av kommunfullmäktige 1994. Munkedals kommun är 
sedan 2004 tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner delägare, i 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, med ett samarbete kring en 
ny regional avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter som ska träda i kraft 2009. 
Munkedal, Tanum och Sotenäs kommuner har genomfört en gemensam upphandling av 
hantering av hushållsavfall till och med 2015. 

På Hästeskeds avfallsanläggning finns en återvinningscentral där företag och hushåll kan 
lämna allt slags avfall. Sorterat avfall mellanlagras på avfallsanläggningen i väntan på 
vidare transport. Här finns också särskilda lagringsutrymmen för farligt avfall. Själva 
deponin på Hästeskedsmossen är avvecklad från 2012. Efter nu avslutad deponi bedrivs 
ändå sortering, mellanlagring och lastningsverksamhet där. Det avfall, som av miljöskäl 
där ingen annan behandlingsmetod än deponering är möjlig (ca 1% av allt avfall,) 
transporterar Rambo till, för varje speciellt avfallsslag, lämplig deponianläggning inom 
Västra Götaland. Brännbart avfall skickas till den nya förbränningsanläggningen i 
Uddevalla (Lillesjöverket). Miljöstationer finns i Hällevadsholm och i Munkedal, 
Kviström. 

Deponering av mudder‐ och schaktmassor 
Kommunen har ingen aktiv deponi. Deponering av rena schaktmassor ska i första hand 
ske inom den exploaterade marken. I andra hand ska mark utses i samråd med 
kommunen. För orena schaktmassor och för muddermassor ska tillstånd inhämtas hos 
Länsstyrelsen i varje enskilt fall.
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Kulturvärden 
För redovisning av riksintressen för kulturmiljövård, se kapitlet Nationella intressen. 

Kulturarvet 
Munkedals kommun har ett rikt kulturarv. Bland de äldsta fynden av mänsklig 
verksamhet i Bohuslän, är den boplats som påträffats vid Hensbacka, strax söder om 
centralorten Munkedal. Här hittades i början på 1900-talet ett antal redskap som har 
daterats till tidsperioden 7   000-8   000 år f   Kr. Om man från stenådern ser framåt i 
historien har Munkedalsområdet i alla tider haft stor betydelse, framför allt vad gäller 
kommunikationer och militärstrategiskt läge. Under 1600- och 1700-talen utkämpades 
flera drabbningar vid Kviströmspasset i Munkedal, mellan Danmark–Norge på ena sidan 
och Sverige på den andra. 

Fornlämningar 
Fornlämningar och fornfynd har ett starkt skydd i Kulturminneslagen. Vissa områden i 
kommunen kännetecknas av en riklig ansamling av fornlämningar.  
Kommunen har tillgång till ett register över samtliga kända enskilda fornlämningsobjekt i 
kommunen. 

Ett förslag till skyddsområde för Lökebergs Hällristning i Gårvik har tagits fram. 

Kulturminnesvårdsprogram 
Kommunen har ett kulturminnesvårdsprogram från 1995 som redogör för det rika 
kulturhistoriska arv som kommunen har. Kulturminnesvårdsprogrammet redovisar 
kommunala förslag till åtgärder för vård eller skydd av utpekade områden, de s k 
”kommunala kulturmiljöerna”. En rad områden pekas ut som värdefulla kulturmiljöer 
vilka tillsammans representerar kommunens lokala historia och placerar in Munkedal i ett 
bohuslänskt perspektiv. Munkedals kommun är mycket rik på fornlämningar men också 
på värdefulla kulturmiljöer från framförallt 1800-talet och tidigt 1900-tal. Länsstyrelsen 
och Bohusläns museum är de regionala instanser som bevakar dessa intressen. Inom 
kommunen pågår ett arbete för att främja bildandet av ytterligare byggnadsminnen. 

Kulturmiljöbroschyrer 
Till skyddet för Munkedals olika kulturmiljövärden bidrar bl   a även de tjugo 
informationsbroschyrerna ”Att bygga i kulturmiljö”. Kommunen har i samverkan med 
bland annat Bohusläns museum dokumenterat värdet av de utpekade kulturmiljöerna 
och de lokala särdragen och byggnadstraditionerna i dessa.  

Värdefulla odlingslandskap, ängs‐ och hagmarker 
Inom Munkedals kommun är ett antal områden, med en areal av sammanlagt nästan 
5000 ha, redovisade i Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län. Områdena 
har klassificerats ur bevarandesynpunkt både vad gäller natur- och kulturvärden. De är 
odlingslandskap där det finns naturliga betesmarker och ängar samt ofta spår av 
byggnader och tidigare odling. Även värdefulla ängs- och hagmarker har ofta en koppling 
till höga kulturmiljövärden. Sådana marker finns redovisade i Inventering av ängar och 
hagar i Munkedals kommun.  

   

Stengärdesgård 



KULTURVÄRDEN 

 

Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. 
Hundratals arter lever i eller påträden. Inom kommunen finns skyddsvärda träd på flera 
ställen i kommunen, dock med många träd samlade i miljöer bland annat kring 
Munkedalsmotet, Sjöris, Torp, Möeklint och Foss prästgård. 

Vägminnen 
I Munkedals kommun har 6 vägmiljöer utpekats i Vägminnesvårdsprogram, Vägverket 
1991 (i samarbete med länsstyrelsen, Göteborgs museer och Bohusläns museum): 

• Sörbo – f d gästgiveri med vägbank och stenvalvbro i tre spann (nr 3) 
• Gamla landsvägen längs Bullaresjöarnas västsida (nr 7, även Tanums k:n) 
• Medbön–Snaben – grusväg intill Örekilsälvens nordligaste del (nr 8) 
• Röd – vägen från byn till ett gammalt överskeppningsläge (nr 16) 
• Del av den s k ”Bilvägen”, väg 930 mellan Dingle och Hedekas (nr 22) 
• Bilvägarna på Tungenäset – väg 814 Pilegård–Gårvik och väg 815 Faleby– 

Munkedals hamn (nr 23) 

Den gamla kustvägen i Bohuslän är en av flera vägar i landet som går under 
benämningen ”Kungsvägen”. I området i Saltkällans närhet slingrar sig idag rester av 
Kungsvägen kring gamla E6 och i anslutning till denna finns ett flertal kulturhistoriskt 
intressanta miljöer. 
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FRILUFTSLIV & TURISM 

 

Friluftsliv och turism 
För redovisning av riksintressen för friluftsliv, se kapitlet Nationella intressen. 

Friluftsliv 
Munkedal erbjuder mycket goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt friluftsliv. 
Friluftsvärdena är så stora att de även ger underlag för en viss turism. Kommunen är 
mycket mån om att slå vakt om och ge goda möjligheter för att utveckla dessa intressen. 
Bland de större friluftsanspråken finns Bohusleden, paddling längs kanotleder, golf och 
inte minst fritidsfiske. Fiskevården beskrivs särskilt nedan. 

Miljöbalken slår fast att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter ska särskilt beaktas. Flertalet av de områden som är skyddade enligt miljöbalken 
är av stort värde för det rörliga friluftslivet. Detta gäller inte minst strandskyddet, som 
syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Frågor rörande 
friluftsliv och turism sammankopplas ofta då intresset i många fall riktas mot 
gemensamma anläggningar och områden.   

Avvägning av friluftsintresset mot vindbruk 
Friluftslivet och besöksnäringen behöver särskilt värnas gentemot olämpligt placerade 
vindkraftverk, då sådana även på längre avstånd kan påverka förutsättningarna för 
näringen och friluftslivet negativt. Skydd för viktiga orörda landskapsvyer är i vissa 
avseenden och för vissa områden svagt och behöver om möjligt stärkas. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. 

Kommunala intressen och anläggningar 
• Örekilsälvens och Hajums-/Lerdalsälvens dalgång. 
• Bohusleden som passerar genom kommunen från Herrestadsfjället och Valbo Ryr i 

sydost upp mot Kynnefjäll/Bullarebygden i nordväst, delvis genom de nya tysta 
områdena i Kynnefjäll. 

• Kanot- och vattenleder – från kanotcentralen vid Kaserna intill sjön Vassbotten 
kan man söka sig längs vattenvägarna upp i Dalsland. Ett sammanhängande 
sjösystem från Vassbottensjön till Långhalmen erbjuder en ca 4 mil lång kanotled. 

• Naturreservat för Strömmarna har tillkommit till förmån för framförallt 
friluftsintressen, bl a Flottarleden (kanotled). 

• Kommunala badplatser – finns på fyra ställen i kommunen: Saltkällan, Gårvik, 
Kolstorpsvattnet och Sannesjön. Därutöver finns ett antal naturbadplatser vid 
kusten och vid sjöar. 

• Skidspår och raststugor inom Herrestadsfjället och Kynnefjäll för vintersport.  
• Torreby golfbana – hör till de mer ytkrävande anläggningarna för friluftsliv.  
• Områden/anläggningar för idrott och friluftsliv inom/i anslutning till centralorten 

och de större samhällena. 
• I Välseröd finns fina förhållanden för bergsklättring. Här har Bohusläns 

klätterklubb iordningställt klätterleder med olika svårighetsgrad och parkeringsplats 
för besökande klättrare. I Myrtorp finns klätterföreningens klubbstuga. 

Bergsklättrare i Välseröd 
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Fritidsfiske 
Ett flertal vattendrag och sjöar inom kommunen är av regionalt intresse för fritidsfisket. 
I de skog- och sjörika höjdområdena – Kynnefjäll och Herrestadsfjället – sammanfaller 
intresset för fritidsfiske med områden av riksintresse för friluftslivet, på Kynnefjäll även 
med naturvård. Övriga är bl   a Örekilsälven, Taske å, Bohusleden. 

Fritidsfisket är en mycket viktig del av friluftslivet i Munkedals kommun. Fritidsfiskets 
intressen, utöver de som är gemensamma med yrkesfisket, är sammankopplade med 
friluftsfrågorna. Bestämmelserna i miljöbalken till skydd för områden av betydelse för bl 
a friluftslivet bör således vara tillämpliga också på de reproduktions-, uppväxt- och 
fångstområden som har särskild betydelse för fritidsfisket. Utbredningen av fritidsfisket 
som en del av friluftslivet är helt naturligt knutet till Gullmarn samt till den rika 
förekomsten av sjöar och vattendrag i kommunen. Följande områden är särskilt 
intressanta för fritidsfisket: 

• Gullmarn, vilket också sammanfaller med riksintresse för friluftslivet. 
• Örekilsälven och Hajumsälven – vilka sammanfaller med riksintresseområden för 

naturvården. 
• Liksom Kärnsjön och Viksjön. 
• Bärfendalsälven och del av Tvärån är vattendrag som är mycket värdefulla 

reproduktionsområden för havsöring och därmed av intresse för fritidsfisket. Även 
dessa ingår i områden som är av riksintresse för naturvården. 

• Del av Taske å – vattendrag som är mycket värdefullt reproduktionsområden för 
havsöring och lax och därmed av intresse för fritidsfisket. Även dessa ingår i 
områden som är av riksintresse för naturvården.  

Fiskevårdsområden  
Fiskevårdsområden finns för flera av kommunens vattensystem, bl a Kärnsjön, Viksjön 
och i Örekilsälven–Hajumsälven. Fiskbeståndet är mycket variationsrikt, kanske 
framförallt i den nedre delen av Örekilsälven känt för lax och öring. Ett antal 
handikappanpassade fiskeplatser har iordningställts, samt andra anordningar för 
fritidsfiske och dess skötsel. 

Skydd för fritidsfisket 
Alltjämt allvarliga hot mot fritidsfisket är övergödning och försurning. Ett antal sjöar och 
vattendrag i kommunen måste kalkas regelbundet. Förändringar i vattenmiljön genom 
dikning, rätning, reglering med mera samt föroreningar genom avloppsvatten, närsalter 
från jordbruket m.m. skadar fiskproduktionen. Ett mycket viktigt skydd för lax- och 
öringbestånden utgör närmiljön kring vattendragen, bl a den trädbård som normalt finns 
utmed dessa. Omgivande träd alstrar den näring (insekter, maskar m m) som lax- och 
öringungar är helt avhängiga av. Träden ger också skydd mot solstrålning samt minskar 
erosionen.  

Skyddszon utmed strandkanten 
För att skydda närmiljön anser länsstyrelsen, enheten för naturvård- och fiske, att det 
som komplement till strandskyddet bör finnas en minst 25 meter bred skyddszon på 
ömse sidor om strandkanten i de riksintressanta vattendragen. I denna skyddszon bör 
ingrepp undvikas helt. För regionalt intressanta vatten bör tillämpas minst 10 meters 
skyddszon. 
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Grönområden och fritidsmiljö 
Genomtänkta grönområden inom och i direkt anslutning till samhällena är viktiga för att 
skapa en bra miljö för människor att bo och leva i. Tillgängligheten till grönområden är 
mycket god i hela kommunen, men kan behöva säkerställas särskilt i samband med 
utbyggnaden av Håby, med en lämplig struktur av grönytor inom det framväxande 
verksamhetsområdet. 

Båtplatser 
Utmed kuststräckan och en bit in i Örekilsälven finns i dagsläget 12 st 
båtförtöjningsplatser med vardera fler än 20 platser. Ytterligare 2 st befintliga 
båtförtöjningsplatser (Munkedals hamn och Carlanders båtvarv) har kommunen för 
avsikt att utöka till fler än 20 platser, se Karta 2. Munkedals hamn har tidigare använts 
som djuphamn och här bör möjligheterna för en större båthamn kunna utredas, kanske 
kombinerad med en marina på det gamla hamnområdet. 

Kommunen har tillsammans med flera kustkommuner tagit fram underlag för en 
gemensam policy i båtplatsfrågan utmed kusten. Principerna handlar om att nya 
båtplatser skall tillskapas i redan befintliga hamnar, som t ex gamla outnyttjade 
industrihamnar, fiskehamnar och stenbrott. På så sätt tar man hänsyn till såväl natur- och 
kulturvärden som befintlig infrastruktur. Vid all planering för bostäder ska 
båtlivsfrågorna, dvs båtplatser och tillgången till hav och skärgård belysas. 

Kommunen genomförde i samband med FÖP  2001 en inventering av båtplatser längs 
strandområdet mot Gullmarn. Inventeringen stämmer väl även med dagens förhållanden 
och visar att antalet båtplatser inom varje etablerad grupp varierar mellan 5 och 50 
platser. Vid varje sådan grupp kan båtanknutna aktiviteter innebära vissa störningar av 
det marina livet på grundbottnar. Även hantering av kemikalier m m i samband med 
båtuppläggning och sjösättning är det viktigt att informera om och kunna kontrollera, för 
att skydda Gullmarns känsliga vattenmiljö. 

 

   

< 5
 5<

 5<

 
2 5

 
 

 

 

 

 

 
< 5

 52
< 5

< 5
 

 
 

 85-

 

 

 

3         BÅTBRYGGA MED 
     ANTAL BÅTPLATSER 

MUNKEDA

Karta över båtplatsinventering 



NATUR & MILJÖ 

GRANSKNINGSHANDLING 2020   ÖP 14 Munkedals kommun: DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR    49 

Natur och miljö 

Naturvård 
Miljöbalken har till syfte att värna om vår natur och miljö och skyddar alltifrån stora 
sjöar, fjäll och vattendrag till små biotoper i landskapet som åkerholmar, alléer och 
stengärdesgårdar.  

För redovisning av riksintressen för natur, se kapitlet Nationella intressen.  

Naturvårdsprogram 
Kommunen har ett kommuntäckande naturvårdsprogram som ska uppdateras 
fortlöpande. Programmet är det gällande underlaget för naturvårdsfrågor jämte 
riksintressen etc. En översyn av natur- och miljövårdsarbetet har påbörjats i och med 
kommunens arbete med en naturvårdsplan där kända inventeringar samlas och ges en 
enhetlig värdering i tre olika klasser, för att så småningom utgöra underlag för en samlad 
natur- och miljövårdsstrategi. Med kommunens naturvårdsprogram som grund avser 
kommunen att ta fram åtgärdsplaner för det kommunala naturvårdsarbetet. Om möjligt 
bör status för ekologiskt särskilt känsliga områden inventeras, idag delvis osäker status. 

Grönområden och spridningsvägar 
Genomtänkta grönområden inom och i direkt anslutning till samhällena är viktiga för att 
skapa en bra miljö för människor att bo och leva i. Dessa är även viktiga spridningsvägar 
för växter och djur. Kommunen har sammanhängande grönstråk inom centralorten och i 
övriga kommunen. Däremot utgör motorvägen en betydande barriär för såväl människor 
som djur. I området nära Saltkällan finns en uttertunnel under E6 för att värna om 
utterns fortbestånd. 

Miljövård 
Miljövårdsarbetet handlar om luften, marken och vattnet. Fokus ligger dock för 
närvarande på vattnets miljöförhållanden genom det så kallade vattendirektivet men 
andra frågor som klimat, giftfri miljö osv har kommunen länge jobbat med och detta 
arbete fortsätter.  

Vattenskyddsområde 
Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av 
någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är 
därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot förorening. För 
att kunna skydda vattnet upprättas i hela Sverige vattenskyddsområden kring alla större 
vattentäkter. Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU’s ramdirektiv 
för vatten och Sveriges miljölagstiftning. 

Munkedals kommun håller på att arbeta fram moderna vattenskyddsområden för 
kommunens alla dricksvattentäkter. Färdiga förslag finns framtagna för samtliga 
vattentäkter. Samråd ska genomföras under 2014.  

Vattendistrikt 
Munkedal ingår i Västerhavets vattendistrikt och vattenmyndighet är länsstyrelsen i 
Västra Götaland. Västerhavets vattendistrikts viktigaste miljöproblem är försurning av 
sjöar och vattendrag, övergödning av känsliga kuststräckor (t   ex Gullmarn), och fysiska 
förändringar som t ex dammbyggnader och omgrävningar av vattendrag. 

Naturvårdsprogram från 2011 

Örekilsälven söder om Bråland 
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Vattenråd 
En viktig del i vattendirektivet är att de som blir berörda ska ges möjlighet att kunna 
delta och påverka arbetet i vattenförvaltningen. Vattenråd har bildats eller håller på att 
bildas för sjöar och vattendrag inom distriktet. Vattenråd är en form av samrådsorgan 
mellan de som har intresse i vattnet – övriga kommuner, ett flertal intresseföreningar, 
skogsstyrelsen, m   fl – och vattenmyndigheten. Munkedals kommun är medlem i 
Gullmarns vattenråd, i vattenrådet för Bohuskusten samt i vattenrådet för 
Enningdalsälvens (Bullaresjöarnas) avrinningsområde. 

Gullmarn 
Gullmarn är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Fjorden har ett unikt marint liv och ingår i 
Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden. Fjorden är bl.a. påverkad 
av eutrofiering (övergödning) och syrefria bottnar.  

Kommunen har inventerat samtliga enskilda avlopp, som i många fall visat sig vara 
bristfälliga och därmed bidrar till övergödningsproblematiken i Gullmarn och 
Örekilsälven. Det är därför angeläget att minska den negativa påverkan från enskilda 
avloppsanläggningar kring Gullmarn, framförallt i Saltkällan och längs Tungenäsets södra 
kust. De planer kommunen har på utbyggnad av det kommunala va-nätet till dessa 
områden är redovisade i avsnitt om VA i ÖP14 Munkedals kommun arbetar aktivt för en 
förbättring av vattenkvaliteten i fjorden och har på senare år ingått i olika projekt kring 
detta arbete. 

Vattenmiljön 
Hela kommunen utgör skyddsområde för vattenmiljöerna i Idefjorden (området runt 
Södra Bullaresjön med avrinning norrut), Åbyfjorden (från västra Bärfendal västerut) 
respektive Gullmarsfjorden (större delen av kommunen via bl   a Örekilsälven). 

Den marina miljön i Gullmarn är känslig för fortsatt hög miljöbelastning genom 
övergödning, vilken kan härledas till framförallt jordbruket, avloppsanläggningar och 
kvävenedfall.  

Inlandsvattnen är, främst i höjdpartierna, känsliga för framför allt försurning. Mark- och 
vattenområdenas känslighet för försurning, dvs deras förmåga eller oförmåga att 
neutralisera försurande nedfall m   m, avgör vilka effekter som uppstår. Stora delar av 
Munkedals kommun har låg motståndskraft mot sådan miljöpåverkan.  

Markmiljön 
Vid planering av ny bebyggelse eller annan användning av mark är det angeläget att 
känna till om marken är förorenad av tidigare verksamhet på platsen eller inte. 
Heltäckande kunskap om detta saknas för närvarande. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt 
med inventeringar av förorenade områden.  
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Luftmiljön 
Förutom dess stora betydelse för människors hälsa påverkar luftmiljön i hög grad även 
den övriga mark- och vattenmiljön. De lokala föroreningskällorna är relativt obetydliga 
jämfört med de som, beroende på vindriktning, transporteras från Europa eller från 
närmare håll, till exempel från raffinaderiet i Lysekil. Större lokala källor är biltrafiken, 
uppvärmning av bebyggelse och industrier. 

Kalkning 
Konsekvenserna av luftföroreningarna visar sig bl a konkret i att stora delar av 
Örekilsälvens vattensystem, liksom Kynnefjäll och Herrestadsfjället, är 
försurningsdrabbat. För att motverka detta bedriver kommunen en omfattande kalkning 
av sjöar och vattendrag.  
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Areella näringar och täkter 

Jordbruk 
Jordbruket är en av kommunens viktigaste näringsgrenar. Det är också en näring som i 
många fall utgör en förutsättning för värden inom andra intresseområden, som 
bibehållande av öppna värdefulla odlingslandskap och betning av hagmarker. Jordbruket 
har även stor betydelse för kulturhistoriska värden, flora och fauna, vattenvård, en 
levande landsbygd m m. Jordbruksverket är den myndighet som har det övergripande 
ansvaret för jordbruksutvecklingen. I Munkedal delade den tidigare lantbruksnämnden in 
den brukningsbara marken i tre klasser, där klass A är särskilt värdefull åkermark, klass B 
är värdefull åkermark och klass C är svårbrukad åkermark. Denna indelning är 
fortfarande aktuell som underlag för planeringen.  
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Skogsbruk 
Skogsbruket är liksom jordbruket en viktig näringsgren inom kommunen. Hur 
skogsbruket bedrivs ifråga om trädslagsval, avverkningsmetoder m m. påverkar många 
intressen som är knutna till landskapet, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, 
friluftsliv och vattenvård. Skogsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar 
skogsfrågor, arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas för en uthålligt god 
avkastning genom att produktionsvärden bevaras, samtidigt som hotade naturvärden 
skyddas och biologisk mångfald bevaras. Även skogens värden för rekreation och 
friluftsliv betonas. 

Se Naturvårdsprogrammet där skogsbiotoper ingår. I Munkedal har skogsmarkerna 
delats in i två klasser där klass 1 har högsta bonitet, dvs hör till den bördigare, välbelägna 
och lättdrivna skogsmarken och klass 2 med lägre bonitet – den magrare, avsides belägna 
och mer svårdrivna skogsmarken. Därtill finns en särskild klass för ädellöv
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Marktäkter – värdefulla ämnen och material 
Värdefulla ämnen, material och vatten utgörs i Munkedals kommun av sand, grus, torv, 
lera, berg och vatten för täktändamål. Naturgrus är en ändlig resurs som är sinande i 
länet. Samtidigt utgör naturgruset en nödvändig råvara för en rad specifika 
användningsområden inom samhällsbyggandet. Bergtäkter finns det för närvarande tre i 
bruk.  

Berggrundens lämplighet för makadamproduktion har inventerats av SGU. Tre områden 
i kommunen har klassats som god kvalitet. 

I Munkedal är följande täkter i drift: 

• Skanska asfalt och betong, Köpestad 2:1 
• Berg, Arne Olsson, Holma 2:1 
• Naturgas, Bohuslast Grus AB, Stora Håverud 1 
• Naturgas, Robert Magnusson, Svarteberg-Toröd 1:13 
• Berg, Hedekas Maskinuthyrning Ab, Sanne Hällevad 1:4 

Fritidsfiske 
Fisket, särskilt fritidsfisket, är ett starkt intresse inom kommunen med en uppsjö goda 
fiskevatten. Se karta i avsnitt för friluftsliv och turism.  
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 Underlagsmaterial 

Nationellt 
Plan- och bygglagen, PBL (2010:90) 

Miljöbalken, MB (1998:808) 

Lag om ändring i miljöbalken avseende strandskydd (2009:532) 7, 16, 19 och 29 kap.  

Kulturmiljölagen, KML (1988:950) 

Regelsamling för byggande, BBR 2012 

Lag om planeringssystem för transportinfrastruktur 2012 

Planering för klimatförändringar, översvämningsrisker och stigande vattennivåer 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544) 

Den europeiska landskapskonventionen, ratificerad 2011-05-01 Miljökvalitetsnormer för 

vatten 2009-12-15 

Ändring i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 2007-01-01 

EU:s klimat- och energipaket 2009 

Ny målstruktur för miljöarbetet, 2012–04 

En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162)  

Riksintresse allmänt, kommunikation, natur, friluftsliv, dricksvattenförsörjning, pågående 
uppdateringar, länsstyrelsen i VG län 

Länsstyrelsens synpunkter inför Munkedals kommuns nya översiktsplan, juli  
2013 

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 2012 
(VG län och Värmlands län) 

Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning (Rapport 2013:67,  
VG län) 

Beslut om riksintresse för vindbruk, Energimyndigheten 2014 

Kommande material att bevaka 
Översyn av strandskyddsavgränsningar - kommer 2014 

Nya områden med riksintresse för friluftsliv - kommer 2014 Landsbygdsprogram för 
2014–2020 – kommer 2014 

Regionalt 
Vision Västra Götaland, 2005 

Regionala miljömål, 2008 
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Kommunalt 
Munkedals framtidsplan ÖP10, 2010 

Tematiskt tillägg till ÖP– LIS, 2010 (Bilaga till ÖP) 

Tematiskt planeringsunderlag för ÖP – Vindbruksplan, 2010 (Bilaga till ÖP) 

Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP10 (Bilaga till ÖP) 

Naturvårdsprogram, 2011 (Bilaga till ÖP) 

Bostadspolitiskt dokument 2014–2018 

Energiplan och klimatstrategi, 2008 Kulturminnesvårdsprogram, 1995 

Kommande material att bevaka 
VA-översikt, lokala miljömål - kommer 2014 

Kommunala miljömål för Munkedal, Lysekil och Sotenäs – kommer 2014 



 

 
 

 

I översiktsplanen (ÖP) skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark‐ och vattenanvändning  
och   

 n av också nationellt slag bör beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker be‐ 
slutar  om översiktsplanen, kan de behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen under generationer!  

Sådana beslut måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att argumentera, lyssna och reflektera.  
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LIS-områden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Annan större väg

Kommungräns

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Planerad förstärkning av stamledning,
principiell sträckning

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Järnväg med dubbelspår

" "

#* Befintligt vindkraftverk (ej exakt läge)

Bergtäkt

Större kraftledning 

$+

Större vattenledning

Bergtäkt, planerad

Jordbruksmark

Centrumbebyggelse

!

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

%, Grus-, sten- och sandtäkt 

Stamledning

Parker, idrotts- och friluftsområden

Bohusleden

" "

$+

Vindkraftparker för prövning av grupper

Vindkraftparker för prövning 
av större verk

av enstaka verk

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

Vägmot!.
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Väster Säleby

Östra Solberg

Skinnfälleröd

Södra Leråker

Västra Korsvik

Väster Gläborg

Västra Solberg

Västra Solberg

Gullmarsgården

Jeppe på berget

Södra Bäckevall

kapell
Munkedals

Åsen

bron
Kvi-

Mark

Åsen Eken

EkeboKasen

Lenasholme

Kasen

Kasen

Leken

Kasen

Sanden

berget

holmen

Hattås

Backen

Giljan

Borgås

Nytorp

Backen

Lersik

Backen

Giljan

Hällan

Ryckin

Vässby

Fätorp

Knuten

Dyskär

holmen

Stugan

Ramsmyr

Kåvarna

ströms-

Bottnen

Åberget

Brunnås

Hagarna
Hedarna

Uddarna

Blåsopp

Nägeröd

Stingen

Långedal

Dyberget

Änghagen

Blackmyr

Änghagen

Långedal

Höglunda

Stranden

Sältorna

Pålhuset

Tungenäs

Änghagen

Utsikten

Röds näs

Fränneröd

Björkhaga

Lusthuset

Rödberget

Åbackarna

Hästhage-

Bergsäter

Svartekas

Storängen
Källhagen

Gatemyren

Hästhagen

Hästhagen

Ladholmen

Storeberg

Smörkullen

Smedberget

Saltkälle-

Klamphuset

Skreesåsen

Huseberget

Dyrebergen

Hökeberget

Bäckehagen

Kullehagen

Fossebacka

Furubergen

Tjuvholmen

Ulveberget

Hareberget

Geteberget

Kilaberget

Torsholmen

Purkeberget

Spetsberget

Långe kulle

Backeberget

Sälteberget

Tegelverket

Ödsbyholmen

Björkholmen

Brurepallen

Villaskogen

Strandberget

Trinde holme

Kåvaneberget

Fläskeberget

Bratteberget

Laxebackarna

Vinterbacken

Mamsells hage

Korsvike skär

Lilla Korsvik

Ekenäs hällor

Skitareholmen

Valnåseberget

Trebeneberget

Gråbeneberget

Gråbeneberget

Tungenäse nabb

Lökebergsholmen

Gamla Saltkällan

Kyrkemarke lundar

Borgmästarebruket

Bredungen

Träntemyr

Vassbotten

Björid damm

Stale tjärn

Karta 2
Öp18 Munkedal
MUNKEDALS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
TUNGENÄSET-HÅBY-MUNKEDAL
Skala 1:20000/1:40000 (A1/A3)
0 100 500m N

GRANSKNINGSHANDLING

Järnväg med dubbelspår

Bohusleden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning 

Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Annan större väg

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

D! 3G-Mast 

" " Större kraftledning 

! Kommungräns

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Föreslaget skyddsområde Lökebergs hällristning

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

$+

Avloppsreningsverk

Båtförtöjningsplats

Badplats

Båtförtöjningsplats, komplettering till >20

") Vattentäkt/pumpstation

Badplats, planerad

Större vattenledning

Järnväg med dubbelspår

Bohusleden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning 

Annan större väg

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Bergtäkt 

" " Större kraftledning 

LIS-områden

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

$+

"S Avloppsreningsverk

Båtförtöjningsplats

Badplats

Båtförtöjningsplats, komplettering till >20

") Vattentäkt/pumpstation

Badplats, planerad

Vindkraftparker för prövning av enstaka verk

Vindkraftparker för prövning av grupper av större verk

Större vattenledning

2

3

Bergtäkt, planerad

Återvinningsstation

Ridanläggning

Hotell

Jordbruksmark

Î

r

r

Î

Î

r

r

Î

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Bergtäkt

Centrumbebyggelse

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

%, Grus-, sten- och sandtäkt 

Parker, idrotts- och friluftsområden

!( Miljöstation

Allmän mastD!

!U

"S

$+

forts. befintlig bebyggelse/markanvändning

Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Ridanläggning

Hotell

Jordbruksmark

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Centrumbebyggelse

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

Parker, idrotts- och friluftsområden

forts. befintlig bebyggelse/markanvändning

D! 3G-Mast 

Återvinningsstation
!( Miljöstation

Allmän mastD!

!U

Orienteringskarta



Karta 3

Hällevadsholm, Kolstorp och Svarteborg (Kung Rane) Dingle, Prästgård, Folkesberg och Rom

Öp18 Munkedal
MUNKEDALS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
HEDEKAS, HÄLLEVADSHOLM, DINGLE
Skala 1:20000/1:40000 (A1/A3)

Hedekas och Lersjön

Kåtebol Fisketorp och Hede

Valbo-Ryr Holmen

Ryr

Hult

Kila

Kasen

Vålen

Dalen Hålan

Kasen Alsbo

Lilla

Dalen

Hogen

Backa

Ängen

Surnås

Holmen

Moarna

Ruckan

Turrud

Uverud

Berget

Börjes

Ödsmål

Varpet

Berget

Pontus

Tappen

Muberg

Blåsut

Tången
Solhem Kleven

Torrud

Mossen

Torpet

Soterud

Slackås

Älgerud

Sandvik

Värhult

Bönerud

Högebro

Trången

Rölanda

Kikerud

Söttorp

Steneby

Hagarna

Kaserna

Ängarna

Dalekas

Klåvene

Gränsen

Lundarna

Grönsvik

Änghagen

Bråtemyr

Torstane

Hästekas

Kvarndal

Stuveryr

Bergsbyn

Backåkra

Kallsnäs

Hjälmkas

Vågsäter

Högstorp

Flatebyn Rummerud

Kavelkas Jonsborg

Tosterud

Smikelid

Bikullen

Linddalen

Lunddalen

Slätthult

Vassängen

Talludden

Abborrvik

Älnebacka

Färsängen

Fagerhult

Hasslekas

Smedserud

Rönningen

Dammhagen

Klimpered

Vattneröd

Mjövattnet

Övre Kåröd

Strömsäter

Grönebacke

Hattefjäll

Sandbacken

Övre Lycke

Torkelsrud

Sommarhult

Krokestugan

Kvarnbacken

Skogsstugan

Kölnekullen

Knatthällan

Trättaremon

Stora Tåkan

Lilla Tåkan

Björnekullen

Skälebräckan

Stora Skogen

Norra Lerryr

Södra Lerryr

Viknergården

Stora Bönerud

Valbo-Ryrs kyrka

Ön

Mon

Mon

Dapen

Kåtan

Stola

Öarna

Ängen

Kase-

Hagen
Kasen

Sjöås

Haget

0rme-

Genäs

bågen

Hagen

Kasen

Näset

Kasen

Lindsö

Sjökas

Fällön

Torsås

Sjökas

Linjen

Klypen

nabben

Åserud

Holmås

Parken

Dammen

Fähus-berget

Hultet

Kulten

berget

kullen

Mossen

Sollid

Krypin

Kronan

Hultet

Nyborg

Giljan

Sågkas

Parken

Aspevik

Stommen

Långkas

Åkervik

Ängarna

ModalenKåvarna

Sandmon

Bergkas

Pommern

Sillran

Rödklev

Kaserna

Katter-

Stommen

Ramhult

Stämmen

Intakan

Duvekas

Intakan

Stämmyr

Moberget

Lillåsen Djupedal

Sjöhagen

Rosendal

Horsemad

Mandalen

Tångarna

Pylsemyr

Pålhuset

Hikullen

Änghagen

Buskarna

Harkerud

Änghagen

Hattåsen

Ladängen

Mårterud

Häggerud

Strömmen

Bråtemon

Dövleåsen

Mörtesten

Talludden

Bokskogen

Pers hage

Styggemyr

Vakthagen

Valberget

Karlsborg

Hålemaden

Stenshult

Brantekas

Orremyren

Lilla Ryr

Spellerud

Vålbergen

Ödegården

Mellankas

Stendalen

Myskhagen

Svindalen

Tryckhult

Kvarnängen

Gatuberget

Valebergen

Märremyren

Horskullen

Stockeklev

Ängebergen

Hålaberget

Hageberget

Smedtorpet
Annas berg

Karikullen

Trolldalen

Björndalen

Skymteberg

Kvarnängen

Pålekullen
Orrekullen

Hjälmaängen

Sundsberget

Giljekullen

Sågkullarna

Gullskogrud

Bränne bukt

Mossehalsen

Rassfjället

Tjäreberget Hasslehagen

Buslätterud

Hultebergen

Stigebergen

Värnetomten

Hareklämman

Backaskogen

Hjälmeliden

Tomtekullen

Halvårstorp
Torpekullen

Halleberget

Soterudshage

Kråkerödsäng

Svarvestolen

Jakobs kyrka

Boganenäbben

Hassleberget

Lilla Skogen

Gevaliaberget

Björnåsberget

Skolhusberget

Ulevattensåsen

Hjälmenäseberg

Tjuvröseberget

Lilla Såglaget
Stora Såglaget

Varsmyrsberget

Bickerudberget

Rörtjärnsberget

Skorstensberget

Fingals grottor

Trättängsberget

Stockholmsberget

Hjälmenäsespetsen

Stockeklevsbergen

Harkerudssjöberget

sjön
sjön

Håle-

Oxögat

Metsjö

Oxögat

Fiske-

Viksjön

tjärnen

Gårdsjö

tjärnet

Näsesjön

Dövlesjö

Långagna

Åsanesjön

Lillesjön

Trehörnet

Holmesjön

Ulevattnet

Ängedammen

Småsjöarna

Burtjärnen

Iletjärnen

Rörtjärnen

Gåseflågen

Kikerudsjön

Byrevattnet

Trantjärnen

Björkdammen

Holmevattnet

Holmevattnet

Svartevattnet

Vattnerödsjön

Häcklevattnet

Harkerudssjön

Abborrtjärnen

Mjövattenssjön

Skarnhällesjön

Kringlevattnet

Bryngelslångan

Övre Trästickeln

Nedre Trästickeln

Ryr

Bön

Mon

Mon

Röd

Mon

Stan

Hede

Hult
Sand

Åsen

Hede

Torp

Maden

Liane

Rånäs

Nyröd

Näset

Hogen

Kasen

Backa

Sivik

Hogen

Dalen

Näset

Näset

Alsbo

Pålen

Kasen

Liane

Ängen

Dalen

Utäng

Hajum

Holma

KasenLiden

Sörbo

Hagen
Huset

Torpet
Skogen

Borgen

Lunden

Tornet

Lunden

Loftet

Skogen

Kårvik

Grinås

Torven

Snöret

Fjälla

Döljan

Gården

Rulten

Ranäng
RindenGlädan

Pölane

Vaglen

Fjälla

Ålborg

Lunden

Skogen

Berget

Klåvan

Röstan

Kulten

Bråten

Hällan

Ladkas

Kulten

Kullen

Tveten

Bolle-

Rulten

Långön

Kullen

Sanden

Bråröd

Nygård

Berget

Titten

Lunden

Håltet

Lunden

Backen

Hogane

Gärdet

Kullabo

Hagarna

Träsmon

Ängarna

Väjebol

Åboland

Linåsen
Stämmen

Barhult

Klippan

Ryrsnäs

Hedekas

Grönlid

Berghem

Bräckan

Ängarna

Liveröd

Hagarna Renarna

Sandvik

Kinkhem

Intakan

Flåvene

Dalarna

Klämman

Pileröd

Ängarna

Myrarna

Tranhem

Ånneröd

Ängarna

hedarna

Hedarna

Sågekas

Gränsen

Platsen

Platsen

Kaserna

Hagarna

Kråkhult

Nybygget

Söbbhult

Blötemyr

Backarna

Holmarna

Stiveröd

Gottland

Sälelund

Stuveröd
Stensryr

Bönneröd

Synneröd

Kasängen

Rockesta

Sandåker

Lundarna

Rultarna

Linneröd

Hasteröd

Skåttene

Ängkasen

Ståleröd

Gunboröd

Troneröd

Klimpered

Stenshult

Sörskogen

Ellingebo

Bråmarken

Orredalen

Turkeriet

Aslageröd

Hästhagen

Lilla Röd

Gunnarsbo

Fisketorp

Knäckeröd

Reulseröd

Plitteröd

Nordängen

Askeslätt

Askeslätt

Storhagen

Kalvhagen

Klevängen

Vattneröd

ElnebackaKlamperöd

Karlslund

Ekebacken

Snyggeröd

Orrehuset

Rödskasen

Mörehogen

Fåglekärr

Solgläntan Stärkestad

Nordskogen

Skrapeland
Hermansröd Gunnarsröd

Furulunden

Köttnekärr

Kopparhult

Präste-Röd

Möllebacka

Björndalen

Blåbärhult

Storskogen

Ånnerängen

Trynebacka

Grindslätt

Västergård

Övre Sörbo

Stora Tåkan

Brattehagen

Fjällgården

Lilleskogen

Siljeberget

Lilla Tåkan

Övre Långön

Brårödslund

Nedre Sörbo

Hällungstad

Skyttehuset

Norra Lerryr

Södra Lerryr

Hällestycket

Lilla Röstan

Torbjörneröd

Kvarnebacken

Nedre Långön

Brattönsgård

Hässlebräcka

Stora Åboland

Lindqvisteröd

Hede kyrka

Mon

Mon

Övre

Tian

Sten

Haga

Nedre

Lammö

Myren

Store

Huken

Näset

gilja

Kasen

Sågen

Häst-

Tegen

Hålet

Liden

Sollid

Näbban

Titten

Alekas

Kullen

Hultet

Lunden

Laggan

Nyborg

Giljan

Sågkas

Håltet

bergen

Trädet

Skogen

Kastet

Kastet

Rammen

Dammen

Skåran

Näbbet

Alemyr

berget

Höjane

Sillran

Platsen

Åbacken

Hedarna

Skansen

Kalmarn

Kålemyr

Duvekas

Intakan

Stämmyr

Sjötorp
Dalarna

hagarna

Broksik

Intaget

Budalen
Ängarna

Bräckan
Myrarna

Änghagen

Harkerud

Valeberg

Buskogen

Djupekas

Lianekas

Pisskopp

Skogemyr

Stötekas

Hoberget

Bäckoset

Siviks ö

Ängekärr

Eknabben

Tiggaren

Götdalen

Domlanda

Laddalen

Medstugan

Lillängen

Myrberget Myredalen

Myskhagen

KullängenTrollemyr

Madbråten

Slätthult

Dalberget

Stans näs

Tovetjärn

Sandudden
Björnsten

Styggemyr

Vadholmen

Askehålan

Åsekullen

Intakorna

Svarta hål

Äpplehålan

Sandholmen

Sandholmen

Fågelmyren

Björndalen

Aslageröd-

Bastudalen

Kasegärdet

Bastudalen

Ryrs vette

Olas kulle
Valekullen

Påskefyrs-

Elisekasen

Fjällängen

Målarehagen

Arvidstugan

Nordfjället

Erlandsberg

Korpeberget

Skydeberget

Korpeberget

Hästekullen

Torreberget

Abborrudden

Klevekullen

Björnberget

Femtekullen

Kappekullen

Rockeberget

Fjällsängen

Brunneberget

Norra Långön

Hästekaserna

Kovanetorpet

Slätteberget

Grundetorpet

Klämmekullen

Valbergs flåg

Middagsberget

Kavelbromyren

Gullskoberget

Örekilsberget

Långönskaserna

Brännekullarna

Bickerudberget

Stenhageberget

Sör-Skrapeland
Hermansröd näs

Ängekärrskullen

Hundeskinnskullen

Harkerudssjöberget

Oxögat

vattnet

Kärnsjön

Stutögat

Kärnsjön

Näsesjön

Nyrödsjön

Storesjön

Lillesjön

Borgesjön

Tordyveln

Lillesjön

Trehörnet

Örevattnet

Örevattnet

Lintjärnen

Tovetjärns-

Pölevattnet

Lindevatten

Hästfjorden

Grimåsesjön

Hultstjärnen

Hundeskinnet

Holmevattnet

Svartevattnet
Vattnerödsjön

Häcklevattnet

Harkerudssjön

Stärkestadsjön

Askeslättesjön

Kringlevattnet

Stora Ullevattnet
Lilla Ullevattnet

Ryr

Hult

Kila

Kasen

Vålen

Dalen Hålan

Kasen Alsbo

Lilla

Dalen

Hogen

Backa

Ängen

Surnås

Holmen

Moarna

Ruckan

Turrud

Uverud

Berget

Börjes

Ödsmål

Varpet

Berget

Pontus

Tappen

Muberg

Blåsut

Tången
Solhem Kleven

Torrud

Mossen

Torpet

Soterud

Slackås

Älgerud

Sandvik

Värhult

Bönerud

Högebro

Trången

Rölanda

Kikerud

Söttorp

Steneby

Hagarna

Kaserna

Ängarna

Dalekas

Klåvene

Gränsen

Lundarna

Grönsvik

Änghagen

Bråtemyr

Torstane

Hästekas

Kvarndal

Stuveryr

Bergsbyn

Backåkra

Kallsnäs

Hjälmkas

Vågsäter

Högstorp

Flatebyn Rummerud

Kavelkas Jonsborg

Tosterud

Smikelid

Bikullen

Linddalen

Lunddalen

Slätthult

Vassängen

Talludden

Abborrvik

Älnebacka

Färsängen

Fagerhult

Hasslekas

Smedserud

Rönningen

Dammhagen

Klimpered

Vattneröd

Mjövattnet

Övre Kåröd

Strömsäter

Grönebacke

Hattefjäll

Sandbacken

Övre Lycke

Torkelsrud

Sommarhult

Krokestugan

Kvarnbacken

Skogsstugan

Kölnekullen

Knatthällan

Trättaremon

Stora Tåkan

Lilla Tåkan

Björnekullen

Skälebräckan

Stora Skogen

Norra Lerryr

Södra Lerryr

Viknergården

Stora Bönerud

Valbo-Ryrs kyrka

Ön

Mon

Mon

Dapen

Kåtan

Stola

Öarna

Ängen

Kase-

Hagen
Kasen

Sjöås

Haget

0rme-

Genäs

bågen

Hagen

Kasen

Näset

Kasen

Lindsö

Sjökas

Fällön

Torsås

Sjökas

Linjen

Klypen

nabben

Åserud

Holmås

Parken

Dammen

Fähus-berget

Hultet

Kulten

berget

kullen

Mossen

Sollid

Krypin

Kronan

Hultet

Nyborg

Giljan

Sågkas

Parken

Aspevik

Stommen

Långkas

Åkervik

Ängarna

ModalenKåvarna

Sandmon

Bergkas

Pommern

Sillran

Rödklev

Kaserna

Katter-

Stommen

Ramhult

Stämmen

Intakan

Duvekas

Intakan

Stämmyr

Moberget

Lillåsen Djupedal

Sjöhagen

Rosendal

Horsemad

Mandalen

Tångarna

Pylsemyr

Pålhuset

Hikullen

Änghagen

Buskarna

Harkerud

Änghagen

Hattåsen

Ladängen

Mårterud

Häggerud

Strömmen

Bråtemon

Dövleåsen

Mörtesten

Talludden

Bokskogen

Pers hage

Styggemyr

Vakthagen

Valberget

Karlsborg

Hålemaden

Stenshult

Brantekas

Orremyren

Lilla Ryr

Spellerud

Vålbergen

Ödegården

Mellankas

Stendalen

Myskhagen

Svindalen

Tryckhult

Kvarnängen

Gatuberget

Valebergen

Märremyren

Horskullen

Stockeklev

Ängebergen

Hålaberget

Hageberget

Smedtorpet
Annas berg

Karikullen

Trolldalen

Björndalen

Skymteberg

Kvarnängen

Pålekullen
Orrekullen

Hjälmaängen

Sundsberget

Giljekullen

Sågkullarna

Gullskogrud

Bränne bukt

Mossehalsen

Rassfjället

Tjäreberget Hasslehagen

Buslätterud

Hultebergen

Stigebergen

Värnetomten

Hareklämman

Backaskogen

Hjälmeliden

Tomtekullen

Halvårstorp
Torpekullen

Halleberget

Soterudshage

Kråkerödsäng

Svarvestolen

Jakobs kyrka

Boganenäbben

Hassleberget

Lilla Skogen

Gevaliaberget

Björnåsberget

Skolhusberget

Ulevattensåsen

Hjälmenäseberg
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Erlandsberg

Bråteberget

Vetteberget

Kopparängen

Kappekullen

Vessle fjäll

Fittjeberget

Slättfjället

Norra Långön

Hästekaserna

Middagsberget

Hängedybacken

Långönskaserna

Trinda intakan

Skinnhåsaberget

Hundeskinnskullen

Oxögat

Fisklös

Lersjön

tjärnet

tjärnen

Modammen

Myreputt

Stutögat

Söbböns-

Rumpesjön

Sannesjön

Motjärnet

Skinnhåsan

Idetjärnet

Rankeböns-

Trestickan

Lindevatten

Tranehöljen

Månstjärnet

Hundeskinnet

Karpetjärnet

Långetjärnen

Djupetjärnen

Trehörnesjön

Lommetjärnet

Kyrketjärnet

Lommetjärnen

Gäddetjärnen

Yggletjärnet

Abborretjärnet

Hästskotjärnen

Värängetjärnet

Gerrebotjärnet

Frustugutjärnet

Mase-Jonstjärnet

Gertrudserödtjärnet

Hedekas

Ed

Mon
Mon

Mon

Mon

Röd

Mon

Mon

Hede

Torp

Sol-

Dyet

gård

Berg

Backa

Hogen

Dalen

Näset

Alsbo

Pålen

Olsbo

Kasen

Liane

Ängen

Dalen

Utäng

Lövås

hagen

Hajum

Holma

Ängen

Näset

Alnäs

Kasen

Liden

Sörbo

Hagen
Huset

Heden

Näset

Kasen

Ängen

Lövri

Kasen

Kleva

Ängen

Alvik

Kasen

Östra

Borgen

Lunden

Gården

Rulten

Lunden

Skogen

Berget

Klåvan

Röstan

Sigges

Hällan

Ladkas

Kullen

Tveten

Bolle-

Rulten

Långön

Kullen

Sanden

Solhem Hultet

Rumpen

Bråröd

Nygård

Berget

Titten

Lunden

Håltet

Lunden

Blåsut

Näbban

Dammen

Backen

Hogane

Skogen

backen

Gärdet

Kullen

Kullen

Restad

Åseröd Rulten

Nytorp

Höjden

Marken

Nytorp

Åstorp

Berget

Åseröd

Berget

Kleven

Liveröd

Kinkhem

Intakan

Flåvene

Pileröd

Ängarna

Myrarna

Tranhem

Ånneröd

hedarna

Hedarna

Sågekas

Gränsen

Ängarna

Klampen

Intakan
Boterud

Sladkas Gränsen

Platsen

Platsen

Kaserna

Hultane

Gerrebo

SandkasHöghult

Sandkas

Hagarna

Fittjan

Åsneröd

Ulkeröd

Elseröd

Landala

Sörgård

Halland

Ängarna

Fjället

Budalen

Nybygget

Söbbhult

Blötemyr

Sjöliden

Gottland

Sälelund

Bönneröd

Synneröd

Kasängen

Rockesta

Sandåker

Lundarna

Aspelund

Rultarna

Linneröd

Plateröd

Bronäset

Hasteröd

Skåttene

Ängkasen

Ståleröd

Nybygget

Bergeröd

Skruckan

Högheden

Gisslebo

Högsäter

Gunboröd

Troneröd

Hällevad

Hällekas

Markerna

Sandåker

Stuveröd

Nolängen

Kråkeröd

Utlägget
Krokstad

Ladnäset
Halmstad

Prästbol

Strömmen

Övergård

Bisteröd
Nordgård

Turkeriet

Aslageröd

Lilla Röd

Fisketorp

Knäckeröd

Reulseröd

Plitteröd

Nordängen

Askeslätt

Kalvhagen

Klevängen

ElnebackaKlamperöd

Karlslund

Lövhuskas

Jonskasen

Trehörnet

Fagerskog

Ekebacken

Snyggeröd

Hästängen

Orrehuset

Rödskasen

Mörehogen

Lusthuset

Knopperöd

Sörstugan

Bodilsröd

Vattneröd

Björnåsen

Madbråten

Fåglekärr

Ödegården

Rosenlund

Stensberg

Kvarnekas

Sivertorp

Kaseliden

Brobacken

Sörgården Prästtorp

Prästtorp

Ängehagen

Gråhästen

Nedergård

Gunnarsröd

Furulunden

Kopparhult

Präste-Röd

Möllebacka

Björndalen

Storskogen

Ånnerängen

Trynebacka

Grindslätt

Skomakare-

Stenkroken

Västergård

Övre Sörbo

Strömmarna

Granknuten

Runnberget

Fusegården

Nordstugan

Lissletorp

Sandbacken
Långelanda

Håkegården

Vassbotten

Gaterulten

Björndalen

Nordstugan

Hällesäter

Stenarsbön

Sandbacken

Nordgården

Lilleskogen

Siljeberget

Övre Långön

Brårödslund

Nedre Sörbo

Hällungstad

Skyttehuset

Björkeliden

Herrekullen

Prästgården

Johannelund

Kvarnehogen

Hästebacken

Torbjörneröd

Kvarnebacken

Nedre Långön

Brattönsgård

Hässlebräcka

Gertrudseröd

Knubbestugan

Naverstaängen

Lindqvisteröd

Krokstadskroken

Nedre Hällesäter

Sanne
kyrka

Hede kyrka

Mon

Stan

Tian

Sten

Haga

Vrån

Kasen

Hålan

Linås

Myren

Store

Huken

gilja

Hålet

Liden

berget

Skogen

Bruket

Näbban

Titten

Alekas

Kullen

Nytorp

Moarna

Ladmyr

bergen

Rammen

Dammen

Näbbet

Alemyr

berget

Dammen

Valarna

Intakan

Svängen

Platsen

Åbacken

Knorren

Hedarna

Skansen

Kalmarn

Intakan

Bergkas

Broksik

Bräckan
Myrarna

Källåsen

Dammarna

Borgåsen

Långenäs

Mossekas

Kullarna

Buskogen

Djupekas

Linnemon

Lianekas

Mokullen

Skogemyr

Stötekas

Götdalen

Domlanda

Laddalen

Ramberget

Björnåsen

Medstugan

Lillängen

Myrberget Myredalen

Styggemyr

Gråbenmyr

Snippstad

MossängenAskehålan

Intakorna

Dammbacken Höge kulle

Gummehogen
Myrhagarna

Mossehagen

Fågelmyren

Gäddemyren

Furukullen

Söregården

Aslageröd-

Valekullen

Påskefyrs-

Elisekasen

Arvidstugan

Kattekullen

Kyrkeberget

Nordfjället Korpekullen

Erlandsberg

Björnehålan

Vetteberget

Kopparängen

Femtekullen

Kappekullen

Fittjeberget

Slättfjället

Norra Långön

Hästekaserna

Grönkärrsmon

Slottskullen

Middagsberget

Kavelbromyren

Hängedybacken

Långönskaserna

Brännekullarna

Stenhageberget

Skinnhåsaberget

Hundeskinnskullen

Stora

Rassen

Oxögat

Hussjön

Lersjön

Stämsjön

Mörtsjön

Myreputt

Stutögat

Butjärnen

Rumpesjön

Storesjön

Lillesjön

Dyvattnet

Borgesjön
Lommesjön

Strandsjön

Skinnhåsan

Ekevattnet

Lindevatten

Hästfjorden

Blandkärnan

Fjölevatten

Abborresjön
Abborresjön

Grantjärnen

Tranehöljen

Hultstjärnen

Hundeskinnet

Sandevattnet

Adamstjärnet

Karpetjärnet

Långetjärnen

Djupetjärnen

Trehörnesjön

Kyrketjärnet

Lommetjärnen

Truglevattnet

Kroppetjärnen

Stora Öresjön

Abborretjärnet

Kirstisvattnet

Gerrebotjärnet

Lilla Ekevattnet

Restad Långevatten

Gertrudserödtjärnet

Järnväg med dubbelspår

Bohusleden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning 

Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Annan större väg

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

D! 3G-Mast 

" " Större kraftledning 

! Kommungräns

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Föreslaget skyddsområde Lökebergs hällristning

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

$+

Avloppsreningsverk

Båtförtöjningsplats

Badplats

Båtförtöjningsplats, komplettering till >20

") Vattentäkt/pumpstation

Badplats, planerad

Större vattenledning

Järnväg med dubbelspår

Bohusleden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning 

Annan större väg

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Bergtäkt 

" " Större kraftledning 

LIS-områden

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

$+

"S Avloppsreningsverk

Båtförtöjningsplats

Badplats

Båtförtöjningsplats, komplettering till >20

") Vattentäkt/pumpstation

Badplats, planerad

Vindkraftparker för prövning av enstaka verk

Vindkraftparker för prövning av grupper av större verk

Större vattenledning

2

3

Bergtäkt, planerad

Återvinningsstation

Ridanläggning

Hotell

Jordbruksmark

Î

r

r

Î

Î

r

r

Î

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Bergtäkt

Centrumbebyggelse

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

%, Grus-, sten- och sandtäkt 

Parker, idrotts- och friluftsområden

!( Miljöstation

Allmän mastD!

!U

"S

$+

forts. befintlig bebyggelse/markanvändning

Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Ridanläggning

Hotell

Jordbruksmark

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Centrumbebyggelse

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

Parker, idrotts- och friluftsområden

forts. befintlig bebyggelse/markanvändning

D! 3G-Mast 

Återvinningsstation
!( Miljöstation

Allmän mastD!

!U

Orienteringskarta
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Karta 1
Öp18 Munkedal
MUNKEDALS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
HELA KOMMUNEN
Skala 1:75000/1:150000 (A1/A3)

N0 1 2km

GRANSKNINGSHANDLING
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Karta 1
Öp14 Munkedal
MUNKEDALS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
HELA KOMMUNEN
Skala 1:75000/1:150000 (A1/A3)

N0 1 2km

SAMRÅDSHANDLING MAJ 2018

LIS-områden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Annan större väg

Kommungräns

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Planerad förstärkning av stamledning,
principiell sträckning

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Järnväg med dubbelspår

" "

#* Befintligt vindkraftverk (ej exakt läge)

Bergtäkt

Större kraftledning 

$+

Större vattenledning

Bergtäkt, planerad

Jordbruksmark

Centrumbebyggelse

!

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

%, Grus-, sten- och sandtäkt 

Stamledning

Parker, idrotts- och friluftsområden

Bohusleden

" "

$+

Vindkraftparker för prövning av grupper

Vindkraftparker för prövning 
av större verk

av enstaka verk

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

Vägmot!.

Munkedal

Holmen

Valbo-Ryr

Fisketorp 
Hede

Hedekas

Hällevadsholm

Dingle

Kåtebol

Munkedal

Holmen

Valbo-Ryr

Fisketorp 
Hede

Hedekas

Hällevadsholm

Dingle

Kåtebol



Munkedal

vik

Röd

Mon

Möe

Mon

hamn

berg

Kila

Foss

Foss

Foss

Berg

Hede

Hede

Hoga

Öxna

Dale

Haga

Håby

Torp

Sand-

Kasen

Dalen

Liane

Lökås

Kasen

Boke-

Skree

Stene

Bårby

Kasen

Hagen

Myren

Åtorp

Ängen

Ladet

Sörbo

Kasen

Gatan

Myren

huset

Kleva

Kasen

Öbbön

Myren

Liden
Kleva

Lycke

Hogen

Backa

Stale

Kasen

Hålan

Hogen

HusetLiden AllénKasen

Snipen

Bråten

Riskas

Ekeröd

Gårvik

backen

Småröd

Brevik

Lunden

Solvik

skogen

Nordby

Korsby

Kullen

Faleby

Bukten

Bukten

Porten

Berget

Solhem

Berget

backen

Kullen

Kesopp

Sjöris

Torpet

Backen

Överås

Lunden

Saxala Backen

Nyborg

Nytorp

Tings- Solhem

Brudås Runse-
kullen

Ramsås

Backen

Nordby

Säleby

Skogen

Grönås

Korpås

Solhem

Surnås

Kullen

Varpet

Björid

Dalhem

Lugnet

Tången

Dammen

Kullen

Kullen

Lunden
Kleven

Backen

Lunden

Dåcke-kullen

Lunden
Holmen

Blixen

Bäcken

Ekfors

Kullen

Nyborg

Berget

Backen

Höjden

Kullen

Hällan

Åsdalen

Nyhagen

Övralid

Kaserna

Fultaga

Ögården

Sämstad

Sörgård

Stenvik

Frötorp

Grinden

Korsvik

Sörgård

Torreby

Apelvik

Pommern

Grinden

Väntorp

Hamburg

Österg.

Ömarken
Jonsäng

Hällene

Gunnebo

Fridhem

Gläborg
Kanalen

Intaget

Bråland

Slottet

Högtorp

Högfors

Stampen

Lyckhem
Lyckhem

Solberg

Nylunda

Dalaryd
Paraten

Stormyr

Kaserna

Röremyr

Fridhem

Lerberg

Fridhem

Björkås

Hedarna

Skådene

Rosängen

Strömmen

Vindåsen

Stenarna

Åkersdal

Änghagen

Lökeberg

Skulevik

Skogeröd

Svarsvik

Skaveröd

Bergsvik

Änghagen

Pilegård

Nybygget

Svinevik

Änghagen

Annelund Storekas

Dalaborg

Portarna

Björkebo
Lerhålan

Sjöbacka

Lingådde

Utsikten

Dalaberg

Dalstorp

Liljedal
Krokklev

Kviström

Nybygget

Elleborg

Smedberg

Änghagen

Utsikten

Änghagen

Änghagen

Möeklint

Utsikten

Utsikten

Höglunda

Skåttene

Håbygård

ÖvergårdSandklev

Skaveröd
Dalaberg

Husängen

Stallmyr

Höglunda

Solliden

Dalaberg

Rosenberg

Bergsätra

Skälleröd

Slätthult

Hensbacka

Rosenberg

Ödegården

Urebacken

Storängen

Ängeliden

Munkedals

KattekärrFjällberg

Hästhagen

Amunderöd

Agnesberg

Marieberg

Karlstorp

Hästhagen

Brobacken
Vällhagen

Strandvik

Agnesberg
Parkudden

Kampstorp Björkåker

Vadholmen

Karlsberg

Nedergård

Källhagen
Älvbacken

Östergård

Knarrevik

Myrberget

Solbacken

Hästhagen

Furufjäll

Önnebacka

Berghagen

Rörbacken

Korsängen

Garveriet

Ödegården

Högvakten

Runningen

Björklunda

Vassbotten

Svinebacka

Höjdehagen

Kåregården

Myrebotten

Småröd kas

Aspeskogen

Övre Ödsby

Fjällhagen

Granhällan

Nordgården

Sommartorn

Saltkällan

Hällehagen

Jakobslund

Geteberget

Västergård

Holmberget

Stenbacken
Björklunda

Lilla Foss

Sandbräcka

Övre Lycke

Övergården

Livesanden

Mellangård

Raffehuset Järmunderöd

Övre Bäcken

Gladebacken

Nedre Ödsby

Skutebacken

Bräckeliden

Prästgården

Lunnebacken

Kungsmarken

Justineholm
Skogshyddan

Nedre Lycke

Kolebottnen

Klevaskogen

Mjölkeberget

Pålsketorpet

Lekarebacken

Nedre Bäcken

Öster Säleby

Svensegården

Speketrappen

Lilla Röstorp

Stora Röstorp

Öster Gläborg

Väster Säleby

Östra Solberg

Skinnfälleröd

Södra Leråker

Västra Korsvik

Väster Gläborg

Västra Solberg

Västra Solberg

Gullmarsgården

Jeppe på berget

Södra Bäckevall

kapell
Munkedals

Åsen

bron
Kvi-

Mark

Åsen Eken

EkeboKasen

Lenasholme

Kasen

Kasen

Leken

Kasen

Sanden

berget

holmen

Hattås

Backen

Giljan

Borgås

Nytorp

Backen

Lersik

Backen

Giljan

Hällan

Ryckin

Vässby

Fätorp

Knuten

Dyskär

holmen

Stugan

Ramsmyr

Kåvarna

ströms-

Bottnen

Åberget

Brunnås

Hagarna
Hedarna

Uddarna

Blåsopp

Nägeröd

Stingen

Långedal

Dyberget

Änghagen

Blackmyr

Änghagen

Långedal

Höglunda

Stranden

Sältorna

Pålhuset

Tungenäs

Änghagen

Utsikten

Röds näs

Fränneröd

Björkhaga

Lusthuset

Rödberget

Åbackarna

Hästhage-

Bergsäter

Svartekas

Storängen
Källhagen

Gatemyren

Hästhagen

Hästhagen

Ladholmen

Storeberg

Smörkullen

Smedberget

Saltkälle-

Klamphuset

Skreesåsen

Huseberget

Dyrebergen

Hökeberget

Bäckehagen

Kullehagen

Fossebacka

Furubergen

Tjuvholmen

Ulveberget

Hareberget

Geteberget

Kilaberget

Torsholmen

Purkeberget

Spetsberget

Långe kulle

Backeberget

Sälteberget

Tegelverket

Ödsbyholmen

Björkholmen

Brurepallen

Villaskogen

Strandberget

Trinde holme

Kåvaneberget

Fläskeberget

Bratteberget

Laxebackarna

Vinterbacken

Mamsells hage

Korsvike skär

Lilla Korsvik

Ekenäs hällor

Skitareholmen

Valnåseberget

Trebeneberget

Gråbeneberget

Gråbeneberget

Tungenäse nabb

Lökebergsholmen

Gamla Saltkällan

Kyrkemarke lundar

Borgmästarebruket

Bredungen

Träntemyr

Vassbotten

Björid damm

Stale tjärn

Karta 2
Öp18 Munkedal
MUNKEDALS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
TUNGENÄSET-HÅBY-MUNKEDAL
Skala 1:20000/1:40000 (A1/A3)
0 100 500m N

GRANSKNINGSHANDLING

Järnväg med dubbelspår

Bohusleden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning 

Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Annan större väg

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

D! 3G-Mast 

" " Större kraftledning 

! Kommungräns

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Föreslaget skyddsområde Lökebergs hällristning

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

$+

Avloppsreningsverk

Båtförtöjningsplats

Badplats

Båtförtöjningsplats, komplettering till >20

") Vattentäkt/pumpstation

Badplats, planerad

Större vattenledning

Järnväg med dubbelspår

Bohusleden

Reservat framtida järnväg

Framtida bebyggelse/markanvändning 

Annan större väg

E6, motorväg

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Bergtäkt 

" " Större kraftledning 

LIS-områden

Framtida verksamhetsområde

Område för utveckling av bostäder

Gång- & cykelväg, framtida sträckning

$+

"S Avloppsreningsverk

Båtförtöjningsplats

Badplats

Båtförtöjningsplats, komplettering till >20

") Vattentäkt/pumpstation

Badplats, planerad

Vindkraftparker för prövning av enstaka verk

Vindkraftparker för prövning av grupper av större verk

Större vattenledning

2

3

Bergtäkt, planerad

Återvinningsstation

Ridanläggning

Hotell

Jordbruksmark

Î

r

r

Î

Î

r

r

Î

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Bergtäkt

Centrumbebyggelse

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

%, Grus-, sten- och sandtäkt 

Parker, idrotts- och friluftsområden

!( Miljöstation

Allmän mastD!

!U

"S

$+

forts. befintlig bebyggelse/markanvändning

Befintlig bebyggelse/markanvändning

Övrigt mark- och vattenområde

Skogsmark

Ridanläggning

Hotell

Jordbruksmark

Bostadsbebyggelse ej bebyggt

Allmänt ändamål 

Centrumbebyggelse

Vattenområde

Verksamhetsområde bebyggt

Bostadsbebyggelse bebyggt

Verksamhetsområde ej bebyggt

Parker, idrotts- och friluftsområden

forts. befintlig bebyggelse/markanvändning

D! 3G-Mast 

Återvinningsstation
!( Miljöstation

Allmän mastD!

!U

Orienteringskarta



Karta 3

Hällevadsholm, Kolstorp och Svarteborg (Kung Rane) Dingle, Prästgård, Folkesberg och Rom

Öp18 Munkedal
MUNKEDALS KOMMUN
ÖVERSIKTSPLAN
HEDEKAS, HÄLLEVADSHOLM, DINGLE
Skala 1:20000/1:40000 (A1/A3)

Hedekas och Lersjön

Kåtebol Fisketorp och Hede

Valbo-Ryr Holmen

Ryr

Hult

Kila

Kasen

Vålen

Dalen Hålan

Kasen Alsbo

Lilla

Dalen

Hogen

Backa

Ängen

Surnås

Holmen

Moarna

Ruckan

Turrud

Uverud

Berget

Börjes

Ödsmål

Varpet

Berget

Pontus

Tappen

Muberg

Blåsut

Tången
Solhem Kleven

Torrud

Mossen

Torpet

Soterud

Slackås

Älgerud

Sandvik

Värhult

Bönerud

Högebro

Trången

Rölanda

Kikerud

Söttorp

Steneby

Hagarna

Kaserna

Ängarna

Dalekas

Klåvene

Gränsen

Lundarna

Grönsvik

Änghagen

Bråtemyr

Torstane

Hästekas

Kvarndal

Stuveryr

Bergsbyn

Backåkra

Kallsnäs

Hjälmkas

Vågsäter

Högstorp

Flatebyn Rummerud

Kavelkas Jonsborg

Tosterud

Smikelid

Bikullen

Linddalen

Lunddalen

Slätthult

Vassängen

Talludden

Abborrvik

Älnebacka

Färsängen

Fagerhult

Hasslekas

Smedserud

Rönningen

Dammhagen

Klimpered

Vattneröd

Mjövattnet

Övre Kåröd

Strömsäter

Grönebacke

Hattefjäll

Sandbacken

Övre Lycke

Torkelsrud

Sommarhult

Krokestugan

Kvarnbacken

Skogsstugan

Kölnekullen

Knatthällan

Trättaremon

Stora Tåkan

Lilla Tåkan

Björnekullen

Skälebräckan

Stora Skogen

Norra Lerryr

Södra Lerryr

Viknergården

Stora Bönerud

Valbo-Ryrs kyrka

Ön

Mon

Mon

Dapen

Kåtan

Stola

Öarna

Ängen

Kase-

Hagen
Kasen

Sjöås

Haget

0rme-

Genäs

bågen

Hagen

Kasen

Näset

Kasen

Lindsö

Sjökas

Fällön

Torsås

Sjökas

Linjen

Klypen

nabben

Åserud

Holmås

Parken

Dammen

Fähus-berget

Hultet

Kulten

berget

kullen

Mossen

Sollid

Krypin

Kronan

Hultet

Nyborg

Giljan

Sågkas

Parken

Aspevik

Stommen

Långkas

Åkervik

Ängarna

ModalenKåvarna

Sandmon

Bergkas

Pommern

Sillran

Rödklev

Kaserna

Katter-

Stommen

Ramhult

Stämmen

Intakan

Duvekas

Intakan

Stämmyr

Moberget

Lillåsen Djupedal

Sjöhagen

Rosendal

Horsemad

Mandalen

Tångarna

Pylsemyr

Pålhuset

Hikullen

Änghagen

Buskarna

Harkerud

Änghagen

Hattåsen

Ladängen

Mårterud

Häggerud

Strömmen

Bråtemon

Dövleåsen

Mörtesten

Talludden

Bokskogen

Pers hage

Styggemyr

Vakthagen

Valberget

Karlsborg

Hålemaden

Stenshult

Brantekas

Orremyren

Lilla Ryr

Spellerud

Vålbergen

Ödegården

Mellankas

Stendalen

Myskhagen

Svindalen

Tryckhult

Kvarnängen

Gatuberget

Valebergen

Märremyren

Horskullen

Stockeklev

Ängebergen

Hålaberget

Hageberget

Smedtorpet
Annas berg

Karikullen

Trolldalen

Björndalen

Skymteberg

Kvarnängen

Pålekullen
Orrekullen

Hjälmaängen

Sundsberget

Giljekullen

Sågkullarna

Gullskogrud

Bränne bukt

Mossehalsen

Rassfjället

Tjäreberget Hasslehagen

Buslätterud

Hultebergen

Stigebergen

Värnetomten

Hareklämman

Backaskogen

Hjälmeliden

Tomtekullen

Halvårstorp
Torpekullen

Halleberget

Soterudshage

Kråkerödsäng

Svarvestolen

Jakobs kyrka

Boganenäbben

Hassleberget

Lilla Skogen

Gevaliaberget

Björnåsberget

Skolhusberget

Ulevattensåsen

Hjälmenäseberg

Tjuvröseberget

Lilla Såglaget
Stora Såglaget

Varsmyrsberget

Bickerudberget

Rörtjärnsberget

Skorstensberget

Fingals grottor

Trättängsberget

Stockholmsberget

Hjälmenäsespetsen

Stockeklevsbergen

Harkerudssjöberget

sjön
sjön

Håle-

Oxögat

Metsjö

Oxögat

Fiske-

Viksjön

tjärnen

Gårdsjö

tjärnet

Näsesjön

Dövlesjö

Långagna

Åsanesjön

Lillesjön

Trehörnet

Holmesjön

Ulevattnet

Ängedammen

Småsjöarna

Burtjärnen

Iletjärnen

Rörtjärnen

Gåseflågen

Kikerudsjön

Byrevattnet

Trantjärnen

Björkdammen

Holmevattnet

Holmevattnet

Svartevattnet

Vattnerödsjön

Häcklevattnet

Harkerudssjön

Abborrtjärnen

Mjövattenssjön

Skarnhällesjön

Kringlevattnet

Bryngelslångan

Övre Trästickeln

Nedre Trästickeln

Ryr

Bön

Mon

Mon

Röd

Mon

Stan

Hede

Hult
Sand

Åsen

Hede

Torp

Maden

Liane

Rånäs

Nyröd

Näset

Hogen

Kasen

Backa

Sivik

Hogen

Dalen

Näset

Näset

Alsbo

Pålen

Kasen

Liane

Ängen

Dalen

Utäng

Hajum

Holma

KasenLiden

Sörbo

Hagen
Huset

Torpet
Skogen

Borgen

Lunden

Tornet

Lunden

Loftet

Skogen

Kårvik

Grinås

Torven

Snöret

Fjälla

Döljan

Gården

Rulten

Ranäng
RindenGlädan

Pölane

Vaglen

Fjälla

Ålborg

Lunden

Skogen

Berget

Klåvan

Röstan

Kulten

Bråten

Hällan

Ladkas

Kulten

Kullen

Tveten

Bolle-

Rulten

Långön

Kullen

Sanden

Bråröd

Nygård

Berget

Titten

Lunden

Håltet

Lunden

Backen

Hogane

Gärdet

Kullabo

Hagarna

Träsmon

Ängarna

Väjebol

Åboland

Linåsen
Stämmen

Barhult

Klippan

Ryrsnäs

Hedekas

Grönlid

Berghem

Bräckan

Ängarna

Liveröd

Hagarna Renarna

Sandvik

Kinkhem

Intakan

Flåvene

Dalarna

Klämman

Pileröd

Ängarna

Myrarna

Tranhem

Ånneröd

Ängarna

hedarna

Hedarna

Sågekas

Gränsen

Platsen

Platsen

Kaserna

Hagarna

Kråkhult

Nybygget

Söbbhult

Blötemyr

Backarna

Holmarna

Stiveröd

Gottland

Sälelund

Stuveröd
Stensryr

Bönneröd

Synneröd

Kasängen

Rockesta

Sandåker

Lundarna

Rultarna

Linneröd

Hasteröd

Skåttene

Ängkasen

Ståleröd

Gunboröd

Troneröd

Klimpered

Stenshult

Sörskogen

Ellingebo

Bråmarken

Orredalen

Turkeriet

Aslageröd

Hästhagen

Lilla Röd

Gunnarsbo

Fisketorp

Knäckeröd

Reulseröd

Plitteröd

Nordängen

Askeslätt

Askeslätt

Storhagen

Kalvhagen

Klevängen

Vattneröd

ElnebackaKlamperöd

Karlslund

Ekebacken

Snyggeröd

Orrehuset

Rödskasen

Mörehogen

Fåglekärr

Solgläntan Stärkestad

Nordskogen

Skrapeland
Hermansröd Gunnarsröd

Furulunden

Köttnekärr

Kopparhult

Präste-Röd

Möllebacka

Björndalen

Blåbärhult

Storskogen

Ånnerängen

Trynebacka

Grindslätt

Västergård

Övre Sörbo

Stora Tåkan

Brattehagen

Fjällgården

Lilleskogen

Siljeberget

Lilla Tåkan

Övre Långön

Brårödslund

Nedre Sörbo

Hällungstad

Skyttehuset

Norra Lerryr

Södra Lerryr

Hällestycket

Lilla Röstan

Torbjörneröd

Kvarnebacken

Nedre Långön

Brattönsgård

Hässlebräcka

Stora Åboland

Lindqvisteröd

Hede kyrka

Mon

Mon

Övre

Tian

Sten

Haga

Nedre

Lammö

Myren

Store

Huken

Näset

gilja

Kasen

Sågen

Häst-

Tegen

Hålet

Liden

Sollid

Näbban

Titten

Alekas

Kullen

Hultet

Lunden

Laggan

Nyborg

Giljan

Sågkas

Håltet

bergen

Trädet

Skogen

Kastet

Kastet

Rammen

Dammen

Skåran

Näbbet

Alemyr

berget

Höjane

Sillran

Platsen

Åbacken

Hedarna

Skansen

Kalmarn

Kålemyr

Duvekas

Intakan

Stämmyr

Sjötorp
Dalarna

hagarna

Broksik

Intaget

Budalen
Ängarna

Bräckan
Myrarna

Änghagen

Harkerud

Valeberg

Buskogen

Djupekas

Lianekas

Pisskopp

Skogemyr

Stötekas

Hoberget

Bäckoset

Siviks ö

Ängekärr

Eknabben

Tiggaren

Götdalen

Domlanda

Laddalen

Medstugan

Lillängen

Myrberget Myredalen

Myskhagen

KullängenTrollemyr

Madbråten

Slätthult

Dalberget

Stans näs

Tovetjärn

Sandudden
Björnsten

Styggemyr

Vadholmen

Askehålan

Åsekullen

Intakorna

Svarta hål

Äpplehålan

Sandholmen

Sandholmen

Fågelmyren

Björndalen

Aslageröd-

Bastudalen

Kasegärdet

Bastudalen

Ryrs vette

Olas kulle
Valekullen

Påskefyrs-

Elisekasen

Fjällängen

Målarehagen

Arvidstugan

Nordfjället

Erlandsberg

Korpeberget

Skydeberget

Korpeberget

Hästekullen

Torreberget

Abborrudden

Klevekullen

Björnberget

Femtekullen

Kappekullen

Rockeberget

Fjällsängen

Brunneberget

Norra Långön

Hästekaserna

Kovanetorpet

Slätteberget

Grundetorpet

Klämmekullen

Valbergs flåg

Middagsberget

Kavelbromyren

Gullskoberget

Örekilsberget

Långönskaserna

Brännekullarna

Bickerudberget

Stenhageberget

Sör-Skrapeland
Hermansröd näs

Ängekärrskullen

Hundeskinnskullen

Harkerudssjöberget

Oxögat

vattnet

Kärnsjön

Stutögat

Kärnsjön

Näsesjön

Nyrödsjön

Storesjön

Lillesjön

Borgesjön

Tordyveln

Lillesjön

Trehörnet

Örevattnet

Örevattnet

Lintjärnen

Tovetjärns-

Pölevattnet

Lindevatten

Hästfjorden

Grimåsesjön

Hultstjärnen

Hundeskinnet

Holmevattnet

Svartevattnet
Vattnerödsjön

Häcklevattnet

Harkerudssjön

Stärkestadsjön

Askeslättesjön

Kringlevattnet

Stora Ullevattnet
Lilla Ullevattnet

Ryr

Hult

Kila

Kasen

Vålen

Dalen Hålan

Kasen Alsbo

Lilla

Dalen

Hogen

Backa

Ängen

Surnås

Holmen

Moarna

Ruckan

Turrud

Uverud

Berget

Börjes

Ödsmål

Varpet

Berget

Pontus

Tappen

Muberg

Blåsut

Tången
Solhem Kleven

Torrud

Mossen

Torpet

Soterud

Slackås

Älgerud

Sandvik

Värhult

Bönerud

Högebro

Trången

Rölanda

Kikerud

Söttorp

Steneby

Hagarna

Kaserna

Ängarna

Dalekas

Klåvene

Gränsen

Lundarna

Grönsvik

Änghagen

Bråtemyr

Torstane

Hästekas

Kvarndal

Stuveryr

Bergsbyn

Backåkra

Kallsnäs

Hjälmkas

Vågsäter

Högstorp

Flatebyn Rummerud

Kavelkas Jonsborg

Tosterud

Smikelid

Bikullen

Linddalen

Lunddalen

Slätthult

Vassängen

Talludden

Abborrvik

Älnebacka

Färsängen

Fagerhult

Hasslekas

Smedserud

Rönningen

Dammhagen

Klimpered

Vattneröd

Mjövattnet

Övre Kåröd

Strömsäter

Grönebacke

Hattefjäll

Sandbacken

Övre Lycke

Torkelsrud

Sommarhult

Krokestugan

Kvarnbacken

Skogsstugan

Kölnekullen

Knatthällan

Trättaremon

Stora Tåkan

Lilla Tåkan

Björnekullen

Skälebräckan

Stora Skogen

Norra Lerryr

Södra Lerryr

Viknergården

Stora Bönerud

Valbo-Ryrs kyrka

Ön

Mon

Mon

Dapen

Kåtan

Stola

Öarna

Ängen

Kase-

Hagen
Kasen

Sjöås

Haget

0rme-

Genäs

bågen

Hagen

Kasen

Näset

Kasen

Lindsö

Sjökas

Fällön

Torsås

Sjökas

Linjen

Klypen

nabben

Åserud

Holmås

Parken

Dammen

Fähus-berget

Hultet

Kulten

berget

kullen

Mossen

Sollid

Krypin

Kronan

Hultet

Nyborg

Giljan

Sågkas

Parken

Aspevik

Stommen

Långkas

Åkervik

Ängarna

ModalenKåvarna

Sandmon

Bergkas

Pommern

Sillran

Rödklev

Kaserna

Katter-

Stommen

Ramhult

Stämmen

Intakan

Duvekas

Intakan

Stämmyr

Moberget

Lillåsen Djupedal

Sjöhagen

Rosendal

Horsemad

Mandalen

Tångarna

Pylsemyr

Pålhuset

Hikullen

Änghagen

Buskarna

Harkerud

Änghagen

Hattåsen

Ladängen

Mårterud

Häggerud

Strömmen

Bråtemon

Dövleåsen

Mörtesten

Talludden

Bokskogen

Pers hage

Styggemyr

Vakthagen

Valberget

Karlsborg

Hålemaden

Stenshult

Brantekas

Orremyren

Lilla Ryr

Spellerud

Vålbergen

Ödegården

Mellankas

Stendalen

Myskhagen

Svindalen

Tryckhult

Kvarnängen

Gatuberget

Valebergen

Märremyren

Horskullen

Stockeklev

Ängebergen

Hålaberget

Hageberget

Smedtorpet
Annas berg

Karikullen

Trolldalen

Björndalen

Skymteberg

Kvarnängen

Pålekullen
Orrekullen

Hjälmaängen

Sundsberget

Giljekullen

Sågkullarna

Gullskogrud

Bränne bukt

Mossehalsen

Rassfjället

Tjäreberget Hasslehagen

Buslätterud

Hultebergen

Stigebergen

Värnetomten

Hareklämman

Backaskogen

Hjälmeliden

Tomtekullen

Halvårstorp
Torpekullen

Halleberget

Soterudshage

Kråkerödsäng

Svarvestolen

Jakobs kyrka

Boganenäbben

Hassleberget

Lilla Skogen

Gevaliaberget

Björnåsberget

Skolhusberget

Ulevattensåsen

Hjälmenäseberg

Tjuvröseberget

Lilla Såglaget
Stora Såglaget

Varsmyrsberget

Bickerudberget

Rörtjärnsberget

Skorstensberget

Fingals grottor

Trättängsberget

Stockholmsberget

Hjälmenäsespetsen

Stockeklevsbergen

Harkerudssjöberget

sjön
sjön

Håle-

Oxögat

Metsjö

Oxögat

Fiske-

Viksjön

tjärnen

Gårdsjö

tjärnet

Näsesjön

Dövlesjö

Långagna

Åsanesjön

Lillesjön

Trehörnet

Holmesjön

Ulevattnet

Ängedammen

Småsjöarna

Burtjärnen

Iletjärnen

Rörtjärnen

Gåseflågen

Kikerudsjön

Byrevattnet

Trantjärnen

Björkdammen

Holmevattnet

Holmevattnet

Svartevattnet

Vattnerödsjön

Häcklevattnet

Harkerudssjön

Abborrtjärnen

Mjövattenssjön

Skarnhällesjön

Kringlevattnet

Bryngelslångan

Övre Trästickeln

Nedre Trästickeln

0 100 500m N
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-10-01 Dnr KS 2020/00599 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till parken på Gustafsberg från 

Gustafsbergsstiftelsen 

Sammanfattning 

Gustafsbergsstiftelsen har till kommunstyrelsen inkommit med ansökan om 125 tkr i 
ekonomiskt bidrag till parken på Gustafsberg.  
 
I ett antal år har Gustafsbergsstiftelsen erhållit stöd från kommunen, dels i form av 
arbetsinsatser värda 125 tkr, dels 125 tkr i pengar. Samhällsbyggnadsnämnden har stått 
för båda delarna till och med år 2020. På grund av besparingar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade nämnden att det ekonomiska stödet skulle 
betalas ut för 2020, men att stiftelsen därefter skulle ställa sin bidragsansökan till 
kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer fortsatt att bidra med 
arbetsinsatser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01. 
Ansökan från Gustafsbergsstiftelsen 2020-09-25. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 209. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-16. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte betala ut något kontantstöd till Gustafsbergsstiftelsen, 
 
att översända ansökan till samhällsbyggnadsnämnden för avgörande. 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 





a0

%ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-04-16

S 209 Dnr SBN 2O2O/OO211

Hemställan från Gustafsbergsstiftelsen för fortsatt bidrag från
kommunen
Sommonfoltning
Uddevalla kommun har fått en hemställan från Gustafsbergstiftelsen i form av önskan
om fortsatt stöd i form av pengar och tjänster. Bakgrunden är att stödet reducerats
kraftigt då politiska beslut saknas.

Samhällsbyggnadsftirvaltningen ftireslår att man även fortsättningsvis ska utföra tjänster
såsom drift och underhåll av strandpromenaden, nedtagning av träd, blomster-
affangemang med mera men att detta regleras i ett skriftligt avtal.

Nåir det gäller det ekonomiska bidraget ftireslår ftirvaltningen att kommunstyrelsen ska
besluta om detta då det måste finnas med i budgeten. Förvaltningens förslag till
Kommunstyrelsen är att det årliga bidraget ska höjas fran 45 000 kr till125 000 kr per
år.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03 - I 6

Gustafsbergsstift elsens hemställan 2020 -03 -09

Jöv
Roger Johansson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.

Yrkonden

Kenneth Engelbrektsson (S): att ett ekonomiskt bidrag till Gustafsbergsstiftelsen om
125 000kr utbetalas for 2020. Summan belastar samhällsbyggnadsnämndens
budgetresultat ftir innevarande år, samt

atthemställan om bidrag fortsättningsvis ska ställas till kommunstyrelsen

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ett ekonomiskt bidrag till Gustafsbergsstiftelsen om 125 000kr utbetalas lor 2020
Summan belastar samhällsbyggnadsnämndens budgetresultat ör innevarande år.

att hemställan om bidrag fortsättningsvis ska ställas till kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2020-03-16 Dnr SBN 2020/7608 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Gata/Park Fredrik Stengavel 
Telefon 0522-69 73 43 
fredrik.stengavel@uddevalla.se 

 

Förslag till beslut om fortsatt stöd till Gustafsbergstiftelsen 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har fått en hemställan från Gustafsbergstiftelsen i form av önskan 
om fortsatt stöd i form av pengar och tjänster. Bakgrunden är att stödet reducerats 
kraftigt då politiska beslut saknas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att man även fortsättningsvis ska utföra tjänster 
såsom drift och underhåll av strandpromenaden, nedtagning av träd,  blomster 
arrangemang med mera men att detta regleras i ett skriftligt avtal.  
 
När det gäller det ekonomiska bidraget föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ska 
besluta om detta då det måste finnas med i budgeten. Förvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen är att det årliga bidraget ska höjas från 45 000 kr till 125 000 kr per 
år.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-16 
Gustafsbergsstiftelsens hemställan 2020-03-09 
      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att skriftliga avtal upprättas för de arbeten som Samhällsbyggnadsförvaltningen årligen 
utför åt Gustafsbergstiftelsen 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att höja det årliga ekonomiska bidraget till 
Gustafsbergsstiftelsen från 45 000kr till 125 000kr 
 
att arrendeavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och Gustafsbergstiftelsen för 
pontonbryggan i Gustafsbergsviken 
 
 
 
   



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2020-03-16 Dnr SBN 2020/00167 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Fram till 2013 har Gustafsbergstiftelsen haft ett årligt bidrag på 45 000 kr från 
Uddevalla kommun. 2013 togs ett muntligt tjänstemannabeslut om att utöka bidraget till 
250 000 kr varav 125 00 skulle vara i utförda tjänster.  
Vid genomlysning i spartider upptäckte förvaltningen hösten 2019 att det inte fanns 
någon politisk förankring för detta bidrag till Gustafsbergstiftelsen och att det var endast 
ett muntligt avtal.  
Förvaltningen informerade Samhällsbyggnadsnämndens presidium och fick beskedet att 
man skulle meddela stiftelsen att skulle minskas till de tidigare beslutade 45 000 
kronorna. 
 
Gustafsbergstiftelsen inkom 2020-03-09 med en hemställan om fortsatt kommunalt 
stöd. I hemställan framhåller stiftelsen att de har begränsade resurser. De önskar ett 
fortsatt samarbete med Uddevalla kommun. De anser att den nedskärning som gjorts 
både vad gäller utförda tjänster och kronor är oproportionerligt stor.  
Stiftelsen framhåller vidare att det finns flera andra, både skriftliga och muntliga avtal, 
med Uddevalla kommun exempelvis kring strandpromenaden. 
Uddevalla kommun har en pontonbrygga i Gustafsbergsviken där det saknas skriftligt 
arrendeavtal mellan stiftelsen och kommunen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill ha ett fortsatt samarbete med Gustafsbergstiftelsen 
och anser att det har fungerat mycket bra genom åren. Däremot så anser förvaltningen 
att det behöver upprättas skriftliga avtal mellan Gustafsbergstiftelsen och Uddevalla 
kommun så att det blir tydligt för alla parter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan via Gata Parkenheten fortsatt stötta 
Gustafsbergstiftelsen med arbeten i form av drift och underhåll av strandpromenaden, 
nedtagning av träd, trädvårdsplaner med mera. Detta kan göras inom den befintliga 
budgeten då det redan sker idag.  
 
När det gäller ekonomiskt bidrag anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att beslut om  
bidrag ska beslutas av Kommunstyrelsen men föreslår att bidragets storlek ska vara 
125 000kr årligen.  
 
 
 
Aya Norvell Fredrik Stengavel 
Tf. Förvaltningschef Enhetschef Gata/Park 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 
Gustafsbergstiftelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-09-03 Dnr KS 2020/00546 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Begäran från barn och utbildning om ersättning för 

nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om att kommunstyrelsen ska 
besluta om att vuxenutbildningen ska ersättas för nettokostnader kopplat till hyra av 
lokaler i Sinclair.  
 
Nämnden motiverar begäran med att ”vuxenutbildningen planerade inför att ta över 
utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 
Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 
och under hela året istället för sex månader.” Nämnden skriver att övertagandet har 
medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen vilka är beräknade till 2 816 518 kronor 
(nettokostnad). 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att nämnden tecknat hyreskontrakt för hela år 
2020 och att det i korrespondens mellan kommunledningskontoret, barn- och 
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tydligt framgår att barn- 
och utbildning uttryckt behov av samtliga ytor. 
 
Kommunledningskontorets bedömning är att barn- och utbildningsnämnden ansvarar 
för hyreskostnaden för den period och till de villkor som anges i hyreskontraktet. Hur 
nämnden beslutar att fördela kostnaderna mellan dess verksamheter är i sin helhet en 
intern fråga för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-003. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-11 § 102. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 
Internt hyreskontrakt avseende Sinclair. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå nämndens begäran. 
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Kommunledningskontoret 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-06-01 Dnr BUN 2020/00753 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef Vuxenutbildningen Ulf Larsson  
Telefon 0522-69 75 21 
ulf.larsson@uddevalla.se 

 

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 

16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 
utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och 
utbildningsnämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över 
utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 
Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 
och under hela året istället för sex månader. 
 
Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 
under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver 
yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, 
erbjuder vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 
 
Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 
kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 
i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 
 
Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 
 
Utgifter: 
Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 
 
Intäkter: 
YH-utbildningar: 449 500 kr 
Övriga intäkter: 1 098 746 kr 
 
Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 
för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 
kommunbidrag för hyran. 
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Staffan Lindroos Ulf Larsson  
Förvaltningschef  Verksamhetschef 

Vuxenutbildningen  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Vuxenutbildningen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2020/00753  

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 

16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 
utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och utbildnings-
nämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över utbildningsverksamheten och 
enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. Därefter kom ett nytt direktiv om 
att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair och under hela året istället för sex 
månader. 
 
Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 
under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver yrkes-
högskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, erbjuder 
vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 
 
Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 
kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 
i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 
 
Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 
 
Utgifter: 
Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 
 
Intäkter: 
YH-utbildningar: 449 500 kr 
Övriga intäkter: 1 098 746 kr 
 
Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 
Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
 
Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 
för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 
kommunbidrag för hyran. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 102 
 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-06-17 
Roger Ekeroos (M), Pierre Markström (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-18 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2020-06-18 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-10-06 Dnr KS 2020/00621 

  

 

Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 

Förskottsbetalning för år 2021 avseende elitsponsring till LSK, 

Hälle IF, Uddevalla Sim samt Kropps Damer  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har beslutat om 1 mkr i särskilt anslag för 
elitsponsring enligt kommunstyrelsens beslut 2014-09-24 § 217.  
För perioden 2020–2021 har beslut och avtal upprättats om elitsponsring för fyra 
föreningar: Ljungskile Sportklubb, Uddevalla Sim, Hälle IF och GF Kroppskultur Dam.   
Enligt avtalen ska utbetalningen av sponsringen ske i januari respektive år, men som en 
konsekvens av coronapandemin, med bl a förlorade intäkter från publik och försäljning, 
föreslås att utbetalningen för 2021 sker under innevarande år. 
 

Beslutsunderlag 

 
 Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-24 § 217  
Avtal mellan Uddevalla kommun och GFK Dam 2020/2021 och 2021/2022 
Avtal mellan Uddevalla kommun och Hälle IF 2020–2021  
Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim 2020–2021  
Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb 2020–2021  
Riktlinjer för sponsring i Uddevalla kommun, 2005-01-12.  
Kompletterande kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17, reviderat 2018-
12-10 Dnr/ 2018/00848 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i förskott utbetala elitsponsringen för 2021 under innevarande år till LSK, Hälle IF, 
Uddevalla Sim och GF Kroppskultur Dam 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Ann-Louise Öhrn 
Kommundirektör Kommunikationschef 
 
Skickas till 
 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 

Syfte 

Syftet med kommunens särskilda sponsring för Elitidrottsföreningar är att skapa förutsättningar till 

en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå. En sådan utveckling skulle gynna kommunens 

exponering, arbete med att stärka varumärket samt det allmänna idrottsintresset i Uddevalla. 

Elitsponsringen är inget generellt föreningsstöd, utan skall ses som ett komplement till den allmänna 

sponsring som riktas till övriga idrottsföreningar. Den riktar sig till idrottsföreningar på senior elitnivå 

inom sporter som Kommunstyrelsen särskilt beslutat om. För att ge avsedd effekt och förutsättningar 

till långsiktigare satsningar skall avtal och beslut normalt gälla två år. Avtal kan avbrytas om 

Uddevalla kommun anser att föreningen inte följer upprättat avtal eller inte uppfyller avsedda 

värdegrunder. 

Kriterier för sponsring 

Föreningen skall bedriva en verksamhet som skall vara samhällsnyttig och bygga på de värdegrunder 

som är förenlig med Uddevalla kommun och Riksidrottsförbundet beslut och verksamhet. 

 Sponsringen skall riktas till en förenings angiven verksamhet. 

 Verksamheten skall bidra till att öka kännedomen om Uddevalla kommun på en hög nationell 

eller internationell nivå. 

 Ge massmedial uppmärksamhet utanför kommunen. 

 Ha en stor målgrupp utanför kommunen. 

 Stärka varumärket för Uddevalla kommun. 

 Medverka till inkludering av barn, ungdomar och vuxna i samhällslivet. 

Syftet med sponsringen är också att öka antalet besökare till kommunen. 

 Ha turistekonomiska effekter 

 Ha stort värde för kommunmedborgarna 

 Föreningen skall ha sitt säte i säte i Uddevalla kommun. 

Förening som mottar sponsring skall: 

 Göra de motprestationer som regleras i avtal. 

 Redovisa hur sponsringen kommer att användas och vilken nytta den kommer att medverka 

till. 

 Redovisa vilka målgrupper som nås som exempelvis publiksiffror och medialt utrymme. 

 

Elitsponsringens omfattning 

Avtal kan tecknas med förening eller klubb som har lag eller enskilda utövare på en hög nationell 

eller internationell nivå. Den skall motsvara det egna idrottsförbundets kriterier för att räknas som 

elitförening. Därmed skall föreningen kunna bidra till kommunens positiva utveckling. 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Beslut om sponsringssamarbete hanteras av Kommunstyrelsen efter beredning av dess presidium. 

Sponsringen skall handläggas objektivt och affärsmässigt utifrån fastställda kriterier. 

För att ge tydliga förutsättningar och stärka idrotter som har särskilt intresse för Uddevalla kommun 

beslutar och reviderar Kommunstyrelsen vilka sporter/ idrottsförbund som kan efterfråga 

Elitsponsring. 

Berörda idrotter 

Föreningar och klubbar tillhörande följande idrottsförbund kan för närvarande prövas för 

Elitsponsring. 

1. Fotboll 

2. Handboll 

3. Friidrott 

4. Simning 

5. Innebandy 

6. Parasport 

 

Då idrottsförbundens benämning av elit kan vara oklar, gör Kommunstyrelsen följa tolkning 

idrott elitnivå 

Fotboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Handboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Friidrott Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Simning Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Innebandy Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Parasport Representation i landslag 

  

  

 

Uddevalla december 2018 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Uddevalla Kommun 



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-11-12 Dnr: KS 2019/00833 

 

Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Hälle IF för år 2020 och 

2021 

 
Uddevalla kommun sponsrar Hälle IF för friidrottssatsningar på svensk och 
internationell elitnivå. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 
uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid. 
 

• Uddevalla kommuns logotype och/eller udevalla.se placeras på väl synlig plats 
på tävlingskläder och överdragskläder. Uddevalla kommun ska godkänna 
utformning och placering. 

• Hälle IF ska ha kommunens logotype och länk till uddevalla.se väl synlig på sin 
hemsida 

• Uddevalla kommun ska marknadsföras i program, affischer, annonser och annat 
presentationsmaterial 

• Uddevalla kommun ska bjudas in till sponsringsevenemang och ha möjlighet att 
informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt. 

• Tillkommande kostnader för Uddevalla kommun är tryckkostnader på kläder. 

• Hälle IF är goda ambassadörer och bidrar till att marknadsföra Uddevalla 
kommun som en plats för möten och evenemang. 

• Hälle IF arbetar med skolidrottsföreningar och stöttar dem i folkhälsoarbetet 

• Aktiva och/eller ledare från Hälle IF bistår kommunen i sitt integrationsarbete 
vid exempelvis temadag eller utåtriktad skolaktivitet 

• Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 
ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till 
social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 

 
Uddevalla kommun sponsrar Hälle IF med 250 000 kr per år för 2020 och 2021. 
Sponsringen betalas ut årsvis i januari månad. 
 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2019-11-12 Dnr KS 2019/00833 

 

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att Hälle IF 
inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och kan då bli 
återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa förhållanden 
gäller även om verksamheten i Hälle IF upphör under avtalstiden. 
Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och 
kommunens kommunikationsavdelning.  
 
Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring 
beaktas samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som vägledning. 
 
 
 
Uddevalla december 2019 
      
                               
      
Christer Hasslebäck    Christian Persson 
Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande Hälle IF 
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RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, § 11 
 
Kommunens vision 
”Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet.” Detta är den 
övergripande inriktningen i kommunens vision. All verksamhet, och därmed även 
sponsring, skall ha visionen som utgångspunkt i arbetet.  
 
De bedömningar som görs och beslut som tas enligt dessa riktlinjer skall knyta an till 
visionen och dess innehåll. 
 
Utgångspunkt 
Kommunen är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar 
mot invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Invånarna skall 
känna förtroende för att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral 
grund. I de frågor som rör sponsring krävs därför en noggrann bedömning i varje 
enskilt fall.  
 
Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommu-
nen känd både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett eko-
nomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer den andra parten med pengar 
eller tjänster mot omnämnande eller annat offentliggörande, reklamutrymme, att 
föreningar/medlemmar ställer upp för kommunen i viktiga sammanhang och/eller att 
föreningen åtager sig vissa uppgifter. 
 
Marknadsföringen skall rikta sig till kommunens invånare och företag, möjliga in-
flyttare och företag för ev. etablering samt till befintliga och möjliga besökare i 
kommunen. 
 
Inriktningen av sponsringen skall styras av hur varumärket Uddevalla kommun skall 
marknadsföras och vad kommunen vill vara känt för. 
 
Typ av sponsring 
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbets-
insatser och/eller material/utrustning. För arbetsinsatser skall åtagandet vara ett led i 
kommunens arbete med sysselsättningsskapande åtgärder. 
 
Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av: 
 
• idrottsföreningar 
• kulturföreningar 
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• organisationer 
• evenemang 
• företags arrangemang. 
 
Generellt 
Inriktningen av sponsorsinsatserna skall styras av kommunens vision och varu-
märkesinriktning. 
 
Allt som kommunen ställer upp med skall värderas i kronor, så att det tydligt framgår 
vad man satsar. Detta gäller såväl ev. reducering av anläggningshyra och extern 
marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomiskt stöd. 
 
Föreningar och organisationer 
Sponsringen inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen når eller 
kan förväntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt 
och/eller internationellt. Sponsringen kan inriktas på föreningens eller organisa-
tionens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-
gerar tävlingar, sammankomster med deltagare både från kommunen, nationellt 
och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en bred publik 
eller uppmärksamhet på annat sätt. 
 
Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör 
nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Se bilaga. 
 
Sponsorsinsatser med kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås 
med marknadsföringen, förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemang, 
uppmärksamhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. Sponsringen kan inriktas på 
föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
 
Evenemang 
Sponsringen inriktas på evenemang som har antingen 
 
• hög organisatorisk status (VM, EM eller SM) 
• stort publikt intresse 
• en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas få stor 

uppmärksamhet. 
 
Företags arrangemang 
Sponsring kan ske av evenemang och arrangemang som anordnas av företag och där 
kommunen kan förväntas nå ut med marknadsföring av kommunen. Sponsringen 
bestäms utifrån förväntad eller faktiskt deltagarantal, publiktillströmning, uppmärk-
samhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. 
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Jämställdhet 
Kommunens sponsring skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan män och 
kvinnor. Sponsringen skall därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i sam-
hället. 
 
Gemensam sponsring 
Kommunen vill arbeta med inriktningen att sponsring skall vara en angelägenhet för 
flera intressenter. Sponsringen bör därför inriktas på föreningar, organisationer och 
evenemang där även andra sponsorer medverkar. 
 
Incitament 
Sponsringsavtal bör utformas på sådant sätt att det skapar incitament att vidga kret-
sen av mottagare av marknadsföringen samt att locka till att tillskapa fler och nya 
evenemang. 
 
Vid nya sponsringsåtaganden med återkommande genomförande kan kommunens 
åtagande vara större vid första tillfället för att sedan successivt minska. 
 
Utformning 
All marknadsföring enligt dessa riktlinjer skall utformas enligt kommunens grafiska 
profilprogram.  
 
Skriftliga avtal 
För att tydliggöra för alla parter syfte och omfattning skall skriftliga avtal alltid upp-
rättas. 
 
Tid 
Avtalen bör inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången. 
 
Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in skall ev. utbetald sponsring återbe-
talas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin 
verksamhet under pågående avtalsperiod. 
 
Uppföljning 
Beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna av 
sponsringen. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen är, i egen regi eller genom uppdrag till Uddevalla Evenemangs- 
och TuristForum AB, ansvarig för all sponsring för kommunen. Kommunstyrelsen 
äger rätt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om sponsorsavtal 
där åtagandet uppgår till max 50 tkr. 
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Administrationen, genom informationsavdelningen, ansvarar för framtagandet av 
erforderligt material för varje avtal. 
 
Kommunala bolag och stiftelser 
Bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har fullt 
ansvar för verksamheten. Styrelserna självständigt fattar beslut i frågor som rör 
sponsring.  
 
Bolagen och stiftelserna bör dock i tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna 
verksamheten för att skapa gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 
 
 
Bilaga   Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 
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 Bilaga 
 
Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 

 
Kategori 1 Högsta serien inom fotboll och ishockey 
 Internationellt stort evenemang 
 
Kategori 2 Högsta serien inom handboll, bandy, basket och innebandy 
 Nationellt stort evenemang 
 
Kategori 3  Näst högsta serien inom fotboll, ishockey, handboll 
 Nationellt medelevenemang 
 
Kategori 4  Högsta serien inom volleyboll, tennis, bordtennis, bowling eller 

motsvarande 
 Tredje högsta serien inom fotboll 
 Nationellt litet evenemang 
 



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-11-12 Dnr: KS 2019/00833 

 

Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb 

om sponsring för år 2020 och 2021 

Uddevalla kommun sponsrar Ljungskile Sportklubb för sitt avancemang till Superettan 
under förutsättning att mottagaren uppfyller följande kriterier under avtalets 
giltighetstid. 

 Uddevalla kommuns logotype placeras på väl synlig plats på herrseniorlagets 
match- och träningskläder. Uddevalla kommun ska godkänna utformning och 
placering.  

 LSK ska ha kommunens logotype och länk till uddevalla.se väl synlig på sin 
hemsida. 

 Uddevalla kommun ska marknadsföras i samtliga matchprogram, affischer, 
annonser och i andra lämpliga marknadsföringssammanhang. 

 Uddevalla kommun erhåller 10 VIP-biljetter till hemmamatcherna  
 Kommunen ska ha möjlighet att vara matchvärd under säsongen utan 

tillkommande kostnader.  
 Uddevalla kommun erhåller placering av två arenaskyltar. Placeringen av 

skyltarna ska godkännas av Uddevalla kommun.  
 Uddevalla kommun ska bjudas in till olika sponsringsaktiviteter och ha 

möjlighet att informera om aktiviteter och annat som kommunen finner lämpligt.  
 Tillkommande kostnader for Uddevalla kommun är tryckkostnader för ovan 

uppräknade åtgärder.  
 LSK ska vara goda ambassadörer och bidra till att marknadsföra Uddevalla 

kommun som en plats för möten och evenemang.  
 LSK deltar med aktiva och/eller ledare som ambassadörer vid möten eller andra 

evenemang i samarbete med Uddevalla kommun.  
 Föreningen ska efter årets slut lämna en muntlig och skriftlig redogörelse för hur 

ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur föreningen bidragit 
till social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 
 

Uddevalla kommun sponsrar LSK med 400 000 kr per år 2020 och 2021. Sponsringen 
betalas ut årsvis i januari månad. Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om 
kommunen anser att LSK inte uppfyller de ovan ställda kriterierna for sponsring och 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2019-11-12 Dnr KS 2019/00833 

 

 

LSK kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa 
förhållanden gäller även om verksamheten i LSK upphör under avtalstiden. 

Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan LSK och kommunens 
kommunikationsavdelning. Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla 
kommuns riktlinjer för sponsring beaktats samt kompletterande kriterier för ökat anslag 
till elitidrott som vägledning. 

 

Uddevalla december 2019 

 

 

Christer Hasslebäck   Erland Holmdahl 

 Kommunstyrelsens ordförande                     Ordförande Ljungskile Sportklubb 

 
 



 
 

Avtal 

 

1(2) 

2019-11-12 Dnr: KS  

 

Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon 0522-69 60 17 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Sim för år 

2020 och 2021 

 
Uddevalla kommun sponsrar föreningens elitsatsningar på nationell och internationell 
nivå. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren uppfyller följande 
kriterier under avtalets giltighetstid. 
 

• Uddevalla kommun marknadsförs på samtliga mästerskapssimmares och 
tränares tävlingskläder 

• Uddevalla kommun marknadsförs i samtliga annonser där Uddevalla Sim 
informerar om intagning till simskola, tävlingar mm och i föreningens övriga 
presentationsmaterial 

• Marknadsföring i Walkesborgsbadet och på föreningens hemsida med länk till 
Uddevalla kommun. 

• Exklusiv grensponsor i program till samtliga tävlingar som Uddevalla Sim 
arrangerar. 

• Tryck med uddevalla.se på föreningens simmares badmössor 
• Tillkommande kostnader for Uddevalla kommun är tryckkostnader för ovan 

uppräknade åtgärder. 
• Uddevalla Sim ska vara goda ambassadörer för kommunen och bidra till att 

marknadsföra Uddevalla som en plats för möten och evenemang. 
• Uddevalla Sim deltar med tränare, simmare eller andra aktiva som ambassadörer 

eller föreläsare vid möten/evenemang i samarbete med Uddevalla kommun. 
• Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 

ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur man bidragit till 
social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 

 
Uddevalla kommun sponsrar Uddevalla Sim med 250 000 kr per år för 2020 och 2021.  
Sponsoreringen betalas ut årsvis i januari. 
Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att Uddevalla 
Sim inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och Uddevalla Sim kan då 
bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. Dessa 
förhållanden gäller även om verksamheten i Uddevalla Sim upphör under avtalstiden. 
 
Samtliga marknadsföringsinsatser utformas i samarbete mellan föreningen och 
kommunens kommunikationsavdelning. 
Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring 
beaktats samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som vägledning. 
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Uddevalla december 2019 
 
 
 
Christer Hasslebäck                   Adam Schön 
Kommunstyrelsens ordförande                  Verksamhetsansvarig Uddevalla Sim
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Kommunledningskontoret 

Kommunikationsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45181 Uddevalla Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Kommunikationschef Ann-Louise Öhrn 
Telefon +46 522 696 017 
ann-louise.ohrn@uddevalla.se 

  
 
    

Avtal mellan Uddevalla kommun och GFK Dam för 

säsongerna 2020/2021 och 2021/2022 
 
GF Kroppskultur och Uddevalla kommun har ingått ett sponsoravtal för att stötta 
och stärka A-laget Dam som startar säsongen 2020/2021 med spel i Allsvenskan. 
Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 
uppfyller följande kriterier under avtalets giltighetstid: 
 

 Uddevalla kommun erhåller dominerande reklamtryck på matchtröjorna. 
Uddevalla kommun godkänner placering och utformning.  

 Skylt för Uddevalla kommun i Agnebergshallen 
 Uddevalla kommun marknadsförs på Kroppskulturs hemsida, i program, 

affischer, annonser och i andra marknadsföringssammanhang som 
kommunen anser lämpligt 

 Uddevalla kommun erhåller matchbiljetter/inträde 
 Föreningen ska vara goda ambassadörer för kommunen och bidra till att 

marknadsföra Uddevalla – hjärtat i Bohuslän.  
 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och damlaget i 

olika sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa. 
 Uddevalla kommun ska bjudas in till sponsringsevenemang och ha 

möjlighet att informera om aktiviteter och annat som kommunen finner 
lämpligt. 

 Föreningen ska rekommendera Uddevalla kommun som en plats för 
sammankomster, möten och konferenser. 

 Föreningen ska efter årets slut lämna en skriftlig redogörelse för hur 
ovanstående åtaganden har uppfyllts. Av särskild vikt är hur föreningen 
bidragit till social hållbarhet och jämställdhetsintegrering. 

 
 
Uddevalla kommun sponsrar GFK Dam med 250 000 kronor för säsongen 2020/ 
2021 samt med 250 000 kronor för säsongen 2021/2022. Sponsringen betalas ut 
årsvis i juli månad.  
 
Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att 
föreningen inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och GF 
Kroppskultur kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har 
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tolkningsföreträde. Dessa förhållanden gäller även om verksamheten i GF 
Kroppskultur upphör under avtalstiden. 
 
Marknadsföringsinsatserna utformas i samarbete mellan föreningen och 
kommunens kommunikationsavdelning. 
Till grund för denna överenskommelse har Uddevalla kommuns riktlinjer för 
sponsring beaktats samt kompletterande kriterier för ökat anslag till elitidrott som 
vägledning. 
 
 
Uddevalla maj 2020 
      
                               
      
Christer Hasslebäck  Pär Noord 
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande GF Kroppskultur 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-10-07 Dnr KS 2020/00620 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Avskaffande av referensgrupp för utredning om 

föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade, på kultur-och fritidsnämndens initiativ, 2020-01-29 § 28 
att uppmana partierna i kommunfullmäktige att till kultur-och fritidsnämnden nominera 
representanter till en politisk referensgrupp med uppdrag att utreda och lämna förslag på 
nya bestämmelser för föreningsbidrag i enlighet med ett uppdrag från 
kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden fastställde därefter en referensgrupp 
som under 2020 har sammanträtt en gång. Ytterligare två möten var planerade men 
ställdes in av olika anledningar. 
 
Kultur och fritidsnämnden bedömer nu att arbetet fortsättningsvis kan övertas av 
nämnden själv. Som grund anförs bland annat ett behov att resurseffektivisera.  
 
Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget och föreslår därför att 
referensgruppen avskaffas och att arbetet övertas av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2020-10-07 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2020-10-21  
Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-01 
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 28 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avskaffa referensgruppen för utredning om föreningsbidrag. 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Löneenheten  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-10-01 Dnr KFN 2020/00019 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för 

utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritid arbetar med uppdraget att ta fram förslag till nya riktlinjer för 

föreningsstöd. Som ett led i processen beslutade nämnden (2020-02-19 § 29) att 

fastställa en politisk referensgrupp, som skulle lämna synpunkter på de bestämmelser 

kring föreningsbidrag som förvaltningen arbetade fram.  

 

Kommunstyrelsen uppmanande 2020-01-29 (§ 28) respektive parti representerat i 

kommunfullmäktige att nominera en person till referensgruppen. Kommunstyrelsen 

beslutade även att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar 

till ledamöter i referensgruppen. 

 

Referensgruppen har bland annat deltagit i en dialog och kartläggning med 

konsultbolag, förvaltning och föreningar.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser nu att det vore mer resurseffektivt att kultur och 

fritidsnämnden istället utgör politisk referensgrupp som kan bidra med reflektioner på 

förvaltningens arbete med bidragssystem. Eftersom detta kan ske i samband med 

ordinarie sammanträden kan totalkostnader för arvode och ersättning minska.  

 

Vid tillsättandet av den politiska referensgruppen var ett kriterium att deltagarna inte 

skulle vara anslutna till någon förening inom de kategorier som bidragen syftar till. 

Kultur och fritid anser att nämndens ordförande bör kunna hantera eventuell 

jävsproblematik enligt gängse rutin i de situationer där det kan uppstå.    

 

Utvärdering av utmaningar och problemområden som politik, förvaltning och 

civilsamhälle identifierat gällande nuvarande föreningsstödssystem är genomförd. 

 

Kommunstyrelsen uppmanade 2020-01-29 (§ 28) kultur och fritidsnämnden att bedriva 

arbetet med målsättningen att nya styrdokument för föreningsbidrag införs 1 januari 

2021. Kultur och fritid arbetar med att ta fram förslag till nya bestämmelser utifrån 

tidsplanen att det ska vara klart 31 december 2021.  

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-10-01 Dnr KFN 2020/00019 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-02-19 § 29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-29 § 28 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att kultur och fritidsnämnden 

från och med nu utgör politisk referensgrupp för arbetet med att ta fram nya riktlinjer 

för föreningsstöd.  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2019/00923  

Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden inkom 2019-12-19 med beslut om inrättande av 
referensgrupp för bestämmelser för föreningsbidrag samt förslag till kommunstyrelsen 
om sammansättning av referensgruppen och förslag om att kommunstyrelsen ska stå för 
eventuella arvodeskostnader för referensgruppen.  
  
Bakgrunden till ärendet är att kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019-2021 gavs i 
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag. Utredningen är genomförd och avrapporterades till nämnden i 
juni 2018. Arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag ska påbörjas under januari 2020.  
  
Referensgruppens roll ska vara att lämna synpunkter på de nya bestämmelser kring 
föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen arbetar fram. Referensgruppen ska 
få utbildning i hur föreningsbidragen är utformade och fungerar idag. Vidare ska en 
workshop genomföras med referensgruppen, där deltagarna har möjlighet att framföra 
önskemål om bidragens framtida utformning. Referensgruppen föreslås ha 
representation från de partier som ingår i kommunfullmäktige. Deltagarna bör inte vara 
föreningsanslutna till förening i någon av de kategorier som bidragen syftar till. 
  
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att en målsättning för 
arbetets färdigställande fastställs, innebärande att beslut ska kunna fattas av kultur- och 
fritidsnämnden i juni 2020. 
 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe 
(M), Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-27. 
Förvaltningschefen för kultur- och fritids skrivelse 2019-10-10.     
 
Yrkande 
Christer Hasslebäck (UP): Ändring av förslaget i handlingarnas tredje beslutssats så 
målsättningen att införa nya bestämmelser förlängs till den 1 januari 2021. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 28 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppmana respektive parti representerat i kommunfullmäktige att till kultur- och 
fritidsnämnden omgående nominera en person till referensgruppen, 
  
att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter i 
referensgruppen, 
  
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättningen att nya 
styrdokument för föreningsbidrag ska införas 1 januari 2021.    
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-01-31 av 
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31 
Sebastian Johansson  
 
Skickat 2020-01-31 till 
Kultur och fritidsnämnden  
Samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-10-05 Dnr KS 2020/00562 

  

 

Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Kommunernas klimatlöften, ett samarbete med Länsstyrelsen 

och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har bjudits in för att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region – Klimat 2030. 
Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning.  
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan 
genomförs under 2021.  
Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.  
I slutet av 2021 följs arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer 
att uppmärksammas. 
Utav de tjugo klimatlöften är det åtta som är aktuella för Uddevalla kommun. 

• Vi använder klimatstyrande resepolicy 
• Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 

bostadsbolag 
• Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
• Vi producerar egen solel 
• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-10-05 
Inbjudan till Kommunernas klimatlöften 
Beskrivning av satsningen kommunernas klimatlöften 
Förslag till kommunernas klimatlöften 
Bilaga Beskrivning av vilka klimatlöften som är aktuella för Uddevalla kommun 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-10-05 Dnr KS 2020/00562 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under 2021 anta åtta klimatlöften som är aktuella för Uddevalla kommun  
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Skickas till 
 





1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor

3. Våra nya personbilar är miljöbilar

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

10. Vi använder cirkulära möbler

11.  Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

16. Vi producerar egen solel

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:



1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande 
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta 
miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ 
som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till 
och från arbetet. 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från 
kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen 
och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk 
värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 
klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. Endast 
undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt. 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter 
upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer 
också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster 
som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och 
kontorsmaterial och parkeringsövervakning. 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara 
uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. 
Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se 
förändringar över tid.



6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att 
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan 
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med 
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler 
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet 
att ladda sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem 
geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som 
tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut 
kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten. 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till 
flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till 
produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst 
nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 

10. Vi använder cirkulära möbler
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 
anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 
20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler 
menas att de renoveras, repareras och används på nytt.



11.  Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det 
kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, 
att bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera 
eller liknande. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska 
svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår 
alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål 
att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in 
alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet för 
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i eegna 
byggnader/lokaler. 

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid 
byggnation 
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom 
att använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi 
eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan.

16. Vi producerar egen solel
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för 
produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.



17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och 
bolag.

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en 
koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för 
en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje 
med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med 
en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 
obligation
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts 
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från 
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar 
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva 
investeringsformer. 

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om 
klimat
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet 
om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och 
skynda på omställningen. 

Vår kommuns mest lysande åtgärd på 
klimatområdet 
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill 
lyfta en annan insats som kommunen anser är särskilt 
viktig och som genomförs just nu för klimatet. Detta är 
en möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få 
uppmärksamhet för sitt arbete.



 

Beskrivning av satsningen

Bakgrund
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med 
cirka 15 procent. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå 
målen. 

I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom 
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är 
utgångspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften.

Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en 
del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare 
av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften. Åtaganden är en kort beskrivning 
av hur organisationen ska bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar och finns på 
hemsidan: www.klimat2030.se.

Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar vara en del av 
kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WWF:s 
kommunutmaningar och/eller en del av kommunens övriga klimat-, miljö- och 
utvecklingsarbete.

Syfte
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunerna 
bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in 
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som 
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Vi vet att mycket arbete redan görs 
i kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och 
beskriv gärna under ”kommunernas egna åtgärd” så att fler kan ta del av ert arbete. 

Genom att lansera Kommunernas klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i 
kommunerna och åstadkomma något storartat tillsammans. 



Hur
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat 
2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att 
kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill 
anta skickas senast 1 december 2020 till klimat2030@vgregion.se.

Lansering
Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020 
där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till 
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. 
Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuffé.

Genomförande
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera 
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet 
av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen 
med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för 
de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial 
kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften. 

Uppföljning
Under november 2021 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått 
med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som 
utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas. 

Fortsättning
Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna klimatlöften kan arbetet 
fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen 
går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå och Klimat 2030 ge stöd. 
Intentionen är att listan med klimatlöften bibehålls men några justeringar kan göras. 
På sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna. 
Tillsammans gör kommunerna stor skillnad!



 

Kommunernas klimatlöften, ett samarbete med Länsstyrelsen och 

Västra Götalandsregionen 
 
Uddevalla kommun har bjudits in för att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region – Klimat 2030. 
Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå detta mål. 
  
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge 
stor utsläppsminskning.  
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs 
under 2021.  
Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att man kan utbyta erfarenheter.  
Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.  
I slutet av 2021 följs arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att 
uppmärksammas. 
Utav 20 löften är det 8 klimatlöften som är aktuella för Uddevalla kommun. 

• Vi använder klimatstyrande resepolicy 
• Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag 
• Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter 
• Vi producerar egen solel 
• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

 

Genomgång av alla klimatlöftena och vilka som är aktuella och varför. 
 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande 
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta 
miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ 
som cykel och bilpool.  

Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.  

Aktuell: Ja 
 
Motivering: Kommunen har en ny resepolicy som uppfyller kriterierna. Uppföljning sker 
via internkontroll av nämnden. 
 



2.  Vi klimatväxlar tjänsteresor 
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från 
kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett 
monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. 
Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar 
och/eller driftsåtgärder internt i organisationen. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Kräver mycket arbete för att få igång ett sådant system, ej rimligt att få 
igång under 2021. 

3. Våra nya personbilar är miljöbilar 

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal 
verksamhet ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. Endast 
undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Fungerar teoretiskt, men inte i praktiken. Beslut finns om att i första 
hand välja el och gasbilar, men beslutet är svårt att följa. Dels finns det begränsat 
med fordon att beställa. Dels är laddinfrastrukturen inte utbyggd för 
verksamhetsbilar. Behövs även en annan fördelningskostnad för att inköp av 
fossilbränslefria personbilar ska öka. 

”spjutsspetsnivå” = el, vätgas, fordonsgas 

”avancerad nivå” =  el, vätgas, fordonsgas, elhybrid, etanol, laddhybrid, 
 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter 
upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också 
miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver 
omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial 
och parkeringsövervakning. 

Aktuell: Ja 

Motivering: Upphandlingsenheten har påbörjat ett arbete kring hållbar upphandling 
och en tjänst på 20% är tillfälligt tillsatt. Diskussion förs på KDLG om att utöka 
tjänsten till 50%. 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. 
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet 
är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern 
bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid. 



Aktuell: Nej 

Motivering:  Kommunen har inte varit aktiva i särskilda satsningar kring cykling och 
är inte med kommunvelometern.  Kommunvelometern är ett självskanningsprogram 
med kontrollerbara uppgifter. 

6.  Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera 
besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till 
att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra 
flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla 
parkeringskostnaden från hyran av lägenheter. 

Aktuell: Nej/Ja 

Motivering: Ny parkeringsnorm har tagits fram som innehåller åtgärder enligt ovan. 
Parkeringsnormen har ännu inte antagit. 

7.  Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 

bostadsbolag 

Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda 
sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska 
platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en 
laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och 
bäras av dem som utnyttjar tjänsten. 

Aktuell: Ja 

Motivering: Uddevalla hem har idag 16 laddplatser. De har som internt mål att öka 
antalet laddplatser. 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till 
flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till 
produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

Aktuell: Ja 

Motivering: Ny lag som är på gång kommer att ställa krav på att ta bort vissa 
engångsprodukter i plast. 

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar 

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 

Aktuell: Nej 



Motivering: Resurskrävande och satsningar inom upphandling görs på punkt 4. 

10. Vi använder cirkulära möbler 

Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 
anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 
procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas 
att de renoveras, repareras och används på nytt. 

Aktuell: Nej  

Motivering: Saknas system för hantering av begagnade möbler för renovering och 
reparation. 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa 
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan 
ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att 
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller 
liknande. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Idag finns fritidsbanken där medborgare har möjlighet att låna eller 
hyra. 

12.  Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska svinnet 
till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer 
av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Matsvinn mäts, men målsättning saknas. Målsättningen 45 g/portion är 
mycket låg. 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in alla 
typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet för 
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel 

Aktuell: Nej 

Motivering: Måltidservice byter ut livsmedel som har hög klimatpåverkan till lägre. 
Mätning och målsättning saknas. 



14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna 
byggnader/lokaler. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Kommunen arbetar mer med långsiktiga åtgärder på objekten, med 
satsning på rotrenovering. Det ger bättre effekt. 

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att 
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller 
som kravställning i markanvisning eller detaljplan. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Ett sådant tänk finns alltid med, men verifieras inte. Det finns 
målsättning för minskad energianvändning samt mål för låg underhållskostnad som 
bidrar till minskad klimatpåverkan. 

16. Vi producerar egen solel 

Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 

Aktuell: Ja 

Motivering:  Vid ny och ombyggnation installeras alltid solceller. Under 2021 
kommer Ramnerödskolan att tas i bruk, där solceller har installerats. Uddevalla 
energi har en solcellsparken Solevalla. 

17.  Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 

Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och 
bolag. 

Aktuell: Ja  

Motivering: Kommunens nuvarande elavtal är ”bra miljöval” som garanterat 
förnybar el. Nytt elavtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla energi börjar gälla 
under andra halvåret 2021. Avtalet innebär att kommunen och kommunens alla 
bolag kommer att få leverans av 100% el via Uddevalla energi. 

18.  Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 

Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig 
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens 



egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en 
utsläppsminskningstakt om 16 procent per år. 

Aktuell: Nej 

Motivering: Önskvärt men svårt att beräkna en sådan utsläpptakt. Åtgärder som 
säkerställer en sådan hög minskningstakt inom kommunens territorium är svårt att 
få till. 

19.  Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 

Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom 
grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest 
eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och 
miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 

Aktuell: Ja 

Motivering: Kommunen har möjlighet att använda sk ”gröna lån” för de byggnader 
eller klimatanpassningsåtgärder som kommunen investerar i under kommande år. 

20.  Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om 
klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på 
omställningen. 

Aktuell: Ja  

Motivering: I samarbetet med studiefrämjandet och Bohusläns Museum genomförs 
aktiviteter regelbundet via Cafe Planet, där allmänheten har möjlighet att delta 
kostnadsfritt. 



2020-06-10
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, samtidigt som vi 
nu har en kris till följd av Corona-pandemin. Den omställning vi har framför oss behöver 
bygga oss mer rustade för framtiden. Vi har 10 år kvar att nå våra gemensamma mål: 
klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Kommunerna 
har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara en föregångare 
för företag och invånare. Nu bjuds Er kommun in att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften.

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften 
som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder 
tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för 
genomförandet.

Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna Er kommuns klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Vi kan då se klimatnyttan 
av alla kommuners klimatlöften sammantaget. I slutet av 2021 följs arbetet upp och de 
kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.  

Väl mött i Vara konserthus hälsar

          Anders Danielsson    Johnny Magnusson
          Landshövding Västra Götaland  Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen 
samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

genomförande av kraven på fiskeredskap i 

engångsplastdirektivet  

Sammanfattning 

Miljödepartementet bjuder in Uddevalla kommun att inkomma med synpunkter 
gällande Havs- och Vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på 
fiskeredskap i engångsplastdirektivet. Remissen inkom till Uddevalla kommun 2020-
07-03 och ska vara miljödepartementet tillhanda senast 3 november 2020. Havs- och 
vattenmyndigheten har samverkat med fiskerinäringen och andra berörda myndigheter 
och aktörer för att lämna förslag på hur engångsplastdirektivet kan genomföras i Sverige 
gällande kraven på fiskeredskap som innehåller plast. 
I och med förslaget minskar sannolikt kommunens kostnader för avfallshantering något, 
eftersom förslaget innebär ett producentansvar för fiskeredskap av plast.  
Kommunen kommer dock ha vissa kostnader i och med personella resurser som krävs 
för både tillsyn och samråd.  
Med anledning av detta behövs ett klargörande från HaV gällande hur långt den 
kommunala tillsynsmyndighetens ansvar sträcker sig. Kommunens roll i samarbetet för 
utförandet av insamlingen av fiskeredskap bör förtydligas samt att kommunens 
tillsynsansvar bör förtydligas vad det ska innefatta och hur långtgående det är. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-10-06 
Havs och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdraget om fiskeredskap i 
engångsplastdirektivet 
Följebrev till remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av 
kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens 
förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 
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Ärendebeskrivning 

Miljödepartementet har bjudit in Uddevalla kommun att inkomma med synpunkter på 
deras förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet. 
Remissen handlar om Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag på vad som krävs 
för att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap som innehåller plast i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 daterad den 5 juni 2019 om 
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet). Ett av 
huvudsyftena med regeringsuppdraget är att utveckla en ambitiös svensk lagstiftning. 
Remissen inkom till Uddevalla kommun 2020-07-03 och ska vara miljödepartementet 
tillhanda senast 3 november 2020. 
Remissen har besvarats i samråd med övriga kustkommuner. 
Med nuvarande lagstiftning sorteras uttjänta fiskeredskap som restavfall, och det som 
inte sorteras dumpas antingen på land eller i haven. Avfallshanteringen utgör därmed en 
direkt kostnad för kommunen, likaså strandstädningen. Utöver kostnaden för 
avfallshantering orsakar fiskeredskapsavfall samhällskostnader, vilket även påverkar 
miljön, när förlorade och dumpade fiskeredskap fortsätter att fånga fisk och skaldjur, så 
kallat spökfiske. Fiskeredskapsavfall ger även upphov till samhällskostnader genom att 
förorena stränder, skada marina ekosystem, skada fartyg och sprida mikroplaster. 
I och med förslaget minskar sannolikt kommunens kostnader något eftersom förslaget 
innebär ett producentansvar för fiskeredskap av plast.  
Kommunen kommer dock ha vissa kostnader i och med personella resurser som krävs 
för både tillsyn och samråd.  
Med anledning av detta behövs ett klargörande från HaV gällande hur långt den 
kommunala tillsynsmyndighetens ansvar sträcker sig. 
Det är dock viktigt, som havs- och vattenmyndigheten påpekar om historiskt avfall inte 
ska omfattas av det nya producentansvaret, att det historiska avfallet istället fortsätter att 
tas om hand med de medel som finns och ska avsättas för detta. 
En svårighet är att avgöra om ett upphittat uttjänt fiskeredskap är utsatt på marknaden 
före eller efter det att det nya producentansvaret trätt i kraft 31 december 2024. 
Kommunernas roll i samarbetet för utförandet av insamlingen av fiskeredskap bör 
förtydligas samt att kommunernas tillsynsansvar bör förtydligas vad det ska innefatta 
och hur långtgående det är. 
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Miljödepartementet  

     

     

Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet. 

Redovisning av regeringsuppdrag.  
Den 4 juli beslutade regeringen om att ge Havs- och vattenmyndigheten i 
uppdrag att utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att 
genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap i engångsplastdirektivet. Ett av 
huvudsyftena med regeringsuppdraget är att utveckla en ambitiös svensk 
lagstiftning. I likhet med den utredning som ska bistå Miljödepartementet i 
arbetet med den lagstiftning som behövs för genomförande av 
engångsplastdirektivet ska de författningar som HaV föreslår syfta till en 
ambitiös svensk lagstiftning.   

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med uppdraget samverkat med 
fiskerinäringen och andra berörda myndigheter och aktörer för att lämna 
förslag på hur engångsplastdirektivet kan genomföras i Sverige gällande kraven 
på fiskeredskap som innehåller plast.   

Redovisningen omfattar en bakgrundsbeskrivning, juridiska förutsättningar 
och en nulägesbeskrivning kring arbetet med återvinning av fiskeredskap. 
Myndigheten redovisar därefter förslag till förordning för producentansvar för 
fiskeredskap som innehåller plast samt författningskommentarer och övriga 
författningsförslag som utgör nödvändiga följdändringar, bl.a. för tillsyn. 
Vidare presenteras överväganden gällande författningsförslagen och förslag till 
hanteringen av det historiska avfallet. Därefter redovisas myndighetens 
samhällsekonomiska konsekvensanalys och de kostnader som föreslagen 
förordning medför för myndigheten samt övriga berörda aktörer.  

Redovisningen innehåller även förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för 
vidare utredning som myndigheten bedömer kan bidra till att uppnå 
engångsplastdirektivets syfte. Dessa förslag ingår inte i regeringsuppdraget och 
därmed inte heller i konsekvensutredningen.  

Havs- och vattenmyndigheten överlämnar härmed uppdraget.  
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Sammanfattning 
I denna skrivelse redovisar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) regeringens uppdrag, som inkom till 

myndigheten den 9 juli, att utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven 

på fiskeredskap som innehåller plast i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 

juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet).  

Syftet med engångsplastdirektivet är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, 

särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi med 

innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre 

marknadens goda funktion.  

I engångsplastdirektivet uppställs krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat 

producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på medlemsstatens 

marknad i enligt med artikel 8 och 8a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 

november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet). I artikel 8 i 

avfallsdirektivet anges bestämmelser om utökat producentansvar och i artikel 8a allmänna minimikrav 

för system för utökat producentansvar. De allmänna minimikraven omfattar även befintliga 

producentansvar med syftet att harmonisera samtliga producentansvar i unionen. 

Med ett system för utökat producentansvar avses ”en uppsättning åtgärder som medlemsstaterna 

vidtagit för att säkerställa att produkters producenter bär ekonomiskt ansvar eller ekonomiskt och 

organisatoriskt ansvar för hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel”. Kraven i 

engångsplastdirektivet omfattar fiskeredskap som innehåller plast för yrkesfisket, vattenbruket och 

fritidsfisket samt avser fiskeredskap som används i marina vatten och i syfte att fånga marina biologiska 

resurser. HaV föreslår dock att systemet för utökat producentansvar ska omfatta fiskeredskap som 

innehåller plast som används i all vattenmiljö, såväl sötvatten som marina vatten. I övrigt är förslagen i 

enlighet med direktivet. 

 Inom ett system för utökat producentansvar ska producenterna täcka kostnaderna för:  

o separat insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast (avfall) samt efterföljande 

transport och behandling av avfallet, och  

o medvetandehöjande åtgärder till användare. 

 Producenter och insamlingssystem ska till HaV rapportera uppgifter om:  

o hur mycket fiskeredskap som innehåller plast som har släppts ut på marknaden och hur 

mycket uttjänta fiskeredskap som innehåller plast som samlats in varje kalenderår, och 

o på vilket sätt kraven om information till användarna för att uppnå en minskning av skräp 

har uppfyllts.  

Medlemsstaterna ska fastställa en nationell årlig lägsta nivå för insamling av uttjänta fiskeredskap som 

innehåller plast för materialåtervinning, avfallshanteringsmål i linje med avfallshierarkin samt införa 

sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som antagits enligt engångsplastdirektivet. 

Uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som har släpps ut på marknaden och om uttjänta 

fiskeredskap som innehåller plast som har samlats in ska årligen rapporteras till kommissionen. För att 

kunna säkerställa ett utökat producentansvarssystem bedömer HaV att regler om producentansvars-

märkning och cirkulär utformning av fiskeredskap som innehåller plast bör införas i nationell 

lagstiftning.  



 

HaV finner att ett införlivande av engångsplastdirektivets krav lämpligast sker i en regeringsförordning 

om producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast mot bakgrund av hur befintliga 

producentansvar är uppbyggda.  

 

För att kunna uppfylla kraven på tillsyn om HaV tilldelas ett sådant ansvar och att en medlemsstat ska 

införa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner föreslås även följdändringar i berörd 

nationell lagstiftning. Om HaV tilldelas tillsynsansvar begär myndigheten ytterligare tid för att utreda 

kostnader för tillsynsavgifter då det i dagsläget inte är möjligt att ange aktuellt antal producenter. 

 

I sista avsnittet i denna skrivelse anges förslag på åtgärder för vidare utredning som ligger utanför 

regeringsuppdraget men som HaV bedömer kan bidra till att uppnå engångsplastdirektivets syfte. 

Förslagen handlar bland annat om att se över om det finns möjlighet till redskapsregister för burar och 

nät, anmälningsplikt vid fiske samt redskapsförlust för burar och nät för fritidsfisket. 
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1. Del A - Bakgrund 
I denna del presenteras bakgrunden till regeringsuppdraget och arbetet som idag bedrivs kring 

problematiken med förlorade och uttjänta fiskeredskap.  

1.1. Bokstavsutredning om engångsplastdirektivet 
Regeringen och Miljödepartementet har beslutat att engångsplastdirektivet ska genomföras på ett 

ambitiöst sätt för omställning till en giftfri, biobaserad och cirkulär ekonomi. Regeringen beslutade den 4 

juli 2019 att en bokstavsutredning ska bistå Miljödepartementet att ta fram förslag hur 

engångsplastdirektivet ska genomföras och ge förslag på hur lagstiftningen kan anpassas för att 

genomföra kraven i direktivet. En bokstavsutredare biträder departementet i arbetet med att utreda en 

specifik fråga. Resultatet redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien (Ds). 

Bokstavsutredningen ska redovisas den 11 januari 2021. Sverige och övriga medlemsstater ska sätta i 

kraft de lagar, bestämmelser och administrativa föreskrifter som är nödvändiga för att följa kraven om 

utökat producentansvar i engångsplastdirektivet och avfallsdirektivet senast den 31 december 2024.1  

1.2. Uppdraget 

Den 4 juli beslutade regeringen om att ge HaV i uppdrag att utreda och lämna de författningsförslag som 

krävs för att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap i engångsplastdirektivet. Ett av huvudsyftena 

med regeringsuppdraget är att den ska bidra till att utveckla en ambitiös svensk lagstiftning. I likhet med 

den utredning som ska bistå Miljödepartementet i arbetet med den lagstiftning som behövs för 

genomförande av engångsplastdirektivet ska de författningar som HaV föreslår syfta till en ambitiös 

svensk lagstiftning. Åtgärderna ska öka de positiva incitamenten för fiskare att ta med redskapen till 

hamn och hänsyn ska tas till de olika fiskesektorernas (yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk) 

förutsättningar. 

 De förslag som kräver författningsförändringar ska följas av författningsförslag.  

o Författningsförslagen ska konsekvensanalyseras med hänsyn till de olika fiskesektorernas 

olikheter i enlighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

o Författningsförslagens förenlighet med EU-rätten ska redovisas och vid behov ska tillräckligt 

underlag som behövs vid en anmälan enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster lämnas. 

 

Vidare ska HaV analysera hur de olika aktörerna: 

1. påverkas av förslagen samt  

2. beakta samhällsekonomiska aspekter på förslagen 

o Om förslagen påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting eller 

företag ska finansiering föreslås.  

o Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de konsekvenser och särskilda 

avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § regeringsformen) 

 

HaV ska under uppdragets tid följa och beakta andra pågående processer. 

o Regeringskansliets bokstavsutredning som ska ta fram ett förslag på genomförande av 

engångsplastdirektivet samt genomförande av Januariavtalet punkt 37 och regeringens pågående 

                                                           
1 Artikel 17.1 i engångsplastdirektivet. 



 

arbete med det s.k. avfallspaketet, en revidering av sex direktiv och som innebär att ett antal 

ändringar behövs i svenska lagar och andra författningar. 

o Naturvårdsverkets regeringsuppdrag gällande rapportering och branschdialog om 

engångsplastdirektivet2 och uppdrag om vissa frågor kopplade till producentansvaren för 

förpackningar och returpapper samt verkets regeringsuppdrag om Ansvar och finansiering för 

hantering av förpackningsavfall vid privat införsel av varor.3   

o Transportstyrelsens genomförande av mottagningsdirektivet4. 

1.2.1. Genomförandet av uppdraget 

Uppdraget har genomförts av en intern projektgrupp på HaV men har även jurist- och 

samhällsekonomisk kompetens via konsulter har bidragit i arbetet. I den interna projektgruppen har 

arbetet genomförts av Märta Zetterberg (verksjurist), Charlotta Stadig (utredare marint skräp), Johanna 

Eriksson (utredare marint skräp), Martin Karlsson (utredare fiskefrågor), Josephine Rubia Johansson 

(utredare marint skräp), Per-Olof V Andersson (utredare fiskefrågor), Hedvig Hernevik (digital 

verksamhetsutvecklare) och Lisa Bredahl Nerdal (utredare marint skräp och projektledare). 

Arbete genom juristkompetens via konsult har genomförts av Brita Bohman (universitetslektor i 

miljörätt från Stockholms universitet). Arbete genom samhällsekonomisk kompetens via konsult har 

genomförts av Christian Jörgensen (nationalekonom vid Lunds universitet) och Amanda Tomasdotter 

(adjunkt vid institutionen för ekonomi vid Mittuniversitetet). 

 

Arbetet har granskats av Carl Dalhammar (universitetslektor vid Internationella miljöinstitutet vid 

Lunds universitet), Maria Pettersson (professor i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet) och Anna 

Christiernsson (forskare och lärare i miljörätt vid Stockholms universitet). 

 

HaV har i enlighet med uppdraget samverkat med fiskerinäringen och andra berörda myndigheter och 

aktörer för att lämna förslag på hur engångsplastdirektivet kan genomföras i Sverige gällande kraven på 

fiskeredskap. Detta har skett genom: 

 Informationsmöte (webinarium) om regeringsuppdraget för intressenter den 23 oktober 

2019. 

 Workshop för intressenter den 4 december 2019. 

 Intern workshop för projektgruppen, den 10 januari 2020, där personer från 

Naturvårdsverket och Näringsdepartementet stöttade de interna diskussionerna. 

 Intressenter från informationsmötet och workshopen erbjöds att medverka i 

referensgruppen, samt att under vecka 12 2020, läsa och kommentera på första utkastet 

till denna skrivelse. 

 

En intern styrgrupp på HaV har tagit del i och stöttat i arbetet. HaV har även haft en dialog med 

Näringsdepartementet via bokstavsutredarna. Naturvårdsverket har stöttat arbetet genom att bidra med 

kunskap om producentansvar samt flertalet dialogmöten angående bl.a. verkets regeringsuppdrag att 

utreda vissa frågor kopplade till genomförandet av engångsplastdirektivet. 

 

HaV har haft informationsmöte med Mattias Rust på Infrastrukturdepartementet för deras arbete med 

införlivandet av mottagningsdirektivet. 

                                                           
2 2019-07-04 M2019/01429/R. 
3 M2018/02231/Ke. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall 
från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG.  



6 
 

1.2.2. Ansvarsområde för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast 

 

Befintliga producentansvar 

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om kretslopp och avfall.5 Inom 

detta område ansvarar Naturvårdsverket för de befintliga producentansvaren batterier, elutrustning, 

däck, förpackningar och returpapper. Producentansvaret uttrycks inte specifikt i Naturvårdsverkets 

instruktion utan innefattas i avfallsområdet. Jordbruksverket ansvarar för retursystem för plastflaskor 

och metallburkar och Läkemedelsverket ansvarar för läkemedel. Strålskyddsmyndigheten har haft 

producentansvar för strålkällor, där upphävdes dock producentansvaret nyligen. Det finns fler 

myndigheter som har ansvar för avfall som inte är producentansvar, till exempel Socialstyrelsen har 

tillsynsvägledningsansvar för smittförande avfall.   
 

HaV:s ansvarsområde 

HaV är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart 

nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.6 Myndigheten ska bland annat verka för en hållbar förvaltning av 

fiskresursen och har det övergripande ansvaret för hur fiske regleras, bedrivs och kontrolleras. 

Myndigheten ansvarar för det nationella genomförandet av EU:s förordningar om åtgärder för bevarande 

och förvaltning av fiskresursen och bereder fiskefrågor inom sitt ansvarsområde åt berörda departement. 

Med stöd av bemyndiganden från regeringen beslutar HaV om föreskrifter om tekniska 

bevarandeåtgärder, fördelning av fiskemöjligheter och kontrollåtgärder. Ramarna för den nationella 

regleringen ges i fiskelagen (1993: 787) och HaV:s bemyndiganden ges i förordning (1994: 1716) om 

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.  

 

Vidare är HaV enligt 8 § havsmiljöförordningen (2010:1341) ansvarig myndighet för havsmiljö-

förvaltningen. Enligt 1 § gäller förordningen förvaltningen av kvaliteten på havsmiljön  

(havsmiljöförvaltning). Förordningen införlivar havsmiljödirektivet (2008/56/EG) i svensk lagstiftning 

och syftar till att upprätthålla eller nå en god miljöstatus i havsmiljön. Enligt havsmiljöförordningens    

24 § ska HaV ta fram förslag till åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön som ska fastställas 

enligt 28 §. Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna i 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Marint skräp utgör här en av 

komponenterna. Åtgärder inom området marint skräp i det åtgärdsprogram som fastställdes 2015 som 

HaV ansvarar för är åtgärd 19, - att främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade 

fiskeredskap samt förebygga förlusten av nya, och åtgärd 21, - att stödja initiativ som främjar, 

organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden. Myndigheten är ansvarig för 

miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Åtgärder för att förhindra att fiskeredskap 

förloras bidrar till detta mål.  
 

HaV:s arbete med marint skräp har ett särskilt fokus på problematiken med förlorade och uttjänta 

fiskeredskap ur främst två perspektiv, dels att redskapen leder till plastnedskräpning i haven från en 

maritim aktivitet (fiske) där HaV är sektorsmyndighet, dels att förlorade fiskeredskap även spökfiskar 

och på så sätt har negativ påverkan på fisk- och skaldjursbestånden som HaV förvaltar. I myndighetens 

arbete med marint skräp ingår att påverka både svenska och internationella aktörer i riktning att minska 

                                                           
5 1 § förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket. 
6 Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten. 

 



 

tillförseln av skräp till havet. Både HaV och Naturvårdsverket handhar idag strandstädningar och i 

samarbete med HaV genomförs en utlysning om bidrag för strandstädning. HaV är också pådrivande i 

det arbete som bedrivs på EU-nivå och inom havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom. Detta är en 

uppdelning som HaV och Naturvårdsverket har kommit överens om (se exempel nedan). Naturvårds-

verket bistår dock HaV i detta arbete. Som ett led i arbetet har, genom konventionerna, antagits 

regionala åtgärdsplaner för att minska mängden marint skräp. HaV arbetar därmed med havsbaserade 

källor, såsom nedskräpning från fartyg och fiskeverksamhet. Miljö- och energidepartementet gav 2017 ett 

regeringsuppdrag gemensamt till Naturvårdsverket och HaV om att se över möjligheterna att minska de 

negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.7 Här delade myndigheterna också upp 

uppdraget utifrån att Naturvårdsverket utredde de landbaserade källorna och HaV de havsbaserade 

källorna.  

 

HaV noterar att det arbete som myndigheten utför inom marint skräp enligt ovan samt fördelningen av 

ansvar mellan Naturvårdsverket och HaV inte är formaliserat. Mot bakgrund av detta anser HaV att det 

finns ett behov av att formalisera och därmed tydliggöra ansvaret för marint skräp samt 

ansvarsfördelningen mellan myndigheterna, till exempel i myndighetsinstruktion eller på annat lämpligt 

sätt.  
 

Producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast 

I förevarande regeringsuppdrag om genomförande av ett producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast enligt kraven i engångsplastdirektivet, har regeringen uppdragit åt HaV att utreda och 

lämna förslag på de författningsändringar som krävs. Mot bakgrund av att Naturvårdsverket idag 

handhar flertalet producentansvar uppstår frågan om Naturvårdsverket av effektivitetsskäl även borde 

omhänderta ansvaret för fiskeredskapen i engångsplastdirektivet istället för HaV. Fördelar med detta 

skulle kunna vara Naturvårdsverkets erfarenhet och kunskap inom producentansvar samt administrativa 

stordriftsfördelar, såsom användning av IT-system vid rapportering av uppgifter. Nedan anges 

överväganden angående a) rapporteringsskyldighet, b) kunskap inom producentansvar och sakområdet, 

och c) tillsyn.  

 

a) Rapportering 

Engångsplastdirektivet omfattar, förutom fiskeredskap som innehåller plast, ett antal olika produkter 

såsom förpackningar, plastbärkassar, våtservetter, ballonger och tobaksprodukter. Naturvårdsverket 

handhar de större delarna av direktivet. I engångsplastdirektivets artikel 13 finns krav på rapportering, 

till exempel hur många produkter som sätts på marknaden varje år. Om Naturvårdsverket skulle ansvara 

för fiskeredskap som innehåller plast är det en fördel att samma IT-system kan användas för redskapen 

som för övriga produkter i engångsplastdirektivet som verkets ansvar omfattar.  

 

Med anledning av genomförandet av engångsplastdirektivet fick Naturvårdsverket i juli 2019 i uppdrag 

av regeringen att redovisa bl.a. vilken utveckling som krävs av befintliga IT-system för att Sverige ska 

kunna leva upp till rapporteringskraven i direktivet samt redogöra för vilka ökade kostnader 

rapporteringskraven kommer att medföra. Naturvårdsverket rapporterade uppdraget i december 20198 

men exkluderade rapportering av fiskeredskap som innehåller plast (och tillsyn över detta) mot 

bakgrund av HaV:s separata regeringsuppdrag. I rapporten anger Naturvårdsverket att de idag inte har 

befintliga IT-system som är lämpliga att vidareutveckla så att de kan hantera insamling av uppgifter samt 

                                                           
7 M2017/01438/Ke. 
8 Genomförande av engångsplastdirektivets rapporteringskrav. Redovisning av regeringsuppdraget att utreda vissa frågor kopplade till 

genomförandet av engångsplastdirektivet. Ärendenr: NV-05475-19. 
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rapportering av dessa till EU enligt de krav som ställs i artikel 13.9 Vidare anges i rapporten att för att 

uppnå de skärpta informationshanteringskraven i producentansvarsdirektiven och avfallsdirektivet10 

arbetar Naturvårdsverket för närvarande med utveckling av ett nytt generellt IT-system för utökat 

producentansvar.11 Vid HaV:s avstämningar med Naturvårdsverket har anförts att verkets ambition är att 

det generella IT-systemet för utökat producentansvar ska konstrueras på ett sådant sätt att andra 

informationsansvariga myndigheter ska kunna använda sig av systemet eller möjligen en kopia av det. 

Om Naturvårdsverket skulle tilldelas producentansvaret för fiskeredskap som innehåller plast är det 

troligen, även med beaktande av målsättningen att andra myndigheter ska kunna använda systemet, en 

fördel att deras IT-system används för alla producentansvar. Om istället HaV ges ansvaret innebär det att 

uppgifterna som HaV begär in i föreslagen förordning sedermera måste överföras till Naturvårdsverket, 

eftersom rapporteringen till kommissionen enligt direktivet bör ske samlat. Med samlad rapportering 

avses att en myndighet ansvarar för att alla uppgifter som kommissionen efterfrågar rapporteras in. 

Naturvårdsverket har konstaterat att mot bakgrund av att de har ansvaret för de största delarna av 

direktivet är det rimligt att de handhar rapporteringen.12 Den lösning som Naturvårdsverket har 

utarbetat utifrån scenariot att HaV har producentansvaret för fiskeredskap, är att myndigheten enkelt 

ska ges möjlighet att använda Naturvårdsverkets IT-lösning för producenternas och 

insamlingssystemens årliga rapportering och att dessa samtidigt ska kunna rapportera in eventuella 

batterier/elutrustning som fiskeredskapen utrustats med. Fördelen som bör vägas mellan att 

Naturvårdsverket har ansvar för fiskeredskap och använder samma system gentemot att HaV har 

ansvaret och använder Naturvårdsverkets IT-systemlösning med därtill kommande förvaltnings-

kostnader, bör också vägas emot de fördelar som finns med att HaV är en expertmyndighet inom fiske 

och fiskets bedrivande vilket innefattar vilka redskap som används, av vem och var, se nedan i c). 

Naturvårdsverkets förslag på samverkan av IT-system på detta sätt möjliggör för HaV att dra fördelar av 

att återbruka arbetssätt, information och tekniska lösningar. Detta bör leda till stordriftsfördelar med 

minskade kostnader för staten och förbättrad informationskvalitet genom att HaV säkerställer att 

insamlad data är korrekt.  

 

b) Kunskap inom producentansvar och sakområdet 

En ytterligare fördel om Naturvårdsverket ansvarar för producentansvar för fiskeredskap är erfarenheten 

av övriga producentansvar samt uppbyggnaden av kunskap och personal. Viktigt att se till är dock att 

producentansvaren ser olika ut och har skilda förutsättningar för respektive produkt som bygger bland 

annat på genomförandet av olika EU-direktiv, och att det kan finnas behov av kunskap relaterat till 

produkten ifråga. Vad gäller fiskeredskap som innehåller plast bedömer HaV att det vid genomförandet 

av kraven i engångsplastdirektivet krävs kunskaper om fiskeredskap och de tekniska krav som ställs på 

redskapen inom den gemensamma fiskeripolitiken. I och med revideringen av avfallsdirektivet och 

införandet av minimikrav för utökat producentansvar har kraven skärpts för cirkulär utformning av 

redskap och det är nödvändigt att ansvarig myndighet har en mycket god bild av produktens utformning 

och design. Naturvårdsverket har vid möten med HaV förklarat att de mest tidskrävande frågorna vid 

producentansvar utgörs av frågor från producenterna om vilka produkter som omfattas av 

producentansvaret, detta trots att t.ex. förordningen (2014:1075) för producentansvar för elutrustning 

ingående beskriver de olika produkter som omfattas. Om Naturvårdsverket skulle ha ansvaret för 

producentansvar för fiskeredskap skulle det behövas löpande kontakt med HaV i dessa frågor eftersom 

                                                           
9 S. 21 a.a. 
10 I artikel 8a.1 c i avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna ska säkerställa att ett rapporteringssystem inrättas för att samla in uppgifter 

om produkter som släpps ut på medlemsstatens marknad av produkters producenter som omfattas av utökat producentansvar och 

uppgifter om insamling och behandling av avfall från dessa produkter, i tillämpliga fall med angivande av avfallsflödena samt andra 

uppgifter som är relevanta för tillämpningen av led b. 
11 S. 21 f. a.a. 
12 S. 19 a.a. 



 

HaV besitter expertisen om fiskeredskap. Även vad gäller den föreslagna föreskriftsrätten i förordningen 

om anpassade avgifter, där hänsyn tas till cirkulär utformning av fiskeredskap och ekodesign vid 

bestämning av producentavgiften till insamlingssystemen skulle verket behöva stämma av med HaV. Det 

måste därmed beaktas att om Naturvårdsverket skulle ansvara för fiskeredskap som innehåller plast, 

kommer ett stort antal frågor som gäller specifikt för fiskeredskap vidarebefordras och omhändertas av 

HaV.  

 
c) Tillsyn 

Tillsyn över producentansvar idag bedrivs av Naturvårdsverket i princip helt och hållet administrativt, 

dvs. genom att begära in uppgifter från producenter. Vad gäller tillsyn över rapporteringen anger 

Naturvårdsverket i regeringsuppdraget att tillsynen kan innebära kontroll av att uppgifterna kommer in i 

tid, att alla producenter som omfattas av rapporteringsskyldighet inkommer med sina uppgifter samt att 

uppgifterna är korrekta.13 Om Naturvårdsverket skulle ha tillsynsansvar för fiskeredskap som innehåller 

plast, skulle detta innebära fördelar med att de kan använda samma metod för tillsyn som bedrivs idag 

för övriga producentansvar. Om HaV har tillsynsansvar för fiskeredskap behöver kunskap över 

administrativ tillsyn byggas upp på myndigheten, dvs. med system, personal och metod. HaV bedömer 

att vid det sistnämnda scenariot kan HaV i samverkan med Naturvårdsverket använda sig av samma 

metod för tillsyn där det är ändamålsenligt och att de kostnader som det innebär för myndigheten att 

driva tillsyn bör vägas samman med att HaV har expertisen inom fiskeredskap.  

 

Sammanfattningsvis, mot bakgrund av HaV:s ansvarsområde bedömer myndigheten att det finns goda 

synergieffekter med att HaV tilldelas tillsynsansvar och föreskriftsrätt enligt föreslagen förordning för 

producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. Myndigheten ges då möjlighet att arbeta även 

preventivt med frågor som berör fiskeredskapens utformning, producentansvarsmärkning och kontroll. 

Vid arbetet med ett producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast bedöms att det är nödvändigt 

att ansvarig myndighet har kunskap om fisket, användandet av fiskeredskap, fiskerinäringen, marint 

skräp och kännedom om producenter av fiskeredskap. Vid föreskriftsarbete gällande producentansvaret 

är det nödvändigt med god kontakt med berörda sektorer för att hantera till exempel frågor om 

utformning av redskap och anpassade avgifter. I dessa fall ges myndigheten möjlighet att påverka 

fiskeredskapens design och utformning så att redskapen inte förloras utan kommer tillbaka in i 

avfallsströmmarna. Dessa regleringar måste utformas i överensstämmelse med övriga tekniska 

regleringar gällande fiskeredskap och med kunskap och kompetens om fiskets bedrivande. HaV ges på så 

sätt möjlighet att påverka från en källa till hav-perspektiv med cirkulära flöden av fiskeredskap enligt 

FN:s agenda för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. 

 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer HaV att det är ändamålsenligt att HaV handhar producentansvar 

för fiskeredskap som innehåller plast som påverkar sjöar och hav. Om HaV tilldelas ett sådant ansvar 

behöver det införas en bestämmelse om detta i HaV:s instruktion, i likhet med de instruktioner som 

gäller för läkemedel och för Jordbruksverket om pant. Se mer om detta i författningskommentar avsnitt 

3.2.6.  

 

Tillsynsfrågor 

Om HaV utses till ansvarig förvaltningsmyndighet för producentansvar för fiskeredskap som innehåller 

plast, kommer arbetet innebära dels föreskriftsarbete, dels ansvar för tillsyn och tillståndsprövning i 

enlighet med föreslagen förordning. HaV bedömer att det är främst administrativ tillsyn som 

myndigheten kommer utöva över insamlingssystemens och producenternas uppfyllande av kraven i 

förordningen. Detta innefattar bland annat kontroll av årligen lämnade uppgifter till HaV i enlighet med 

                                                           
13 S. 18 a.a. 
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rapporteringskraven från kommissionen samt utvärdering av om informationskraven för 

medvetandehöjande åtgärder är uppfyllda. Den sistnämnda rapporteringen är producenterna skyldiga 

att ge in till HaV vart tredje år. Vid behov kommer HaV vitesförelägga för att få in uppgifter och är 

skyldig att påföra miljösanktionsavgifter och i vissa fall åtalsanmäla producenter som inte uppfyller 

kraven i förordningen. Se överväganden gällande tillsynsfrågor i avsnitt 5.2.12 om HaV:s tillsynsansvar.  

 

HaV behöver utreda vidare angående de kostnader för tillsynsavgifter som blir aktuella om HaV utses till 

ansvarig myndighet och som då bör införas i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken. Detta mot bakgrund av att det inte är möjligt att i dagsläget ange aktuellt antal 

producenter. Se mer om detta i konsekvensanalysen, avsnitt 6.5.4. HaV begär därför att få mer tid med 

att inkomma med dessa uppgifter.  
 

1.3. Juridiska förutsättningar och avgränsning 

I avsnitt 1.3.1-1.3.2 följer en genomgång av de artiklar i engångsplastdirektivet respektive 

avfallsdirektivet som är relevanta för ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. 

Engångsplastdirektivets förhållande till mottagningsdirektivet behandlas i avsnitt 1.3.3. I avsnitt 1.3.4 

nämns kortfattat EU-rättsliga krav gällande anmälan av tekniska föreskrifter. I avsnitt 1.3.5 anges de 

bestämmelser i nationell lagstiftning som är aktuella vid genomförande av system för utökat 

producentansvar och en översiktlig genomgång av hur kraven på fiskeredskap som innehåller plast i 

engångsplastdirektivet föreslås genomföras i nationell rätt.  

1.3.1. Engångsplastdirektivet 

Syfte och tillämpningsområde 

Engångsplastdirektivets syfte som uttrycks i artikel 1, är att förebygga och minska vissa plastprodukters 

inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att främja övergången till en 

cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom 

bidra till den inre marknadens goda funktion. 

 

I skälen till införande av direktivet konstateras bl.a. följande. Inom ramen för handlingsplanen för den 

cirkulära ekonomin som fastställdes i kommissionens meddelande av den 2 december 201514  

konstaterade kommissionen att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och plastavfallsläckage i 

miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas för att kunna uppnå en cirkulär livscykel för plast. 

Den europeiska strategin för plast utgör ett steg i riktning mot skapandet av en cirkulär ekonomi där 

konstruktion och tillverkning av plast och plastprodukter sker med full respekt för behovet av 

återanvändning, reparation och materialåtervinning och där mer hållbara material utvecklas och främjas. 

Den avsevärda negativa inverkan på miljö, hälsa, och ekonomi som vissa plastprodukter medför gör att 

det krävs en särskild rättslig ram för att effektivt minska dessa negativa effekter. Vid beräkningar av 

antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 procent av det marina skräpet i unionen 

består av plast. Av detta utgörs totalt 50 procent av plastprodukter för engångsbruk och 27 procent av 

fiskerelaterade föremål. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för 

behandling. Plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt 

allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den 

biologiska mångfalden och också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på 

verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.15 Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande 

                                                           
14 Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Fastställd i meddelande av den 16 januari 2018 med titeln En 
europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi. 
15 Skäl (5) i engångsplastdirektivet. 



 

och växande problem. Att minska det marina skräpet är en viktig åtgärd för att uppnå FN:s mål 14 för 

hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 

hållbar utveckling. Unionen måste bidra till att förebygga och bekämpa marint skräp och ha ambitionen 

att vara en global förebild.16 En korrekt avfallshantering förblir avgörande för att förebygga alla typer av 

skräp, inbegripet marint skräp. EU:s befintliga lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot 

marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga 

om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom riskerar en del av dessa åtgärder (särskilt marknads-

begränsningar av plastprodukter för engångsbruk) att leda till handelshinder och att snedvrida 

konkurrensen i unionen.17 Av tillämpningsområdet angivet i artikel 2, följer att förutom de 

plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i en bilaga till direktivet och produkter som är gjorda av 

oxo-nedbrytbar plast, omfattas fiskeredskap som innehåller plast av bestämmelserna i direktivet. Vad 

som utgör plast definieras i artikel 3.1 i engångsplastdirektivet. Eftersom HaV:s uppdrag är att utreda 

och lämna författningsförslag för att genomföra kraven för fiskeredskap som innehåller plast, avgränsas 

genomgången till sådana fiskeredskap. 

 

Införande av system för utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast 

Införandet av utökat producentansvar motiveras i engångsplastdirektivet med följande. Eftersom det 

finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap, i enlighet med principen att 

förorenaren betalar, bör medlemsstaterna införa utökat producentansvar för fiskeredskap och delar av 

fiskeredskap som innehåller plast, i syfte att säkerställa separat insamling av uttjänta fiskeredskap och 

finansiering av en miljövänlig avfallshantering av sådana uttjänta fiskeredskap, särskilt material-

återvinning.18 I artikel 8 i engångsplastdirektivet finns bestämmelser om ”utökat producentansvar”. I 

artikel 8.8  anges att:  

 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast och 

som släpps ut på medlemsstatens marknad i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG.  

 

Med ”system för utökat producentansvar” som medlemsstaterna ska säkerställa införandet av, förklaras i 

artikel 3.10 i engångsplastdirektivet att det är definitionen i artikel 3.21 i avfallsdirektivet som avses. 

Artikel 3.21 anger att med ett system för utökat producentansvar avses ”en uppsättning åtgärder som 

medlemsstaterna vidtagit för att säkerställa att produkters producenter bär ekonomiskt ansvar eller 

ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel”. 

Definitionen infördes i samband med revideringen av avfallsdirektivet (se avsnitt 1.3.2 nedan) och i 

skälen19 motiveras införandet med att det behöver klargöras vad som menas är en sådan uppsättning 

åtgärder, inklusive separat insamling, sortering och behandling. Denna skyldighet kan också innefatta 

organisationsansvar och ansvar att bidra till att avfall förebyggs och till produkters återanvändbarhet och 

materialåtervinningsbarhet. Med produktens producent20 avses ”varje fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter”.  Produkters 

producenter kan fullgöra skyldigheterna kopplade till systemet för utökat producentansvar enskilt eller 

kollektivt.21 

 

Som anges ovan i artikel 8.8 ska systemet för utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller 

plast och som släpps ut på medlemsstatens marknad införas i enlighet med artiklarna 8 och 8a i 

                                                           
16 Skäl (3) i engångsplastdirektivet. 
17 Skäl (6) i engångsplastdirektivet. 
18 Skäl (23) i engångsplastdirektivet. 
19 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall, skäl (14). 
20 Artikel 8.1 i avfallsdirektivet. 
21 Skäl (14) i direktiv (EU) 2018/851. 
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avfallsdirektivet. I artikel 8 i avfallsdirektivet anges bestämmelser om Utökat producentansvar och 

artikel 8a behandlar Allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar. Se mer om detta 

nedan under avsnitt 1.3.2 om tillämpliga bestämmelser i avfallsdirektivet.  

 

Artiklar som ska genomföras i nationell rätt 

Om engångsplastdirektivet står i strid med avfallsdirektivet ska engångsplastdirektivet ha företräde 

(artikel 2.2 i engångsplastdirektivet). Det har därmed karaktären av lex specialis i förhållande till 

avfallsdirektivet. I synnerhet vad gäller åtgärder för bl.a. märkningskrav, produktkrav och utökat 

producentansvar, kompletterar engångsplastdirektivet avfallsdirektivet.22 

 

Nedan följer de artiklar i engångsplastdirektivet om införande av system för utökat producentansvar för 

fiskeredskap som innehåller plast som ska genomföras i medlemsstaternas nationella lagstiftning senast 

den 31 december 2024.23 Enligt artikel 13 ska dock första rapporteringsperioden av uppgifter om 

fiskeredskap som innehåller plast som har släppts ut på marknaden, och uttjänta fiskeredskap som har 

samlats in i medlemsstaten varje år, vara kalenderåret 2022.24 

 

Artikel 8.5 Tydliga roller och ansvarsområden för aktörer 

Artikel 8.6-8.7 - Behörigt ombud 

Artikel 8.8-8.9 - Utökat producentansvar, lägsta insamlingsnivå för materialåtervinning, övervakande 

och rapportering av fiskeredskap, producenternas kostnadstäckning (för separat insamling, transport, 

behandling, medvetandehöjande åtgärder), förhållande till mottagningsdirektivet, fiskeredskapens 

cirkulära utformning 

Artikel 8  

Utökat producentansvar 

[…]  

5.   Medlemsstaterna ska fastställa tydliga roller och ansvarsområden för alla berörda inblandade aktörer. 

6.   Varje medlemsstat ska ge tillverkare och som är etablerade i en annan medlemsstat och släpper ut produkter på dess 

territorium, möjlighet att utse en juridisk eller fysisk person som är etablerad på dess territorium till behörigt ombud som ska 

ansvara för att producentens skyldigheter inom system för utökat producentansvar fullgörs på dess territorium. 

7.   Varje medlemsstat ska säkerställa att en producent som är etablerad på dess territorium och som säljer […] fiskeredskap som 

innehåller plast i en annan medlemsstat där denne inte är etablerad utser ett behörigt ombud i den andra medlemsstaten. Det 

behöriga ombudet ska vara den person som ansvarar för att fullgöra producentens skyldigheter enligt detta direktiv på den andra 

medlemsstatens territorium. 

8.   Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast och som 

släpps ut på medlemsstatens marknad i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG. 

Medlemsstater som har marina vatten enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/56/EG25 ska fastställa en nationell årlig 

lägsta nivå för insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast för materialåtervinning. 

Medlemsstaterna ska övervaka fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på deras marknader samt insamlade uttjänta 

fiskeredskap som innehåller plast och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.1 i detta direktiv med sikte på 

fastställandet av bindande kvantitativa unionsmål för insamling. 

                                                           
22 Skäl (10) i engångsplastdirektivet. 
23 Artikel 17 i engångsplastdirektivet.  
24 Artikel 13.1 d och tredje stycket i engångsplastdirektivet. 
25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi). 



 

9.   När det gäller de system för utökat producentansvar som införs i enlighet med punkt 8 i denna artikel ska medlemsstaterna 

säkerställa att producenter av fiskeredskap som innehåller plast ska täcka kostnaderna för den separata insamlingen av uttjänta 

fiskeredskap som innehåller plast och som har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i hamn i enlighet med direktiv 

(EU) 2019/883 eller till andra likvärdiga insamlingssystem som inte omfattas av det direktivet samt kostnaderna för efterföljande 

transport och behandling av avfallet. Producenterna ska också täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i 

artikel 10 för fiskeredskap som innehåller plast. 

De krav som fastställs i denna punkt ska komplettera de krav som är tillämpliga på avfall från fiskefartyg som ingår i 

unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn. 

Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/9826 ska kommissionen 

ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära 

utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.  

Artikel 10 - Medvetandehöjande åtgärder 

Artikel 10  

Medvetandehöjande åtgärder 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenterna och uppmuntra till ett ansvarsfullt konsumentbeteende för 

att uppnå en minskning av skräp från produkter som omfattas av detta direktiv samt vidta åtgärder för att informera […] 

användare av fiskeredskap som innehåller plast om följande: 

   a) Tillgängligheten vad gäller återanvändbara alternativ, återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för […] 

fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 

2008/98/EG. 

   b) Inverkan på miljön, i synnerhet den marina miljön, genom nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa 

plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast. 

Artikel 13 - Rapportering av utsläppta och uttjänta fiskeredskap som innehåller plast 

Artikel 13 

Informationssystem och rapportering 

1. Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera följande till kommissionen: 

[…] 

d) Uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som har släppts ut på marknaden, och om uttjänta fiskeredskap som har 

samlats in i medlemsstaten varje år. 

Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna elektroniskt inom 18 månader från och med slutet av det rapporteringsår då 

uppgifterna samlades in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 4 i denna 

artikel. 

Den första rapporteringsperioden ska vara kalenderåret 2022, med undantag för punkt 1 e och f i första stycket, för vilka den 

första rapporteringsperioden ska vara kalenderåret 2023. 

2. De uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport. 

Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 4. 

[…] 

 

                                                           
26 Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga 
exemplar av marina organismer. Förordningen är upphävd och har ersatts med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 
av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. 
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Artikel 14 – Sanktioner   

Artikel 14 

Sanktioner 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv 

och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast den 3 juli 2021 samt eventuella 

ändringar som berör dem. 

Enligt artikel 11 i engångsplastdirektivet om samordning av åtgärder, ska varje medlemsstat säkerställa 

att de åtgärder som vidtas för att införliva och genomföra direktivet utgör en integrerad del av och är 

förenliga med dess program och åtgärder som fastställts i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/56/EG 

(havsmiljödirektivet) för de medlemsstater som har marina vatten, de åtgärdsprogram som fastställts i 

enlighet med artikel 11 i direktiv 2000/60/EG27, de avfallsplaner och avfallsförebyggande program som 

fastställts i enlighet med artiklarna 28 och 29 (avfallsplaner och avfallsförebyggande program) i 

avfallsdirektivet samt de mottagnings- och hanteringsplaner för avfall som fastställts enligt 

mottagningsdirektivet. (Se mer om samordningsåtgärder gällande mottagningsdirektivet under 1.3.3). 

1.3.2. Avfallsdirektivet 

Som angetts ovan ska ett system för utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast 

införas i enlighet med artiklarna 8 och 8a i avfallsdirektivet.28 Här följer en genomgång av relevanta 

delar av avfallsdirektivet. 

Syfte och övergång till en cirkulär ekonomi 

I artikel 1 i avfallsdirektivet anges att direktivet fastställer åtgärder som syftar till att skydda miljön och 

människors hälsa genom att förebygga eller minska genereringen av avfall, de negativa följderna av 

generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd 

en effektivisering av denna användning, vilka är av avgörande betydelse för övergången till en cirkulär 

ekonomi och för att garantera unionens konkurrenskraft på lång sikt. Av skälen till avfallsdirektivet29 

framgår bl.a. att avfallshanteringen i unionen bör förbättras och att ekonomin bör göras ”verkligt 

cirkulär”. För att göra ekonomin verkligt cirkulär är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för 

hållbar produktion och konsumtion, genom att fokusera på produkters hela livscykel på ett sätt som 

bevarar resurser och sluter kretsloppet. En mer ändamålsenlig resursanvändning skulle också ge 

betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter och samtidigt minska 

de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen. De mål som fastställs i direktivet för förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning av avfall bör utökas så att de bättre återspeglar unionens 

ambition att övergå till en cirkulär ekonomi.30 
 

Artikel 8 och 8a - utökat producentansvar och minimikrav för dessa system 

Som nämndes i avsnitt 1.3.1 presenterade kommissionen i december 2015 ett paket med syftet att främja 

en övergång till en mer cirkulär ekonomi. Paketet innehöll bland annat ett lagstiftningspaket med förslag 

på omfattande revideringar av sex direktiv på avfallsområdet, det så kallade avfallspaketet31, däribland 
                                                           
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.  
28 Artikel 8.7 i engångsplastdirektivet. 
29 Skäl (1) i direktiv (EU) 2018/851. 
30 Skäl (3) i direktiv (EU) 2018/851. 
31 Avfallspaketet trädde i kraft i juli 2018 och omfattar avfallsdirektivet, direktiv om förpackningar och förpackningsavfall, direktiv om 
deponering av avfall, direktiv om uttjänta fordon, direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer samt 



 

avfallsdirektivet. Avfallspaketet medför att ett antal ändringar behövs i svenska lagar och författningar, 

ett revideringsarbete som miljödepartementet handhar. I avfallsdirektivet (genom Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall) 

reviderades i samband härmed artikel 8 om utökat producentansvar och artikel 8a, som anger allmänna 

minimikrav för system för utökat producentansvar, infördes. 

 

I artikel 8.1 första stycket 1 i avfallsdirektivet anges följande: 
 

1. För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall får medlemsstaterna 

vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, 

tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar. […] 

 

I artikel 8.1 tredje stycket anges att om sådana åtgärder omfattar införandet av system för utökat 

producentansvar ska de allmänna minimikraven i artikel 8a tillämpas. De allmänna minimikraven 

innebär harmoniserade minimikrav för alla producentansvar. Dessa krav, som bland annat handlar om 

kostnadstäckning och informationsskyldigheter gäller inte bara nya producentansvar, såsom för 

fiskeredskap som innehåller plast, utan även befintliga producentansvar.32  
 

I avfallsdirektivet motiveras införandet av de allmänna minimikraven med att system för utökat 

producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men att systemens effektivitet och 

resultat emellertid skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa 

minimikrav för driften av sådana system för utökat producentansvar och att klargöra att dessa krav också 

gäller för system för utökat producentansvar som inrättats i enlighet med andra 

unionslagstiftningsakter.33 Vidare anges att syftet med de allmänna minimikraven är att minska 

kostnaderna och förbättra resultaten samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag 

samt e-handelsföretag, och undvika hinder för en väl fungerande inre marknad. Minimikraven syftar 

även till att bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament 

för producenterna att, när de utformar sina produkter, i högre grad beakta möjligheter till 

materialåtervinning, återanvändning och reparation och förekomsten av farliga ämnen. Kraven bör 

framför allt förbättra styrningen av och insynen i systemen för utökat producentansvar.34  

 

Minimikraven för system för utökat producentansvar i artikel 8a som ska införas för bl.a. fiskeredskap 

som innehåller plast är följande: 
 

Artikel 8a 

Allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar 

1.  Om system för utökat producentansvar inrättas i enlighet med artikel 8.1, och även enligt andra unionslagstiftningsakter, ska 

medlemsstaterna 

a) fastställa tydliga roller och ansvarsområden för alla relevanta inblandade aktörer, däribland produkters producenter som 

släpper ut produkter på medlemsstatens marknad, organisationer som med avseende på utökat producentansvar genomför 

skyldigheter för deras räkning, privata eller offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, aktörer 

inom återanvändning och förberedelse för återanvändning och företag inom den sociala ekonomin, 

b) fastställa avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta 

för det utökade producentansvarssystemet enligt detta direktiv samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG, direktiv 

                                                           
direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-eu-
regler-om-avfall-gynnar-en-mer-cirkular-ekonomi. 
32 Alla befintliga svenska producentansvar ska senast den 5 januari 2023 ha setts över mot bakgrund av de nya reglerna enligt artikel 
8a.7 i avfallsdirektivet.  
33 Se skäl (21) i direktiv (EU) 2018/851. Särskilt betonas Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG , 2006/66/EG och 
2012/19/EU utöver de krav som redan fastställts där, om inget annat uttryckligen anges. 
34 Skäl (22) i direktiv (EU) 2018/851. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-eu-regler-om-avfall-gynnar-en-mer-cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-eu-regler-om-avfall-gynnar-en-mer-cirkular-ekonomi/
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2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU, och fastställa andra kvantitativa och/eller kvalitativa mål som 

anses relevanta för systemet för utökat producentansvar, 

c) säkerställa att ett rapporteringssystem inrättas för att samla in uppgifter om produkter som släpps ut på medlemsstatens 

marknad av produkters producenter som omfattas av utökat producentansvar och uppgifter om insamling och behandling av 

avfall från dessa produkter, i tillämpliga fall med angivande av avfallsflödena samt andra uppgifter som är relevanta för 

tillämpningen av led b, 

d) säkerställa likabehandling av produkters producenter oavsett deras ursprung eller storlek, utan att lägga en oproportionerlig 

regelbörda på producenter, inbegripet små och medelstora företag, av små mängder produkter. 

 

2.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfallsinnehavare som omfattas av de system för utökat 

producentansvar som inrättats i enlighet med artikel 8.1 informeras om avfallsförebyggande åtgärder, anläggningar för 

återanvändning och förberedelse för återanvändning, återtagande- och insamlingssystem samt förebyggande av nedskräpning. 

Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att skapa incitament för avfallsinnehavarna att ta ansvar för att lämna sitt avfall till 

de system för separat insamling som finns tillgängliga, särskilt, när så är lämpligt, genom ekonomiska incitament eller 

föreskrifter. 

 

3.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att alla produkters producenter eller organisationer som 

med avseende på utökat producentansvar genomför skyldigheter för produkters producenters räkning 

a) har ett tydligt avgränsat täckningsområde vad gäller geografiskt område, produkter och material utan att begränsa dessa 

områden till de där avfallsinsamling och avfallshantering är mest lönsamt, 

b) tillhandahåller tillgång till avfallsinsamlingssystem i lämplig omfattning, inom de områden som anges i led a, 

c) har de ekonomiska medel eller de ekonomiska och organisatoriska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom 

utökat producentansvar, 

d) inrättar ett lämpligt system för egenkontroll, i relevanta fall kompletterat med regelbundna oberoende kontroller för att 

bedöma 

  i) den ekonomiska förvaltningen, inklusive efterlevnaden av kraven i punkt 4 a och b, 

  ii) kvaliteten på de uppgifter som samlas in och rapporteras i enlighet med punkt 1 c i denna artikel, och kraven i förordning 

(EG) nr 1013/2006, 

e) offentliggör information om uppnåendet av de avfallshanteringsmål som avses i punkt 1 b och, vid kollektivt fullgörande av 

skyldigheter inom utökat producentansvar, även information om 

  i) ägande och medlemskap, 

  ii) de ekonomiska bidrag som betalas av produkters producenter per såld enhet eller per ton av produkten som släpps ut på 

marknaden, 

  iii) förfarandet för val av aktörer för avfallshantering. 

 

4.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de ekonomiska bidrag som betalas av produktens 

producent för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar 

a) täcker följande kostnader för de produkter som producenten släpper ut på den berörda medlemsstatens marknad: 

— kostnader för separat insamling, efterföljande transport och behandling av avfall, inklusive behandling som krävs för att 

uppfylla unionens avfallshanteringsmål samt kostnader som krävs för att uppfylla andra mål enligt punkt 1 b, med beaktande av 

intäkterna från återanvändning, från försäljning av returråvaror från dess produkter och från outtagna depositionsavgifter, 

— kostnader för tillhandahållande av lämplig information till avfallsinnehavare i enlighet med punkt 2, 

— kostnader för insamling och rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1 c, 

Detta led ska inte tillämpas på system för utökat producentansvar som inrättats i enlighet med direktiv 2000/53/EG, 

2006/66/EG eller 2012/19/EU. 

b) vid kollektivt fullgörande av skyldigheter inom utökat producentansvar, när så är möjligt anpassas till enskilda produkter eller 

grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet och 

materialåtervinningsbarhet, samt till förekomsten av farliga ämnen, varigenom en livscykelstrategi ska tillämpas och en 



 

anpassning göras utifrån kraven i relevant unionsrätt och dessutom, i förekommande fall, harmoniserade kriterier tas som 

utgångspunkt för att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad, och 

c) inte överstiger de kostnader som krävs för att tillhandahålla avfallshantering på ett kostnadseffektivt sätt. Sådana kostnader ska 

på ett transparent sätt fastställas mellan de berörda aktörerna. 

[…] 

 

5.  Medlemsstaterna ska inrätta ett lämpligt system för övervakning och kontroll av efterlevnad i syfte att säkerställa att 

produkters producenter och organisationer som med avseende på utökat producentansvar genomför skyldigheter för deras 

räkning, inklusive vid distansförsäljning, att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i 

genomförandet av systemen för utökat producentansvar rapporterar tillförlitliga uppgifter. 

Om det i en medlemsstat finns flera organisationer som med avseende på utökat producentansvar genomför skyldigheter för 

produkters producenters räkning, ska den berörda medlemsstaten utse minst ett organ utan privata intressen eller en myndighet 

som ska övervaka genomförandet av skyldigheterna med avseende på utökat producentansvar. 

Varje medlemsstat ska ge produkters producenter, som är etablerade i en annan medlemsstat och släpper ut produkter på dess 

territorium, möjlighet att utse en juridisk eller fysisk person som är etablerad på dess territorium till behörigt ombud som ska 

ansvara för att producentens skyldigheter inom system för utökat producentansvar fullgörs på dess territorium. 

Medlemsstaterna får, för övervakning och kontroll av att produktens producents skyldigheter med avseende på system för utökat 

producentansvar fullgörs, fastställa krav, exempelvis registrerings-, informations- och rapporteringskrav, som ska uppfyllas av en 

juridisk eller fysisk person som utses till behörigt ombud på dess territorium. 

 

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa en löpande dialog mellan relevanta aktörer som deltar i genomförandet av system för utökat 

producentansvar, inklusive producenter och distributörer, privata eller offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter, 

civilsamhällesorganisationer och, i tillämpliga fall, aktörer inom den sociala ekonomin, nätverk för återanvändning och reparation 

och aktörer inom förberedelse för återanvändning. 

[…] 

8.  Tillhandahållandet av information till allmänheten enligt denna artikel ska inte påverka konfidentialiteten för kommersiellt 

känsliga uppgifter i överensstämmelse med relevant unionsrätt och nationell rätt. 

 

Praktiskt genomförande av de allmänna minimikraven i artikel 8a inom unionen 

Som nämnts tidigare innebär de allmänna minimikraven en harmonisering av alla producentansvar. För 

att detta ska kunna genomföras anges i avfallsdirektivets artikel 8.5 krav på att kommissionen ska 

organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de aktörer som deltar i utökade system 

för producentansvar om det praktiska genomförandet av de allmänna minimikrav som fastställs i artikel 

8a. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning, 

gränsöverskridande samarbete om system för utökat producentansvar och en smidigt fungerande inre 

marknad, om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer som med avseende på 

utökat producentansvar genomför skyldigheter för producenters räkning, om anpassningen av 

ekonomiska bidrag, om urvalet av aktörer för avfallshantering och om förebyggandet av nedskräpning. 

Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte och får tillhandahålla riktlinjer 

om dessa och andra relevanta aspekter. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna offentliggöra 

riktlinjer om gränsöverskridande samarbete om system för utökat producentansvar (artikel 8.5 andra 

stycket). Mot bakgrund av denna bestämmelse kan därmed Sverige emotse klargöranden från 

kommissionen på ett flertal områden. 
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1.3.3. Mottagningsdirektivet35 

Mottagningsdirektivet, ersattes36 i april 2019 med ett nytt direktiv som inte har genomförts i nationell 

lagstiftning än. Direktivet ska vara införlivat senast den 28 juni 2021. Målsättningen med införandet av 

ett nytt direktiv37, var bl.a. att minska marint avfall samtidigt som det regelmässiga ramverket skulle 

förenklas och de administrativa bördorna reduceras. För att minska mängden marint avfall från sjöfarten 

inkluderas även fiskefartyg och fritidsbåtar, dvs. alla havsgående fartyg38.  

Engångsplastdirektivet kompletterar mottagningsdirektivet 

I engångsplastdirektivet anges att de krav som fastställs i artikel 8.9 ska komplettera de krav som är 

tillämpliga på avfall från fiskefartyg enligt unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn. De 

krav som anges i artikel 8.9 är följande. För de system för utökat producentansvar som införs i enlighet 

med artikel 8.8, ska medlemsstaterna säkerställa att producenter av fiskeredskap som innehåller plast 

ska täcka kostnaderna för den separata insamlingen av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast och 

som har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i hamn i enlighet med mottagningsdirektivet 

eller till andra likvärdiga insamlingssystem som inte omfattas av det direktivet samt kostnaderna för 

efterföljande transport och behandling av avfallet. I artikel 11 i engångsplastdirektivet anges vidare att 

varje medlemsstat ska säkerställa att de åtgärder som vidtas för att införliva och genomföra 

engångsplastdirektivet utgör en integrerad del av och är förenliga med bl.a. de mottagnings- och 

hanteringsplaner för avfall som fastställts enligt mottagningsdirektivet. I artikel 5.1 i 

mottagningsdirektivet (Planer för mottagande och hantering av avfall) anges att medlemsstaterna ska 

säkerställa att en lämplig plan för mottagande och hantering av avfall upprättas och har genomförts för 

varje hamn efter fortlöpande samråd med berörda parter. När lämpligt, ska samråd ske med 

organisationer som genomför skyldigheter inom utökat producentansvar. 
 

Indirekta avgifter 

I artikel 8.1 i mottagningsdirektivet (kostnadstäckningssystem), anges att medlemsstaterna ska 

säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling 

av avfall från fartyg, förutom lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen, en så kallad 

indirekt avgift. Med avfall från fartyg avses ”allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett 

fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, och som omfattas av tillämpningsområdet för 

bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpolkonventionen, samt passivt uppfiskat avfall.39 Med passivt 

uppfiskat avfall avses ”avfall som samlas i nät under fiskeinsatser”.40 Kostnaderna inbegriper de 

komponenter som förtecknas i bilaga 4 till mottagningsdirektivet. Enligt artikel 8.2 i direktivet får 

kostnadstäckningssystemen inte utgöra ett incitament för fartyg att släppa ut sitt avfall till havs, och för 

detta ändamål ska fartyg betala en indirekt avgift, utan hänsyn till avlämning av avfall till en 

mottagningsanordning i hamn. Fiske- och fritidssektorerna är, med tanke på deras bidrag till 

uppkomsten av marint skräp, också föremål för den indirekta avgiften.41 I skälen till engångsplast-

direktivet42 konstateras att systemet med indirekta avgifter som inrättas genom mottagningsdirektivet 

utgör ett system för att ta bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten 

till inlämning, men att detta system emellertid bör kompletteras med ytterligare finansiella incitament 

                                                           
35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall 
från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG. 
36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat 
avfall och lastrester. 
37 Direktiv om mottagning av avfall från sjöfart. Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM53 KOM (2018) 33. 
38 Artikel 2.1. fartyg: alla typer av havsgående fartyg som används i den marina miljön, inbegripet fiskefartyg, fritidsbåtar, bärplansbåtar, 
svävare, undervattensfarkoster och flytande farkoster. 
39 Artikel 2.3 i mottagningsdirektivet. 
40 Artikel 2.4 i mottagningsdirektivet. 
41 Skäl (30) i mottagningsdirektivet. 
42 Skäl (23) i engångsplastdirektivet. 



 

för fiskare att ta med sig sina uttjänta fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning 

av den indirekta avfallsavgiften, såsom system för utökat producentansvar.  

 

I skäl 16 till mottagningsdirektivet anges att skyldigheter vid utökat producentansvar även gäller för 

hanteringen av fartygsavfall:  
I avfallsdirektivet fastställs de viktigaste principerna för avfallshantering, inklusive 
principen om att förorenaren betalar och avfallshierarkin, som förespråkar 
återanvändning av avfall samt materialåtervinning framför andra former av återvinning 
och bortskaffande av avfall och kräver inrättande av system för separat insamling av avfall. 
Dessutom är begreppet utökat producentansvar en vägledande princip i unionens 
avfallsrätt, på grundval av vilken tillverkarna är ansvariga för sina produkters inverkan på 
miljön under produkternas hela livscykel. Dessa skyldigheter gäller även för hanteringen 
av avfall från fartyg. 

 

I artikel 8.2 d) i mottagningsdirektivet anges att kostnader för passivt uppfiskat avfall ska täckas med 

intäkter från bl.a. system för avfallshantering. 
 

För att undvika att kostnaderna för insamling och behandling av passivt uppfiskat avfall 
uteslutande bärs av hamnanvändare ska medlemsstaterna i förekommande fall täcka dessa 
kostnader med intäkterna från alternativa finansieringssystem, inbegripet från system för 
avfallshantering och från tillgänglig unionsfinansiering samt nationell och regional 
finansiering. 

 

I bilaga 4 till mottagningsdirektivet förtecknas komponenterna för kostnader för den indirekta avgiften 

för mottagande och behandling av avfall från fartyg (enligt artikel 8.1), under rubriken 

”Kostnadskategorier för och nettointäkter från drift och administration av mottagningsanordningar i 

hamn”. Under spalten ”Nettointäkter från system för avfallshantering och tillgänglig nationell/regional 

finansiering, inklusive de intäktsfaktorer som anges nedan.” anges bl.a. ekonomiska nettoförmåner som 

tillhandahålls av system för utökat producentansvar.  
 

Med beaktande av ovanstående för att undvika att kostnaderna för insamling och behandling av passivt 

uppfiskat avfall uteslutande bärs av hamnanvändare ska medlemsstaterna i förekommande fall täcka 

dessa kostnader med intäkterna från alternativa finansieringssystem, varvid det kan bli aktuellt att 

inkludera producentledet för uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. Hur en sådan finansiering bör 

gå tillväga är inte utrett. Se avsnitt 5.1. 

 

Vad gäller separat insamling, anges i artikel 4. 2 d i mottagningsdirektivet ett krav att 

mottagningsanordningarna i hamn möjliggör hantering av avfall från fartyg på ett miljömässigt hållbart 

sätt i enlighet med avfallsdirektivet och annan relevant unionsrätt och nationell rätt om avfall. 

Medlemsstaterna ska för att uppfylla detta säkerställa separat insamling för att underlätta 

återanvändning och materialåtervinning av avfall från fartyg i hamnar i enlighet med kraven i 

unionsrätten om avfall, särskilt gällande avfallsdirektivet, direktivet för batterier och WEEE-direktivet.43 

För att underlätta denna process får mottagningsanordningar i hamn samla in de separata 

avfallsfraktionerna i enlighet med de avfallskategorier som fastställs i Marpolkonventionen, med 

beaktande av riktlinjerna i denna konvention. Separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast är 

ett krav enligt artikel 8.8 i engångsplastdirektivet. 

                                                           
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier 
och ackumulatorer och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). 
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1.3.4. Anmälningsdirektivet  

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informations-

förfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 

tjänster finns krav på anmälan av en medlemsstats nationella tekniska föreskrifter till EU-

kommissionen. I förevarande regeringsuppdrag anges att författningsförslagens förenlighet med EU-

rätten ska redovisas, och vid behov ska tillräckligt underlag som behövs vid en anmälan lämnas. Se 

avsnitt 4 Författningsförslagens överensstämmelse med EU-rätt. 

 

1.3.5. Nationell lagstiftning och genomförande av kraven i engångsplastdirektivet 

15 kap. miljöbalken (1998:808) 

15 kap. miljöbalken (1998:808) reglerar avfall. Avfallsdirektivet har bland annat genomförts genom 

bestämmelser i miljöbalken. I 15 kap. miljöbalken finns bestämmelser om hur avfall ska hanteras, 

framför allt i form av bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter på området, bland annat 

gällande avfallsinnehavares och producenters ansvar för avfallshanteringen. 

 

Regeringen har med stöd av bemyndigande i miljöbalken meddelat flera förordningar på avfallsområdet, 

bland annat avfallsförordningen (2011:927). Det är i stora delar genom avfallsförordningen som 

avfallsdirektivet genomförs i svensk rätt. I förordningen finns bland annat bestämmelser om hur avfall 

ska hanteras och anmälningsplikt för viss hantering av avfall. En avfallshierarki har fastställts som 

prioritetsordning för hur olika metoder för att behandla avfall bör användas i 15 kap. 10 § miljöbalken 

(implementering av artikel 4 i avfallsdirektivet). I bestämmelsen anges att den som behandlar avfall eller 

är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det: 

1) återvinns genom att det förbereds för återanvändning,  

2) materialåtervinns, om det är lämpligare än 1, 

3) återvinns på annat sätt (som energiåtervinning) om det är lämpligare än 1 och 2, och 

4) bortskaffning om det är lämpligare än 1–3.  

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska 

anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. 

 

I 15 kap. 6 § miljöbalken återfinns förklaringar av vad som i 15 kap. avses med återvinna avfall, förbereda 

avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall och behandla avfall, som infördes 

genom prop. 2015/16:166. Med att återvinna avfall avses inte bara materialåtervinning utan all 

behandling där avfallet ersätter, eller förbereds för att ersätta, annat material som skulle ha använts för 

ett visst syfte på ett sätt som bidrar till att bevara naturresurserna. I kravet att avfallsmaterialet ska 

komma till nytta som ersättning för annat material ligger att den övervägande delen av materialet ska 

förbrukas vid behandlingen, och att den övervägande delen av det material eller den energi som 

genereras kommer till användning (prop. 2015/16:166 s. 63). Vad gäller begreppet förbereda avfall för 

återanvändning, ska begreppet kontroll tolkas brett och innefatta t.ex. kontroll av skriftlig 

dokumentation för att avgöra om lagkrav för att använda ämnet eller föremålet är uppfyllda. Med att 

bortskaffa avfall avses bl.a. att förbränna avfall som inte sker med tillräckligt hög energieffektivitet. Även 

t.ex. lagring som sker i samband med bortskaffandet omfattas av att bortskaffa avfall. Med att behandla 

avfall avses att återvinna eller bortskaffa avfall, eller förberedelser för sådana åtgärder. I prop. 

2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet den 16 april 2020, i vilken 

författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020, anges i föreslagen 6 § vad som avses 

med uttrycken behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna 

avfall, bortskaffa avfall och deponera avfall. 6 § genomför bl.a. artikel 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 och 3.19 i 



 

avfallsdirektivet. Den ändring som görs innebär att förklaringarna har samma betydelse i hela 

miljöbalken.44 

 

Utöver de regler som är specifika för avfall och dess hantering finns även de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. miljöbalken. Vid hantering av avfall, liksom vid all annan verksamhet, måste alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, följa de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att undvika olägenhet eller skada för 

människors hälsa eller miljön.45 

 

Producentansvar 15 kap. 12 § miljöbalken 

I 15 kap. 12 § miljöbalken regleras producentansvar och regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas 

in, transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Utgångspunkten är därmed att den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett sådant sätt. I 

förarbeten till bestämmelsen har införandet av producentansvar motiverats med att ett lagstadgat ansvar 

för producenter att omhänderta avfallet av varor och förpackningar förmodas leda till en miljöanpassad 

varuproduktion. Ansvaret är kollektivt såtillvida att ingen enskild producent har ansvar för insamling av 

viss mängd eller andel av den totala insamlade mängden avfall. Regleringen bygger på förutsättningen 

att producenter för varje avfallsslag frivilligt sluter sig samman och gemensamt ombesörjer borttransport 

och återvinning.46  

 

Föreskrifter enligt 15 kap. 12 § miljöbalken om skyldighet för producenter för avfall får endast avse avfall 

från sådan verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller 

förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller överlåter. Regeringen har meddelat 

föreskrifter om producentansvar med stöd av denna bestämmelse och dessa återfinns i 

producentansvarsförordningar. Sverige har idag producentansvar som gäller förpackningar, returpapper, 

däck, bilar, elutrustning (inklusive glödlampor och vissa belysningsarmaturer), batterier och läkemedel.  

 

Avtal med kommunen 15 kap. 20 § miljöbalken 

I 15 kap. 20 § miljöbalken regleras kommunens ansvar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns 

eller bortskaffas. I prop. 2019/20:156 anges att uttrycket kommunalt avfall ska ersätta termen 

hushållsavfall i miljöbalken (s. 22). Med kommunalt avfall ska avses avfall från hushåll och avfall från 

andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Nedan används dock termen 

hushållsavfall. Varje kommun är ansvarig för det hushållsavfall som inte faller in under producentansvar 

enligt 15 kap. 12 § miljöbalken, och ska ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och 

föreskrifter för avfallshantering som gäller för just den kommunen (15 kap. 41 § miljöbalken). Det avfall 

som kommunen ansvarar för får inte bortskaffas på annat sätt än genom kommunen. För att 

kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige anta en 

avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Utgångspunkten är 

att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Avfallstaxan fastställs 

med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken och innebär att kommunen får meddela föreskrifter om att avgift 

(renhållningsavgift) ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall enligt 

balken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, som utförs genom kommunens försorg. 

Avgiften betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen. Kommunerna har dock inte rätt att 

använda sig av avfallsavgiften för återanvändning, eftersom återanvändning inte är någon 

avfallshantering. Kommunerna är därmed huvudansvariga för hushållsavfall. 
                                                           
44 Prop. 2019/20:156 s. 93. 
45 Bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för vissa verksamheter finns i 9 kap. miljöbalken och miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 
46 Prop. 1992/93:180 s. 61 och 110. 
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I 15 kap. 21 § miljöbalken anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 §. Detta gäller i fråga om 

avfall som omfattas av producentansvar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 12 §, 

dvs. de förordningar som idag reglerar skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, 

transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Avfall som 

omfattas av producentansvar enligt 15 kap. 12 §, bl.a. förpackningar, returpapper, batterier, elutrustning 

och läkemedel, samt från 31 december 2024, uttjänta fiskeredskap, är därmed undantagna från den 

kommunala renhållningsskyldigheten i 15 kap. 20 § miljöbalken. Med ansvaret följer såväl rätten till 

avfallet som skyldigheten att hantera detta på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Om 

kommunen och producenter ingår avtal om till exempel, insamling av uttjänta fiskeredskap inom ramen 

för producentansvaret på en bemannad återvinningscentral, eller upplåtande av mark för uppställande 

av container för insamling, ligger en sådan överenskommelse utöver det kommunala ansvaret. 

Kommunen debiterar i sådana fall producenten den ersättning som avtalats och som ska ge full 

kostnadstäckning. I föreslagen förordning finns samrådskrav för insamlingssystemen och kommunerna, 

både inför ansökan om tillstånd (förberedande samråd) för ett insamlingssystem samt fortlöpande.        

Se 37 § och 60 §. 

 

Genomförande av kraven i nationell rätt 

Producentansvarsförordning 

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning på något område. 

Direktivet föreskriver vilket resultat som ska uppnås men lämnar åt dessa att bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet. Mot bakgrund av hur befintliga producentansvar är utformade idag 

utifrån de bemyndiganden som finns i miljöbalken bedömer HaV att det är lämpligt att kraven i 

engångsplastdirektivet för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast införs i en 

regeringsförordning med stöd av bl.a. 15 kap. miljöbalken.  

 

Engångsplastdirektivets krav som ska införas i förordningen gäller för fiskeredskap som innehåller plast 

och omfattar yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk. Engångsplastdirektivet, liksom avfallsdirektivet, är 

minimidirektiv vilket innebär att medlemsstaterna får införa strängare regler i sin nationella lagstiftning. 

HaV föreslår att förordningen ska tillämpas på fiskeredskap som innehåller plast som används i både 

marint vatten och sötvatten, dvs. i vattenmiljön. En sådan tillämpning går utöver engångsplastdirektivets 

omfattning som enbart innefattar redskap som används i marina vatten. De bestämmelser som föreslås 

införas i förordningen för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast för att genomföra 

kraven i engångsplastdirektivet är i huvudsak följande. Bestämmelser om definition av producent och 

ombud, omfattningen av fiskeredskap som innehåller plast, insamlingsnivåer och återvinningsmål, 

producentens anmälan om tillgängliggörande av fiskeredskap på marknaden och uttjänta fiskeredskap 

om denne inte är ansluten till ett insamlingssystem, producentansvar för utformning och märkning av 

redskap, tillståndspliktiga insamlingssystem och deras årliga rapporteringskrav av uttjänta fiskeredskap 

samt HaV:s överföring av dessa uppgifter till Naturvårdsverket, informationskrav (medvetandehöjande 

åtgärder) för producenter, rutiner för systemens internkontroll, avgifter till insamlingssystem samt 

sanktioner. Flera av de bestämmelser som införs i förordningen är allmänt hållna och föreslås preciseras 

genom att HaV får meddela föreskrifter, dels genom verkställighetsföreskrifter, dels genom 

bemyndigande att föreskriva för specifika områden där detta befinns nödvändigt.  

 

 

 

 



 

Övriga författningsförslag 

Övriga författningsförslag utgörs av följdändringar på grund av införandet av ett producent-

ansvarssystem för fiskeredskap som innehåller plast. Dessa utgörs av justeringar av befintliga 

bestämmelser eller införandet av nya.   

 

Under förutsättning att HaV tilldelas tillsynsansvar för producentansvar för fiskeredskap bör en 

bestämmelse införas i förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten om att 

myndigheten är ansvarig för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. I miljötillsyns-

förordningen (2011:13) krävs också mot denna bakgrund en bestämmelse om att HaV har tillsynsansvar 

för fiskeredskap som innehåller plast. I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken föreslås vidare två nya bestämmelser för att möjliggöra avgiftsuttag av 

insamlingssystem och producenter för HaV:s arbete med tillsyn av producenter och de tillståndspliktiga 

insamlingssystemen. För att HaV ska kunna ställa krav på tillståndspliktiga insamlingssystem i en ny 

förordning om producentansvar, krävs införandet av producentansvar för fiskeredskap som innehåller 

plast i 15 kap. 15 § miljöbalken. I avfallsförordningen (2011:927) föreslås bestämmelser för den som 

innehar uttjänta fiskeredskap att sortera ut det och lämna till avfallshantering och att anmälningsplikt 

inte gäller för tillståndspliktiga system. För att kunna påföra miljösanktionsavgift vid utebliven 

rapportering från producenter och insamlingssystem till HaV föreslås också två nya bestämmelser i 

förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). I bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen 

(2009:641) krävs införandet av en bestämmelse om att uppgifter om utredning och tillståndsgivning 

enligt förordningen om producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast och tillsyn enligt 

miljötillsynsförordningen omfattas av sekretess för enskildas affärs- eller driftförhållanden enligt 30 kap. 

23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Författningsförslag och författningskommentarer till föreslagen producentansvarsförordning finns i 

avsnitt 2.1 och 3.1 och följdändringar i avsnitt 2.2 och 3.2. I avsnitt 5 Bedömningar och förslag finns 

ytterligare motivering till förslagen. I bilaga 1 återfinns en genomförandetabell för vilka delar i 

engångsplastdirektivet och avfallsdirektivet som motsvaras av de nationella författningsförslagen. 

 

 

1.4. Nulägesbeskrivning kring arbetet med fiskeredskap  

Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 procent av det 

marina skräpet i unionen består av plast och av 27 procent består av fiskerelaterade föremål.47 Detta har 

lett till frivilliga aktörer både inom fritidsfiske och yrkesfiske och att myndigheter engagerat sig i 

problemet. 

 

Det antas att yrkesfisket i dagsläget tar hand om uttjänta fiskeredskap i större utsträckning än inom 

fritidsfisket, då det är mestadels trålfiske som bedrivs i Sverige och en trål som är dyrbar och kan kosta 

upp till 100 000 kronor är viktig att bärga.48 Det är inte bara priset som är orsak till att det bärgas i större 

utsträckning inom yrkesfisket, yrkesfisket har även bra kontroll och bra utrustning för att lokalisera 

förlorade fiskeredskap samt vet var de fiskar. 

 

Det finns idag inte dokumentation om vad fritidsfiskaren (inklusive sportfiskaren) gör med sitt 

fiskeredskap när det har blivit uttjänt. Havsmiljöinstitutet (HMI) gjorde en mindre enkätstudie på 

uppdrag av HaV, 262 personer svarade på enkäten, varav 247 fritidsfiskare, 6 yrkesfiskare samt 9 

                                                           
47 Skäl 5 i engångsplastdirektivet. 
48 Muntlig källa: FF Norden, Sixten Söderberg. 
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försäljare av fiskeutrustning. Enkäten visar ingen statistiskt säkerställd fakta utan belyser mer en trend 

bland fritidsfiskare då cirka 95 procent av dem som svarade på enkäten faller in under den kategorin. 

Enkäten visade att fritidsfiskare sällan eller aldrig lämnade sina uttjänta fiskeredskap i återvinningskärl i 

hamn. Det vanligaste bland dem som svarade på enkäten var att de oftast sparade sina fiskeredskap och 

de aldrig frivilligt dumpade redskapen i vattenmiljön. Enkäten visar att de två vanligaste sätten att idag 

kassera sina redskap var genom att lämna redskapen till återvinningsstation (ÅVC) eller i blandsoporna, 

se figur 1. 
 

 
Återvinningskärl i 

hamnen.  

Återvinningsstation Blandsoporna Dumpning i 

vattenmiljön 

(Frivilligt ej 

förlust av 

krokar osv).  

Att 

sälja/ge 

vidare.  

Jag sparar.  

Aldrig 82 % 40 % 51 % 99 % 27 % 3 % 

Sällan 15 % 35 % 27 % 1 % 54 % 14 % 

Ofta 4 % 25 % 22 % 0 % 19 % 83 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Figur 1: Resultat från HMI mindre enkätstudie på uppdrag av HaV under 2019 på frågan var eller hur man slänger 
sina uttjänta fiskeredskap. Enkäten visar ingen statistiskt säkerställd fakta utan mer belyser en trend bland 
fritidsfiskare då cirka 95 procent av dem som svarade på enkäten faller in under den kategorin. 

Enkätstudien visade även att fritidsfiskaren är mer rädd om sitt fiskeredskap med ett högt inköpspris 

gentemot ett fiskeredskap som var billigt vid inköp. En dyr vara har oftast ett högre andrahandsvärde och 

kan på så sätt återanvändas i större grad. Dyrare varor brukar oftast även vara synonymt med bättre 

kvalitet som gör att dess livslängd är längre ett billigt fiskeredskap. 

 

1.4.1. Försäljning av fiskeredskap 

Det är idag en tydlig skillnad mellan försäljning av fiskeredskap till yrkesfisket och fritidsfisket.  
 

Försäljning av fiskeredskap till yrkesfisket49 

Fiskredskap till yrkesfisket säljs av redskapstillverkare i Sverige, Danmark och Norge eller ett fåtal 

importörer.50 Fiskeredskap för yrkesfiske som säljs i Sverige kommer huvudsakligen 

från Göteborgsområdet, Träslövsläge (Varberg) och Smögen vilka tillverkar ett 50-tal trålar per år.  

DSF Donsö arbetar med skeppsfournering51 där fiskeredskap, rep och tampar är en del av deras 

produktion. Många fiskeredskap för yrkesfiske inhandlas i Danmark. 
 

Försäljning av fiskeredskap till fritidsfisket 

Försäljning av redskap till fritidsfiske förekommer via många kanaler som till exempel stora kedjor som 

till exempel Biltema, Jula, större varuhus, skeppshandel, sportfiskehandel, internethandel med flera.  

Vissa företag som till exempel Carapax säljer både till yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk. 

 

1.4.2. Dagens insamling av fiskeredskap  

Idag bedrivs insamling av fiskeredskap endast i projektform. I projektform har insamling skett genom att 

samla in förlorade fiskeredskap från havet, så kallade städinsatser i vattenmiljön. 

Det har skett genom:  

                                                           
49 Muntlig källa: FF Norden Sixten Söderberg. 
50 Muntlig källa: FF Norden Sixten Söderberg. 
51 Leveranser av utrustning till sjöfart. 



 

 draggning eller dykning efter fiskeredskap på havsbottnen, 

 sanering av sjunkna fartyg från fiskeredskap, 

 att fiskerelaterat skräp samlas även in i samband med strandstädningar. 

 

Tidigare har projekten enbart riktat sig till att samla in fiskeredskap som har övergivits eller förlorats 

men HaV finansierar under 2020 ett projekt för att samla in fiskeredskap som är uttjänta, det vill säga 

redskap som inte har övergivits eller förlorats.  

 

De projekt som har bedrivit insamling av fiskeredskap har varit följande:52 

 Att lokalisera och samla in spökgarn ingår i Åtgärdsprogram för God havsmiljö 2020.53 

 

 2016 startade MARELITT Baltic, ett EU-finansierat projekt med syfte att kartlägga 

problematiken och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön. Projektet har finansierats 

av Östersjöprogrammet 2014-2020 och pågick mellan 2016-2018 med delfinansiering av Havs- 

och vattenmyndigheten. Projekt har, utöver att kartlägga problematiken, städat bort spökgarn i 

utvalda problemområden med hjälp av draggning från båtar eller dykningar på vrak. Inom 

projektet har det också utvecklats möjligheter till mottagning och återvinning av spökgarn i 

hamnar samt andra förebyggande åtgärder. Projektet har resulterat i en handbok med 

information om hur man kan hantera spökgarn, the Baltic Sea Blue Print. 

 

 Trelleborgs kommun och Region Skåne tillsammans utvecklade ett verktyg för att rapportera in 

upptäckter av spökgarn samt utförda städinsatser som exempelvis draggningar. I verktyget kan 

den som hittat ett fiskeredskap skriva in det förlorade redskapets koordinater. Verktyget är riktat 

till fritidsfiskare/allmänheten.54 

 

 Håll havet rent är ett miljöprojekt som Smögens fiskauktion tog initiativ till. Projektet ska ge 

yrkesfiskare möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig av med och sortera marint skräp 

som har fastnat i trål och fiskeredskap. Även kasserade fiskeredskap såsom trålar, nät och tampar 

ska tas emot.55 Idag drivs projektet av FF Norden ideellt utan stöd från HaV då detta annars 

skulle kunna ses som statsstöd. 

 

 Projektet 8 fjordar56 testade under 2015 en metod för att enkelt upptäcka borttappade nät. Ett 

trettiotal förlorade tinor och några fiskenät har hittats med hjälp av ett fiskeredskap som kallas 

trollhoppa. Det liknar ett ankar med spetsar som dras fram över bottnarna.  

 

 Håll Sverige Rent har med medel från Havs- och fiskerifonden genomfört rensningar av spökgarn 

från bottnar och vrak i Sverige. De spökgarn som hittats vid draggningsinsatserna på botten har 

ofta varit äldre än 15 år, medan näten som bärgats från vrak ofta varit lite yngre. 

 

 Den nya LOVA57-förordningen från 2018 ger möjlighet det att söka, i vissa fall upp till 90 

procent, i statliga bidrag för omhändertagande av förlorade fiskeredskap. 

 

                                                           
52 Se Havs- och vattenmyndigheten, 2019c.  
53 Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att resurser avsätts och att rätt aktörer integreras i arbetet med att främja en effektiv och 
hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap, samt förebygga förlusten av nya. 
54 Detta verktyg, GhostGuard, har Havs- och vattenmyndigheten övertagit förvaltningen av och arbetar nu med vidareutveckling för att 
kunna lansera det inom kort. 
55 Projektet får stöd från HaV. 
56 8-fjordar ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungssund, Orust, Tjörn och Kungälv. Politiker, tjänstemän och 
organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 
57 Lokala vattenvårdsprojekt. Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos 
länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. 
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 Genom Jordbruksverkets Havs- och fiskeriprogram går det att söka pengar för projekt som syftar 

till att hålla haven rena från förlorade fiskeredskap och marint skräp. Det går att få bidrag till 

bland annat draggning, informationskampanjer och inköp av redskap för att samla in spökgarn 

och annat marint skräp.  

1.4.2.1. Existerande system som skulle kunna användas till att samla in fiskeredskap 

System som skulle kunna användas för att samla in fiskeredskap idag är:  

 Kommunala återvinningscentraler (ÅVC) som ett lämpligt insamlingssystem för fritidsfisket. 

 Nätverket för insamling och återvinning av fritidsbåtar, batretur.se. Systemet är idag inte 

självförsörjande utan finansieras till stor del av HaV genom skrotningskampanj för fritidsbåtar 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 

 Nätverket för insamling och uttjänta fiskeredskap, Fiskereturen. Från 2020 är HaV med och 

finansierar Fiskereturen, insamlingssystem för fiskeredskap. Systemet är idag inte 

självförsörjande utan finansieras till stor del av HaV. 
 

Producenterna ansvarar för alla kostnader inom producentansvaret för fiskeredskap som innehåller 

plast. Huruvida producenter och kommuner kommer överens om mottagande av uttjänta fiskeredskap 

på ÅVC eller förfogande över mark för uppställning av container, är en avtalsfråga mellan parterna, se 

avsnitt 1.3.5 om avtal med kommunen. Fördelar för producenterna med att ingå avtal med de 

kommunala ÅVC är logistikfördelar i insamlingsledet och tillgänglighet för konsumenten.  

 

För att undvika allt för höga insamlingskostnader i glesbygd eller små fiskehamnar med få utövare kan 

fiskeredskap från insjöfiske och vattenbruk även med fördel samlas in vid ÅVC, om redskapen inte är allt 

för skrymmande som till exempel en trål. 

 

1.4.3. Återvinning och återbruk av fiskeredskap 

Insamlade fiskeredskap, huvudsakligen från yrkesfisket på västkusten, skickas idag oftast till Sotenäs 

marina återvinningscentral. På återvinningscentralen sker en försortering, redskapen sorteras i 7-8 olika 

fraktioner för att sedan återvinnas eller återbrukas. 

 

För att återvinnas skickas plastfraktionerna av uttjänta fiskeredskapen vidare huvudsakligen till Plastix i 

Danmark. Plastix är idag är den mest specialiserade och avancerade anläggningen i Europa för 

fiskeredskap. Ett problem är att fiskeredskapen måste vara rena från biologiskt material för att kunna 

återvinnas genom företag som Plastix. Uttjänta fiskeredskap passar för denna process men det gör inte 

redskap som legat i vatten och har biologisk påväxt. Insamlade fiskeredskap med biologisk påväxt 

skickas idag till förbränning. På Sotenäs marina ÅVC, försöker de hitta användningsområden där plasten 

får ett högre värde. Återanvändning förekommer idag i begränsad omfattning.  

 

I Miljödepartementets promemoria58 föreslås en ny ändring i 15 kap. 15 § avfallsförordningen (2011:927) 

som handlar om Behandling av separat insamlat avfall. Paragrafen anger att avfall som samlats in 

separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas inte får förbrännas. Detta 

gäller dock inte avfall som producerats vid behandling av separat insamlat avfall, om förbränning är den 

lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 § miljöbalken. HaV konstaterar att vid återvinning av uttjänta 

fiskeredskap kan problem uppstå både vid insamling och i återvinningsdelen vid hantering av redskap 

med påväxt. Detta beror på att sådant material inte går att återvinna innan det rensats och tvättats och 

att det luktar illa. Det finns krav på att avfall från fiskeredskap måste behandlas på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt. HaV tolkar förslaget till ny 15 i § avfallsförordningen som att ovan angivna 

                                                           
58 Promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, Dnr M2019/01776/R oktober 2019, s. 34 och 110.  

https://nya.jordbruksverket.se/4.7f12ae1f16b6340619111894.html
http://båtretur.se/
https://www.sotenas.se/sidor/arkivstartsidan/sotenasnyheter/forstamarinaatervinningscentralen.5.204b92fe165d195c3fb61e4.html
https://www.sotenas.se/sidor/arkivstartsidan/sotenasnyheter/forstamarinaatervinningscentralen.5.204b92fe165d195c3fb61e4.html
https://plastixglobal.com/


 

material omfattas av undantaget för avfall som producerats vid behandling av separat insamlat avfall och 

att det därmed får förbrännas om det är den lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 § miljöbalken. 

 

Återbruk förekommer inte i stor skala i Sverige idag, annat än i utvecklingsprojekt som till exempel inom 

projektet Miljöfarliga vrak där en 10-15 ton snörpvad har bärgats från vraket Thetis (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Bärgning av spökredskap en liten del i detta projekt och har inte fokus på 

återbruk. FF Norden och Sotenäs arbetar även i liten skala med återbruk. Problem idag är att 

kvaliteten/sammansättningen/blandningen på återvunnet material är dålig eller ojämn och dessutom är 

de tillgängliga kvantiteterna små och flödet av material är ojämnt.  
 

1.4.3.1. Existerande system som skulle kunna användas till att återvinna och 
återanvända fiskeredskap 

Som anges i avsnitt 1.3.5 fastställs en avfallshierarki i 15 kap. 10 § miljöbalken som prioritetsordning för 

hur olika metoder för att behandla avfall bör användas och hur den som behandlar avfall eller är ansvarig 

för att avfall blir behandlat ska gå tillväga. 

 

System som skulle kunna användas för att återvinna och återanvända fiskeredskap är:  

 Sotenäs marina återvinningscentral till försortering och återbruk 

 Stena Recycling, Skrotfrag med flera för att materialåtervinna fiskeredskap från fritidsfiske 

 Plastix för materialåtervinning från yrkesfiskets redskap 

 Plastkretsens nya anläggning i Motala, från yrkesfisket 

 Större förbränningsanläggningar för energiåtervinning 
 

Nackdel med att använda Plastix är att transportkostnader blir stora men även att det finns regler om att 

exportera avfall som kan försvåra arbetet. Mer om återvinningsmöjligheter för yrkes- och fritidsfisket 

finns i bilaga 2. 

 

1.4.4. Finansiering av dagens insamling och återvinning av uttjänta och förlorade 
fiskeredskap 

HaV är ansvarig myndighet för att genomföra alla delar som krävs enligt EU:s marina strategi, 

havsmiljödirektivet59. Havsmiljödirektivet genomförs enligt havsmiljöförordningen där HaV beslutar om 

ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs 

för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön i HVMFS 2012:18. Åtgärdsprogram God Havsmiljö 

2020 innehåller en åtgärd som riktar sig mot fiskeredskap: 
 

- ÅPH 19-främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap, samt 

förebygga nya förluster 

 

HaV adresserar även frågan genom även arbeta med lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, där lokala 

åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö exempelvis omhändertagande av förlorade fiskeredskap 

(spökgarn) kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till 

kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. HaV får meddela närmare föreskrifter om 

stödberättigande åtgärder och vad som krävs av en ansökan men det är länsstyrelsen som beslutar om att 

ge stöd. 
 

                                                           
59 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi).  
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Jordbruksverket ansvarar för Havs- och fiskeriprogrammet. Programmet ska bidra till tre av tio mål i 

EU2020-strategi och ett av dess mål är att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 

och främja sysselsättning. Myndigheter, kommuner, regioner, universitet, högskolor, vetenskapliga 

institut, rådgivande nämnder, yrkesfiskare och yrkesfiskeorganisationer kan få stöd för att; 

 samla in förlorade fiskeredskap ur hav, insamlingen måste utföras av yrkesfiskare 

 köpa in och installera utrustning ombord för insamling och lagring av avfall 

 köpa in och installera utrustning för lagring och återvinning av avfall vid anläggningar i 

fiskehamnar 

 inrätta ett avfallsinsamlingssystem för fiskare som samlar in skräp  

 olika informationsinsatser för att uppmuntra fiskare och andra berörda att delta i projekt för att 

samla in förlorade fiskeredskap 

 hålla utbildningar för fiskare och hamnanställda 

 stöd för redskapsutveckling, där hänsyn till materialval och eventuella effekter av spökfiske kan 

hanteras inom projekten 

 finansiera projekt som utvecklar teknik för ökad spårbarhet av förlorade fiskeredskap (förbättrad 

lokalisering och insamling) 

Programmet bidrar till unionsprioritering 1b, om främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, 

innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske genom skydd och återställande av den 

biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen (Jordbruksverket, 2019). 

Jordbruksverket planerar nu för nästa programperiod. 

 

Transportstyrelsens uppdrag är att reglera och kontrollera infrastrukturen i svenska farvatten med 

hänsyn till säkerhet, tillgänglighet, miljö och hälsa (Transportstyrelsen, 2014). Fiskehamnar ska ta emot 

fartygsgenererat avfall och lastrester från de fartyg som har behov av att lämna. I benämningen 

fartygsgenererat avfall ingår bland annat kasserad fiskeutrustning och det innefattar även sådant avfall 

som fiskebåtar får upp som bifångst. Bifångst är bland annat gamla nät eller "spökgarn", vajer, rep, bojar, 

med mera. Avfallsmottagningen ska ingå i hamnavgiften och hamnen får inte ta specifikt betalt för att ta 

emot avfall. Om hamnen inte tar ut någon hamnavgift så säger föreskriften att det är fastighetsägarens 

ansvar att se till att det finns mottagningsanordningar, inte heller fastighetsägaren får ta ut någon 

specifik avgift för avfallsmottagning. Den som ansvarar för en mottagningsanordning i en fiskehamn ska 

informera fartygen som använder hamnen om hur mottagning av avfall sker och vilka 

mottagningsanordningar som finns. Informationen ska innehålla en karta eller skiss som visar var 

hamnens mottagningsanordningar finns, en förteckning över de avfallsslag som normalt tas emot i 

hamnen och en beskrivning av avlämningsförfarandet. 
 

1.4.5. Olika typer av rapportering av fiskeredskap som sker idag 

Den rapportering som sker idag gällande fiskeredskap är:  

 Rapportering som Jordbruksverket gjort gällande slutrapportering av havs- och 

fiskeriprogrammet.  

 Rapportering av LOVA-projekt där bidrag lämnats för omhändertagande av förlorade 

fiskeredskap (spökgarn).  

 HaV:s rapporteringssystem för yrkesfisket möjliggör rapportering av antal redskap som används 

på enskilda fiskeresor. Rapporteringen visar inte hur många redskap fartygen har tillgång till. 

 Trelleborgs kommun och Region Skåne har tillsammans utvecklat ett verktyg för att rapportera 

in upptäckter av spökgarn samt utförda städinsatser som exempelvis draggningar kallat 

GhostGuard. I verktyget kan den som hittat ett fiskeredskap skriva in det förlorade redskapets 

koordinater. Verktyget är riktat till fritidsfiskare/allmänheten. Detta verktyg har HaV övertagit 

https://nya.jordbruksverket.se/4.7f12ae1f16b6340619111894.html


 

förvaltningen av och arbetar nu med vidareutveckling för att kunna lansera det inom kort (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2019c). 

 Artikel 48 i EU:s kontrollförordning60 med krav på inrapportering av förlorade fiskeredskap om 

redskapet inte kunnat bärgas.  

 

1.4.6. Återvinningssystem 

Återvinning börjar alltid med insamling. Utvecklingen av ett producentansvar bör därför sträva mot 

återanvändning och återvinning i så stor omfattning som möjligt. Erfarenheter som framkommit i FF 

Nordens61 arbete med försortering är att för fiskeredskap från yrkesfisket finns det stora möjligheter till 

återanvändning.  

 

Försortering av fiskeredskap innebär att de delar redskapet, så långt som möjligt i olika material eller 

olika funktionella delar. De funktionella delar som kan återanvändas erbjuds till yrkesfiskare till ett 

rabatterat pris jämfört med att använda nytt material i till exempel en trål. Mer information om 

befintliga återvinningssystem inom Europa, se bilaga 2. 

 

1.4.7. Producentansvar för fiskeredskap utanför Sverige62 

Ett av de ledande länderna när det kommer till återvinning av uttjänta fiskeredskap är Island. På Island 

har ett frivilligt producentansvar bland yrkesfiskare lett till att material motsvarande omkring 85 procent 

(Sverrisson, 2017) av de inköpta fiskeredskapen samlas in. Utöver att en stor del av materialet 

omhändertas så återvinns upp till 70 procent av materialet. Systemet organiseras av den isländska 

återvinningsfonden63 och finansieras via producenter och importörer. Det isländska systemet visar att ett 

producentansvar för fiskeredskap väsentligt kan höja andelen återvunna redskap (EU-kommissionen, 

2018b). 

 

Ett annat land som ligger långt fram när det gäller återvinning av fiskeredskap är Norge (EU-

kommissionen, 2018b). En viktig förklaring till det är sannolikt det norska företaget Nofir, som samlar in 

och återvinner redskap från såväl yrkesfiskare som fiskodlingar. Företaget återvinner redskapen i 

Litauen och Turkiet där materialet blir till bland annat nya kläder (Nofir, u.å.a). Företaget är grundat av 

en redskapsproducent och ett avfallshanteringsbolag och bygger på ett frivilligt omhändertagande av 

gamla redskap (Nofir, u.å.b). Det finns dock inte en riksomfattande och heltäckande motsvarighet som 

på Island. Det norska Miljødirektoratet har tagit initiativ och tagit fram underlag för ett framtida 

lagstiftat producentansvar i Norge64. Mer information om befintliga producentansvar inom Europa, se 

bilaga 3. 

 

  

                                                           
60 Rådets förordning EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att 

bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. 
61 Fiskareföreningen Norden håller i projektet Håll Havet Rent. Projektet syftar till att, med hjälp av yrkesfisket i Bohuslän och ett flertal 
andra aktörer, återvinna kasserade fiskeredskap, samt annan oljebaserad plast ur havet. 
62 Texten under rubriken Omvärldsbevakning producentansvar är direkt tagen från Andersson och Eggert 2019, s. 15-17 
63 På engelska: Icelandic Recycling Fund, på isländska: Úrvinnslusjóður.  
64 Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen. Projekt, MDIR – 1310. 31 Januari 2018. 
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2. Del B – Författningsförslag 

2.1. Förslag till förordning för producentansvar för fiskeredskap 
som innehåller plast 

1 § Syftet med denna förordning är att 

1. främja åtgärder som ska förebygga och minska mängden marint skräp och övrig nedskräpning av 

vattenmiljön från fiskeredskap som innehåller plast och därigenom minska dessa produkters 

inverkan på miljön och på människors hälsa, 

2. bidra till att bevara och nyttja vattenmiljön och dess resurser på ett hållbart sätt,  

3. producenterna av fiskeredskap som innehåller plast ska ta ansvar för de problem som dessa orsakar 

och tillhandahålla eller ansluta sig till ett insamlingssystem som tar operativt och finansiellt ansvar 

för att samla in och behandla uttjänta fiskeredskap, 

4. skapa finansiella incitament för insamling av uttjänta fiskeredskap, 

5. förebygga nedskräpning av vattenmiljön genom att underlätta för användare av fiskeredskap som 

innehåller plast att lämna ifrån sig dessa när de är uttjänta, samt genom att informera användare 

om problemen med nedskräpning och möjligheter till bortskaffning, 

6. främja övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter 

och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion, och 

7. nå nivåer för insamling och målen för återvinning i förordningen. 

 

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av  

   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 31-32 §§ och 53 §,  

   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 28-30 §§, 54 § och 59-60 §§, 

   - 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om  19-22 §§, 24-26 §§ och 31 §, 

   - 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 33-34 §§, 37-38 §§, 40-41 §§, 46 §, 53 § och 60-61 §§, 

   - 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 60 §, 

   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 53 §, 

   - 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 19 §, 22 §, 23-26 §§, 28-31 §§, 53 §, 58-59 §§, 65 § och 67 §, 

   - 8 kap. 3 § regeringsformen i fråga om 67 §, 

   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 70 §, och 

   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

 

3 § Bestämmelser om skyldigheter för den som innehar avfall finns i 15 kap. 11, 26 och 27 §§ miljöbalken 

samt i 14, 46, 48 §§ avfallsförordningen (2011:927).  

Uttryck i förordningen 

4 § Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken.  
 

5 § Med fiskeredskap avses i denna förordning: föremål eller redskap som används inom fiske eller 

vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp marina och limniska biologiska resurser eller som flyter 



 

på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga eller föda upp sådana marina och limniska 

biologiska resurser.   
 

6 § I denna förordning avses med 

insamling: insamling enligt definitionen i artikel 3.10 i direktiv 2008/98/EG, 

samla in separat: detsamma som i 5 §65 avfallsförordningen (2011:927),  

insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller är ansluten till och där uttjänta 

fiskeredskap kan lämnas.  

 

7 § Med plast avses i denna förordning ett material bestående av en polymer enligt definitionen i artikel 

3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts och som kan 

användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer 

som inte har modifierats på kemisk väg. 

 

8 § Med uttjänta fiskeredskap avses i denna förordning alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av 

avfall i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som 

var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades, inbegripet om det övergavs 

eller förlorades. 

 

9 § I denna förordning avses med att 

vara etablerad: att ha hemvist eller säte i ett land och bedriva en yrkesmässig verksamhet där, 

tillhandahållande av ett fiskeredskap på den svenska marknaden: varje leverans av ett fiskeredskap för 

distribution, förbrukning eller användning på marknaden i en medlemsstat i samband med kommersiell 

verksamhet, mot betalning eller gratis, 

släppa ut fiskeredskap på den svenska marknaden: det första tillhandahållandet av ett fiskeredskap på 

marknaden i Sverige,  

göra ett fiskeredskap tillgängligt: att yrkesmässigt tillhandahålla ett fiskeredskap för vidare distribution 

eller användning, om tillhandahållandet inte enbart avser att transportera utrustningen för någon 

annans räkning, 

sälja genom distansavtal: att yrkesmässigt ingå avtal om försäljning genom kommunikation som 

uteslutande sker på distans, 

distansavtal: innebär försäljning enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv 2011/83/EU. 
 

10 § Med producent avses i denna förordning fysisk eller juridisk person som 

a) är etablerad i Sverige och som yrkesmässigt: 

1. oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal, säljer, tillverkar eller importerar fiskeredskap 

som innehåller plast och släpper ut fiskeredskap som innehåller plast på den svenska 

marknaden.  

2. genom distansavtal säljer till privata hushåll eller till andra användare än privata hushåll i en 

annan medlemsstat eller i ett tredje land.  

b) är etablerad i annan medlemsstat eller i tredje land, och som yrkesmässigt: 

                                                           
65 Enligt miljödepartementets förslag till ny 5 § avfallsförordningen (2011:13), se författningskommentar. 
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2 genom distansavtal säljer till privata hushåll eller till andra användare än privata hushåll i 

Sverige.  

 

Med producent enligt första stycket avses inte personer som bedriver fiskeverksamhet enligt definitionen 

i artikel 4.28 i förordning (EU) nr 1380/2013. 

 

11 § Med ombud avses i denna förordning den som är etablerad i Sverige och har fått skriftlig fullmakt 

att fullgöra skyldigheter som en producent har enligt denna förordning. 
 

12 § I denna förordning avses med 

Direktiv 2019/904 EU: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om 

minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljö, 

Direktiv 2019/883: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om 

mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, 

Direktiv 2011/83/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter, 

Direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 

om avfall och om upphävande av vissa direktiv,  

Förordning (EU) 2019/1241: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 

2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, 

Förordning (EU) nr 1380/2013: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 

december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, 

Förordning (EG) nr 1907/2006: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), 

inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, 

Förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 av den 14 juni 

2006 om transport av avfall, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 255/2013. 

 

Tillämpningsområde 

13 § Denna förordning gäller för fiskeredskap som innehåller plast.  

14 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om de fiskeredskap som avses i 13 §. 

Återvinningsmål 

15 § Havs- och vattenmyndigheten ska ange mål för återvinning av uttjänta fiskeredskap. 

16 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om de mål för återvinning som avses i 15 §.  

Insamlingsnivå 

17 § Havs- och vattenmyndigheten ska årligen ange en lägsta nivå för insamling av uttjänta fiskeredskap 

för materialåtervinning.  

18 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om de nivåer för insamling som avses i 17 §.  

Ombud i ett annat EU-land 

19 § En producent som är etablerad i Sverige ska, i det land dit fiskeredskap som innehåller plast säljs, 

utse ett ombud som ska ha ansvar att fullgöra de skyldigheter som producenten har enligt de nationella 

bestämmelser som genomför direktiv 2019/904/EU i det landet. 



 

Ombud i Sverige 

20 § Den producent som inte är etablerad i Sverige men är etablerad i ett annat EU-land och enligt 

bestämmelser som genomför direktiv 2019/904/EU i det landet ska fullgöra ett sådant producentansvar 

som avses i direktivet, får utse ett ombud här. 

 

21 § Den producent som inte är etablerad i Sverige men är etablerad i ett tredje land får utse ett ombud 

här. 

 

22 § Ett ombud som har utsetts enligt 20 eller 21 §§, ska i fråga om fiskeredskap som innehåller plast 

som omfattas av anmälan enligt 24 § i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i 30-31, 54, 58-

59 §§. 

 

Anmälan om tillgängliggörande 

23 § Den som i egenskap av producent gör fiskeredskap som innehåller plast tillgängligt på den svenska 

marknaden ska anmäla detta till Havs- och vattenmyndigheten. 

 

24 § Ett ombud som har utsetts enligt 20 eller 21 §§ ska, innan ombudets huvudman gör fiskeredskap 

som innehåller plast tillgängligt på den svenska marknaden, anmäla detta till Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

25 § En anmälan enligt 23 § och 24 § ska innehålla 

1. producentens och i förekommande fall, ombudets, namn, kontaktuppgifter och person- eller 

organisationsnummer samt, om det är en anmälan enligt 24 §, producentens namn, 

kontaktuppgifter och europeiska skatteregistreringsnummer, 

2. uppgift om vilken kategori fiskeredskapet ingår i, 

3. uppgift om hur fiskeredskapet kommer att göras tillgängligt på den svenska marknaden, och 

4. uppgift om hur producenten och i förekommande fall, ombudet, ska uppfylla de skyldigheter som 

följer av 30-31, 54, 58-59 §§.  

Den som gör anmälan ska intyga att uppgifterna är riktiga. 

 

26 § En producent eller ett ombud som har gjort en anmälan enligt 23 § eller 24 § ska underrätta Havs- 

och vattenmyndigheten om det sker förändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats enligt 25 § och 

förändringarna har betydelse för anmälans syfte. 

 

 27 § Havs- och vattenmyndigheten ska 

   1. se till att det är möjligt att göra en anmälan enligt 23 § eller 24 § via internet, och 

   2. på sin webbplats länka till de webbplatser i andra EU-länder där producenter och ombud enligt    

19 § kan anmäla sig eller få information om hur de kan anmäla sig. 

Producentansvar för utformning av fiskeredskap 

28 § En producent som tillverkar och utformar fiskeredskap som innehåller plast eller en producent som 

ska göra ett redskap tillgängligt på den svenska marknaden ska se till att redskapet utformas på ett 

sådant sätt att 

1. delarna lätt kan avlägsnas av redskapets användare eller av en fackman som är oberoende av 

tillverkaren, om redskapet innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) 

om producentansvar för batterier och elutrustning som omfattas av förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. 
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2. förberedelse för återanvändning och underlättande av materialåtervinning främjas och att 

förluster i vattenmiljön motverkas. 

29 § Utformningen i 28 § får inte påverka tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i EU:s 

förordningar om fiskeredskap. 

Producentansvar för märkning av fiskeredskap 

30 § För att möjliggöra ett system för producentansvar och insamling av fiskeredskap som innehåller 

plast, ska en producent märka sådana fiskeredskap med en tydlig symbol som visar att de ingår i 

producentansvaret för fiskeredskap. 

Märkningen ska också innehålla: 

1. uppgift som visar att fiskeredskapet har släppts ut på den svenska marknaden efter den 31 

december 2024, 

2. information om förekomsten av plast i redskapet, 

3. information om lämpliga avfallshanteringsalternativ, samt 

4. information om den negativa påverkan på miljön vid olämpligt bortskaffande av produkten. 

Om det behövs på grund av fiskeredskapets storlek eller funktion, får den symbol som avses i första 

stycket och övrig märkning istället placeras på fiskeredskapets förpackning, i bruksanvisningen och i 

garantin. 

Producentansvar när fiskeredskap görs tillgängligt  

31 § När en producent eller ombuds huvudman gör fiskeredskap som innehåller plast tillgängligt på den 

svenska marknaden ska producenten ta emot fiskeredskapet när det är uttjänt från den som vill lämna 

det ifrån sig enligt 32 § eller se till att någon som har tillstånd att driva ett insamlingssystem enligt 33 § 

har åtagit sig att ta hand om det uttjänta fiskeredskapet. 

 

32 § Producenten ska ha beredskap för att ta emot uttjänta fiskeredskap på platser som är rikstäckande i 

enlighet med 34 § sista stycket.  

 

Om inte annat avtalats, ska producenten ta emot det uttjänta fiskeredskapet utan att begära någon 

ersättning och bära de kostnader som hanteringen av det uttjänta fiskeredskapet därefter medför.  

 

Den som tar emot uttjänta fiskeredskap enligt första stycket ska  

1. samla in uttjänta fiskeredskap separat, 

2. ge god service till den som lämnar ifrån sig uttjänta fiskeredskap, 

3. främja att mottagning sker på sådant sätt att förberedelse för återanvändning eller 

materialåtervinning främjas,  

4. se till att uttjänta fiskeredskap som tas emot behandlas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt, och  

5. se till att det finns en betryggande säkerhet som motsvarar kostnaderna för att samla in och 

behandla sådana uttjänta fiskeredskap som producenten ska ta hand om enligt ett sådant 

åtagande som avses i 31 §. 

Producenten ska omhänderta kostnader för andel av hanteringen av passivt uppfiskat avfall för delen 

uttjänta fiskeredskap som faller in under direktiv 2019/883/EU. 



 

Insamlingssystem  

33 § Det krävs tillstånd för att driva ett insamlingssystem.           

Tillstånd krävs dock inte för        

1. en kommuns insamling av uttjänta fiskeredskap inom kommunen, eller    

2. den som tar emot uttjänta fiskeredskap enligt 53 §. 

 

34 § Ett insamlingssystem som kräver tillstånd enligt 33 § ska vara lämpligt och rikstäckande. 

För att ett system ska anses lämpligt ska   

1. det i systemet ingå 

 a) lättillgängliga insamlingsplatser där uttjänta fiskeredskap samlas in separat och där den som vill 

lämna ifrån sig uttjänta fiskeredskap kan göra det utan kostnad och enkelt, 

 b) en tjänst som innebär att uttjänta fiskeredskap som har tagits emot enligt 53 § hämtas utan kostnad 

vid mottagningsplatsen eller på en plats som den som har tagit emot avfallet och den som driver systemet 

har kommit överens om,  

c) en tjänst som innebär att uttjänta fiskeredskap från vattenbruk som uppgår till en viss mängd 

hämtas utan kostnad vid vattenbruket, och 

d) en tjänst som innebär att uttjänta fiskeredskap som kommunen har samlat in och vill lämna till 

systemet hämtas utan kostnad vid minst en av kommunens platser för hantering av avfall eller på en 

plats som kommunen och den som driver systemet har kommit överens om.  

2. den som driver systemet se till att insamlingen genomförs så att förberedelse för återanvändning 

eller materialåtervinning främjas, 

3. den som driver systemet se till att de uttjänta fiskeredskap som samlas in behandlas på ett hälso- 

och miljömässigt godtagbart sätt,  

4. verksamheten bedrivas så att den effektivt bidrar till att nå målen för återvinning och 

insamlingsnivåer i denna förordning.  

5. det finnas en betryggande säkerhet som motsvarar kostnaderna för att samla in och behandla 

sådana uttjänta fiskeredskap som systemet ska ta hand om enligt ett sådant åtagande som avses i 31 §, 

6. det i systemet finnas rutiner för att betala tillbaka avgifter eller rutiner som på annat sätt tar hänsyn 

till att fiskeredskap som innehåller plast som systemet ska ta hand enligt ett sådant åtagande som avses i 

31 § inte görs tillgängligt eller används på den svenska marknaden,  

7. den som driver systemet samverka med andra som har tillstånd att driva insamlingssystem om hur 

kostnader för de uttjänta fiskeredskap som har samlats in ska fördelas, 

8. det i systemet finnas rutiner för att fördela kostnader för hanteringen av passivt uppfiskat avfall för 

delen uttjänta fiskeredskap, som faller in under direktiv 2019/883/EU, proportionellt mellan 

insamlingssystem som har tillstånd när kostnaderna uppstår,  

9. den som driver systemet ge producenter möjlighet att uppfylla kravet i 31 § genom att låta 

fiskeredskap som innehåller plast omfattas av systemet utan villkor som diskriminerar någon producent, 

och  

10. systemet i övrigt drivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  
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För att anses rikstäckande ska systemet innebära att det finns insamlingsplatser med en geografisk 

spridning som är skälig med hänsyn till fiskets lokalisering, fiskehamnar, fiskeredskapets förväntade 

livslängd och användning samt övriga omständigheter.  

35 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om de insamlingsplatser som avses i 34 § 

sista stycket. 

36 § Vid bedömning av om ett insamlingssystem är lämpligt och rikstäckande ska hänsyn tas till det som 

kommit fram vid samråd med kommunen enligt 37 § och 60 §.  

Förberedande samråd om insamlingssystem  

37 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om ett tillstånd enligt 33 § 

samråda med kommunerna och i det samrådet  

 1. utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och drivas, 

 2. utförligt redogöra för hur systemet ska samordnas med övriga insamlingssystem och kommunernas 

renhållningsskyldighet,  

 3. redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för verksamheten, och 

 4. undersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att 

anvisa platser för insamling eller vidta andra åtgärder.  

Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på redogörelsen enligt första stycket 1–3. 

 

38 § Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om ett tillstånd enligt 33 § 

samråda med andra som har tillstånd att driva insamlingssystem och i det samrådet undersöka 

möjligheterna att samordna systemet med övriga system. 

Prövning av ansökan om tillstånd att driva ett insamlingssystem  

39 § Frågor om tillstånd enligt 33 § prövas av Havs- och vattenmyndigheten.  

 

40 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla uppgifter         

1. om sökandens namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte 

finns, sökandens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer,  

2. om hur insamlingssystemet ska utformas och drivas,  

3. om hur betryggande säkerhet ska ställas för de kostnader som är förenade med att samla in och 

behandla de uttjänta fiskeredskap som systemet ska ta hand om enligt ett sådant åtagande som avses i   

31 §,  

4. om vad som har framkommit vid förberedande samråd enligt 37 §, och 

5. som i övrigt behövs för en prövning av om systemet är lämpligt och rikstäckande enligt 34 §. 

 

41 § Ett tillstånd enligt 33 § får ges endast till den som har  

1. personella, tekniska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att driva ett insamlingssystem 

som uppfyller kraven i 34 § 

2. ingått avtal med en producent eller ombuds huvudman om att för uttjänta fiskeredskap göra ett 

sådant åtagande som avses i 31 §, och  

3. samrått med kommunerna enligt 37 §. 



 

42 § Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att verksamheten under hela tillståndstiden 

ska uppfylla kraven i 34 §. 

 

43 § Havs- och vattenmyndigheten ska hålla allmänheten informerad om vilka som har tillstånd att 

driva ett insamlingssystem enligt 33 §. 

Motsvarande tillstånd i andra länder 

44 § Den som i ett annat land inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att 

samla in uttjänta fiskeredskap enligt ett tillstånd eller annat godkännande som getts i det landet 

(utländskt tillstånd) får i stället för att ansöka om tillstånd enligt 33 §, begära att Havs- och 

vattenmyndigheten prövar om det utländska tillståndet motsvarar ett tillstånd enligt 33 § och uppfyller 

kraven i denna förordning. 

45 § Om ett utländskt tillstånd motsvarar ett tillstånd enligt 33 § och uppfyller kraven i denna 

förordning, ska Havs- och vattenmyndigheten besluta att det utländska tillståndet gäller som ett tillstånd 

enligt 33 §. 

Driften av ett insamlingssystem 

46 § Den som driver ett insamlingssystem ska  

1. fortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i 34 §,  

2. snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om sådana förändringar av hur systemet 

organiseras eller drivs som kan påverka bedömningen av systemets lämplighet och täckningsgrad,  

3. snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om vad som kommer fram vid samråd enligt 60 §,  

4. senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Havs- och vattenmyndigheten om med vilka 

producenter och ombud som avtal om sådant åtagande om att ta hand om uttjänta fiskeredskap som 

avses i 31 § har ingåtts, 

5. senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten om den mängd 

uttjänta fiskeredskap som under det närmast föregående kalenderåret har samlats in, och  

 a) hur stor mängd av det insamlade avfallet som har lämnats för att behandlas i Sverige,  

 b) hur stor mängd av det insamlade avfallet som har transporterats till ett annat land för behandling, 

och  

 c) hur stor mängd av det insamlade avfallet som har transporterats till ett land utanför EU och 

behandlats under villkor som är likvärdiga med kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 eller andra krav 

som anges i denna förordning. 

 

Uppgifter om mängd enligt första stycket 5 ska anges enligt en beräkningsmodell och specificeras i de 

kategorier av fiskeredskap som innehåller plast enligt 13 § som de uttjänta fiskeredskapen utgörs av samt 

hur mycket som har förberetts för att återanvändas, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt och  

bortskaffats.  

 

47 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om en sådan beräkningsmodell som avses i 

46 § sista stycket. 

Avgifter till ett insamlingssystem 

48 § Vid beräkningen av avgiften för en enskild producent ska hänsyn tas till mängden fiskeredskap som 

innehåller plast som producenten sätter på marknaden i Sverige. 
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Avgiften för en enskild producent ska när det är möjligt anpassas utifrån egenskaperna hos de 

fiskeredskap som innehåller plast som insamlingssystemet har åtagit sig att ta hand om när de blir 

uttjänta. När avgiften bestäms ska ett livscykelperspektiv tillämpas och särskild hänsyn tas till  

1. fiskeredskapets återanvändbarhet, 

2. fiskeredskapets materialåtervinningsbarhet, och 

3. andra egenskaper hos fiskeredskapet som kan bidra till att uppnå målen med denna förordning.  
 

49 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om de avgifter som avses i 48 §. 

Insamlingssystemets ansvar att offentliggöra information 

50 § Den som driver ett insamlingssystem ska offentliggöra information om 

1. vilka som är insamlingssystemets ägare, 

2. vilka producenter som är anslutna till insamlingssystemet, 

3. hur den avgift som de anslutna producenterna ska betala beräknas, angett i kronor per såld enhet 

eller per ton som släpps ut på den svenska marknaden, och 

4. hur insamlingssystemets verksamhet bidrar till att nå det återvinningsmål och den insamlingsnivå 

som anges i 15 § och 17 §. 

Offentliggörandet ska ske på en webbplats. 

Rutiner för internkontroll 

51 § Den som driver ett insamlingssystem ska inrätta rutiner för internkontroll för att säkerställa  

1. att de avgifter som tas ut av producenterna uppfyller de krav som anges i 48 § och 

2. kvaliteten på de uppgifter som insamlingssystemet ska lämna enligt 46 § 5. 

 

52 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om sådana system för internkontroll som 

avses i 51 §. 

Särskild mottagning av uttjänta fiskeredskap 

53 § Den som i en butikslokal eller liknande yrkesmässigt säljer eller skänker fiskeredskapsutrustning till 

användare får ta emot uttjänta fiskeredskap om  

1. den som har tagit emot uttjänta fiskeredskap lämnar det till ett insamlingssystem som har tillstånd 

enligt 33 §, eller 

2. de uttjänta fiskeredskapen hämtas i enlighet med 34 § andra stycket 1 b. 

Producentansvar för rapportering  

54 § En producent ska senast den 31 mars varje år rapportera till Havs- och vattenmyndigheten den 

mängd fiskeredskap som innehåller plast som producenten eller ombudets huvudman har gjort 

tillgänglig på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. Rapporteringen ska 

vara specificerad på samma sätt som en anmälan enligt 25 §. Mängden fiskeredskap som innehåller plast 

ska anges enligt en beräkningsmodell. 

En producent som enligt 32 § ska ta emot uttjänta fiskeredskap ska senast den 31 mars varje år 

rapportera till Havs- och vattenmyndigheten motsvarande uppgifter som anges i 46 § första stycket 5. 

 



 

55 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om en sådan beräkningsmodell som avses i 

54 § första stycket. 
 

Sammanställning av information om producenter och avfallshantering 

56 § Havs- och vattenmyndigheten ska sammanställa den information som lämnats i 23 § och 24 §.  

 

57 § Havs- och vattenmyndigheten ska årsvis sammanställa information om  

1. den mängd uttjänta fiskeredskap som har släppts ut på den svenska marknaden,  

2. den mängd uttjänta fiskeredskap som har samlats in i Sverige,  

3. den mängd uttjänta fiskeredskap som har transporterats till ett annat land för att behandlas, 

4. den mängd uttjänta fiskeredskap som har lämnats för återvinning,  

5. den mängd uttjänta fiskeredskap som i Sverige har förberetts för återanvändning, 

materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt.  

Om information enligt första stycket 1–4 saknas, ska Havs- och vattenmyndigheten grunda uppgifterna 

på dokumenterade bedömningar. I sammanställningen ska Havs- och vattenmyndigheten ange vilka 

uppgifter som grundar sig på sådana bedömningar. 

Producentansvar för lämnande av information  

58 § En producent som släpper ut fiskeredskap som innehåller plast på den svenska marknaden ska 

informera användarna om 

1. alternativ för återanvändning, 

2. återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ, samt  

3. annan information om lämplig hantering eller bortskaffande som skyddar vattenmiljön. 

 

Producenten ska också informera om risken för redskapens negativa inverkan på vattenmiljön genom 

olämpligt bortskaffande och nedskräpning. 

Syftet med informationen ska vara att åstadkomma en ökad medvetenhet hos användare om de 

miljöproblem som felhantering av fiskeredskap som innehåller plast leder till och lämplig 

avfallshantering av sådana produkter. Informationen ska bidra till att minska nedskräpning och 

åstadkomma en hållbar användning av fiskeredskap. Informationen ska lämnas via webbplats eller på 

annat sätt som möjliggör enkel åtkomst. 

En producent får överföra ansvaret att informera enligt första och andra stycket till en extern aktör. 

 

59 § Den som ska lämna information enligt 58 § ska senast den 31 mars 2025 och därefter var tredje år 

lämna en rapport till Havs- och vattenmyndigheten om vilken information som lämnats, hur 

informationen lämnats och på vilket sätt informationen bidragit till att uppnå syftet i 58 § tredje stycket.  

Samråd 

60 § Den som driver ett insamlingssystem ska, om det behövs eller om en kommun begär det, samråda 

med kommunen om 

   1. hur systemet organiseras och drivs, 

   2. hur systemet samordnas med övriga insamlingssystem och kommunens renhållningsskyldighet, och 
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   3. andra väsentliga frågor som rör systemet. 

61 § Den som driver ett insamlingssystem ska, om det behövs, samråda med andra som har tillstånd att 

driva insamlingssystem om hur systemen kan samordnas. 

Rapportering och informationsutbyte  

62 § Havs- och vattenmyndigheten ska överföra uppgifter till Naturvårdsverket enligt 

1) artikel 13.1 d i direktiv 2019/904/EU, och 

2) artikel 13.2 i direktiv 2019/904/EU för de uppgifter som avses i 62 § 1. 

 

63 § Naturvårdsverket ska rapportera de uppgifter som anges i 62 § till Europeiska kommissionen. 

Återkallelse av tillstånd  

64 § Havs- och vattenmyndigheten får återkalla tillståndet om insamlingssystemet inte uppfyller kraven 

i denna förordning. 

Tillsyn  

65 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). 

Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § 

tredje stycket miljöbalken och i 2 kap. 24 a66, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen. 

Avgifter 

66 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns 

bestämmelser om avgifter. 

Sanktioner  

67 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter att 

1. se till att fiskeredskap som innehåller plast är märkta enligt vad som följer av 30 §, 

2. ta hand om uttjänta fiskeredskap i enlighet med 31 §, och 

3. lämna information enligt 58 §. 

 

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt 26 kap. miljöbalken får inte dömas 

till straff enligt denna förordning för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 

 

Till ansvar enligt denna förordning döms inte om gärningen är belagd med straff enligt 29 kap. 

miljöbalken. 

 

68 § Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter. 

Överklagande  

69 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken. 

                                                           
66 Föreslagen 24 a §, se avsnitt 3.2.2. 



 

Bemyndigande  

70 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. 
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2.2. Övriga författningsförslag  

2.2.1. Förslag till ändring i 15 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) 

                15 kap. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

  1. skyldighet för producenter av 

förpackningar, producenter av papper 

för tidningar, tidskrifter, 

direktreklam, kataloger eller andra 

liknande pappersprodukter och 

producenter av elektriska eller 

elektroniska produkter att se till att 

förpackningarna, papperet eller de 

elektriska och elektroniska 

produkterna omfattas av ett 

insamlingssystem för återvinning 

eller återanvändning, och 
  2. tillstånd för yrkesmässig drift av 
sådana insamlingssystem. 

Föreskrifter enligt första stycket 1 får 

endast avse producenter som 

omfattas av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 12 §. 

15 § Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter av 

förpackningar, producenter av papper 

för tidningar, tidskrifter, 

direktreklam, kataloger eller andra 

liknande pappersprodukter, 

producenter av elektriska eller 

elektroniska produkter och 

producenter av fiskeredskap som 

innehåller plast att se till att 

förpackningarna, papperet, de 

elektriska och elektroniska 

produkterna eller fiskeredskapen som 

innehåller plast omfattas av ett 

insamlingssystem för återvinning eller 

återanvändning, och 

2. tillstånd för yrkesmässig drift av 

sådana insamlingssystem.67 

Föreskrifter enligt första stycket 1 får 

endast avse producenter som omfattas 

av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 §. 
 

 

2.2.2. Förslag till ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13), ny 2 kap. 24 a 
§ 

2 kap. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 24 a § Havs- och vattenmyndigheten 

har ansvar för tillsynen i fråga om  

producentansvaret enligt förordningen 

(xx:xx) om producentansvar för 

fiskeredskap som innehåller plast, 

med undantag för frågor om hur 

insamlingen av sådana produkter 

lokalt uppfyller kraven i förordningen. 
 

                                                           
67 I prop. 2019/20:156 Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, s. 111, föreslås följande nya punkter i 15 kap. 15 §:   
3. skyldighet för den som driver ett sådant insamlingssystem att a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om 
återanvändning, utsortering, insamling och behandling, och b) vidta åtgärder för att främja återanvändning, och 4. skyldighet för den som 
driver ett system för återanvändning av förpackningar att anmäla detta.  
 



 

2.2.3. Förslag till ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, ny 7 kap. 8 l och m §§ 

7 kap. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

8 l § Den som driver ett 

insamlingssystem med tillstånd enligt 

33 § förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast ska för varje 

kalenderår betala en avgift till Havs- 

och vattenmyndigheten med xx kronor 

för myndighetens prövnings- och 

tillsynsverksamhet. 
  

8 m § En producent eller ett ombud 

enligt förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast ska för varje 

kalenderår betala en avgift till Havs- 

och vattenmyndigheten med xx kronor 

för myndighetens tillsynsverksamhet.  
 

 
 

2.2.4. Förslag till ändring i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259), 
ny 11 kap. 21 och 22 §§ 

11 kap. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

Förordningen om producentansvar 

för fiskeredskap 

21 § För en överträdelse av 46 § första 

stycket 4 och 5 förordningen (xx:xx) 

om producentansvar för fiskeredskap 

som innehåller plast genom att vara 

försenad med att lämna in föreskrivna 

uppgifter till Havs- och 

vattenmyndigheten ska en 

miljösanktionsavgift betalas med       

10 000 kronor.  

22 § För en överträdelse av 54 § 

förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast genom att vara 

försenad med att lämna in föreskrivna 

uppgifter till Havs- och 

vattenmyndigheten ska en 

miljösanktionsavgift betalas med       

10 000 kronor. 
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2.2.5. Förslag till ändring i avfallsförordningen (2011:927), ny 6 c § samt 
ändring i 25 a § och 48 § 6 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 § Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 

§ gäller inte verksamheter som 

omfattas av 

   1. ett tillstånd eller en anmälan som 

avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, 

   2. ett tillstånd enligt 36 § eller en 

anmälan enligt 42 § eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 43 § denna förordning, 

   3. ett tillstånd eller en anmälan 

enligt 43 eller 67 § förordningen 

(2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar, 

   4. ett tillstånd eller en anmälan 

enligt 12 eller 31 § förordningen 

(2018:1463) om producentansvar för 

returpapper, eller 

   5. ett tillstånd enligt 45 § 

förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning.  
 

6 c § Med fiskeredskap som innehåller 

plast avses i denna förordning 

detsamma som i förordningen (xx:xx) 

om producentansvar för fiskeredskap 

som innehåller plast. 
 
Fiskeredskap som innehåller plast 

25 a § Den som innehar uttjänta 

fiskeredskap ska sortera ut det och 

hantera det skilt från annat avfall på 

ett sätt som underlättar återvinning 

eller annan hantering som är 

godtagbar från miljösynpunkt samt 

lämna det till en producent, kommun 

eller till ett sådant insamlingssystem 

som avses i förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast om producenten, 

kommunen eller insamlingssystemet 

har skyldighet att ta emot avfallet. 
                                             
 
 

48 § Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 

§ gäller inte verksamheter som 

omfattas av 

   1. ett tillstånd eller en anmälan som 

avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, 

   2. ett tillstånd enligt 36 § eller en 

anmälan enligt 42 § eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 43 § denna förordning, 

   3. ett tillstånd eller en anmälan 

enligt 43 eller 67 § förordningen 

(2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar, 

   4. ett tillstånd eller en anmälan 

enligt 12 eller 31 § förordningen 

(2018:1463) om producentansvar för 

returpapper, eller 

   5. ett tillstånd enligt 45 § 

förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning.  

6. ett tillstånd enligt 33 § 

förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap 

som innehåller plast. 



 

 

2.2.6. Förslag till ändring i förordning (2011:619) med instruktion för Havs- 
och vattenmyndigheten, ny 5 § 8 

3 kap. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 § Myndigheten ska särskilt  

   1. ansvara för den centrala 

tillsynsvägledningen under 

miljöbalken och samverka med 

länsstyrelserna för att åstadkomma ett 

effektivt tillsynsarbete, 

   2. bevaka allmänna 

miljövårdsintressen i mål och ärenden 

där miljöbalken tillämpas och som 

handläggs hos myndigheter och 

domstolar samt lämna myndighetens 

synpunkter tidigt i processen,  

   3. delta i miljöprövningar som gäller 

frågor som är principiellt viktiga eller 

har stor betydelse för havs- och 

vattenmiljön eller fisket, 

   4. vara samlande i vatten- och 

havsmiljöarbetet genom att samordna 

vattenmyndigheterna för 

genomförandet av 

vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660), 

   5. arbeta med frågor som rör 

havsplanering,  

   6. ha det övergripande ansvaret för 

fiskerikontrollen och ansvara för 

genomförandet av 

landningskontrollen,  

   7. inom sitt ansvarsområde ansvara 

för skydd av naturtyper och arter samt 

andra frågor om biologisk mångfald i 

sjöar, vattendrag och hav,  

   8. i samråd med Naturvårdsverket 

fördela medel för miljöövervakning, 

uppföljning av miljökvalitetsmålen 

och internationell rapportering och 

efter samråd med övriga berörda 

myndigheter och organisationer 

ansvara för genomförandet av 

miljöövervakningen samt beskriva och 

analysera miljötillståndet inom sitt 

ansvarsområde,  

   9. ansvara för att samla in 

5 § Myndigheten ska särskilt  

   1. ansvara för den centrala 

tillsynsvägledningen under 

miljöbalken och samverka med 

länsstyrelserna för att åstadkomma ett 

effektivt tillsynsarbete, 

   2. bevaka allmänna 

miljövårdsintressen i mål och ärenden 

där miljöbalken tillämpas och som 

handläggs hos myndigheter och 

domstolar samt lämna myndighetens 

synpunkter tidigt i processen,  

   3. delta i miljöprövningar som gäller 

frågor som är principiellt viktiga eller 

har stor betydelse för havs- och 

vattenmiljön eller fisket, 

   4. vara samlande i vatten- och 

havsmiljöarbetet genom att samordna 

vattenmyndigheterna för 

genomförandet av 

vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660), 

   5. arbeta med frågor som rör 

havsplanering,  

   6. ha det övergripande ansvaret för 

fiskerikontrollen och ansvara för 

genomförandet av 

landningskontrollen,  

   7. inom sitt ansvarsområde ansvara 

för skydd av naturtyper och arter samt 

andra frågor om biologisk mångfald i 

sjöar, vattendrag och hav,  

8. ansvara för producentansvar i 

enlighet med förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap 

som innehåller plast,   

   9. i samråd med Naturvårdsverket 

fördela medel för miljöövervakning, 

uppföljning av miljökvalitetsmålen 

och internationell rapportering och 

efter samråd med övriga berörda 

myndigheter och organisationer 

ansvara för genomförandet av 
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grundläggande information om 

fiskbestånden samt fisket och annat 

nyttjande i sjöar, vattendrag och hav 

och särskilt svara för att datainsamling 

och rådgivning i fråga om 

fiskbestånden och fisket bedrivs i 

enlighet med rådets förordning (EG) 

nr 199/2008 av den 25 februari 2008 

om upprättande av en gemenskapsram 

för insamling, förvaltning och 

utnyttjande av uppgifter inom 

fiskerisektorn och till stöd för 

vetenskapliga utlåtanden rörande den 

gemensamma fiskeripolitiken,  

   10. inom sitt ansvarsområde främja 

forskning och utvecklingsverksamhet 

och delta i beredningen av 

Naturvårdsverkets 

miljöforskningsanslag till stöd för 

myndighetens och verkets arbete,  

   11. göra kunskaper om havs- och 

vattenmiljön, fisket och myndighetens 

arbete tillgängliga för myndigheter, 

allmänhet och andra berörda, 

   12. ansvara för uppföljning och 

utvärdering av de statliga bidrag som 

omfattas av förordningen (1982:840) 

om statsbidrag till kalkning av sjöar 

och vattendrag, förordningen 

(2009:381) om statligt stöd till lokala 

vattenvårdsprojekt och förordningen 

(1998:1343) om stöd till fiskevården, 

   13. följa upp och utvärdera de 

statliga bidrag som omfattas av 

viltskadeförordningen (2001:724) när 

det gäller förebyggande åtgärder och 

ersättning för skada som orsakas av 

säl och rapportera sådan uppföljning 

och utvärdering till Statens 

jordbruksverk, och  

   14. samverka med Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Sveriges geologiska 

undersökning och länsstyrelserna i 

frågor som har betydelse för 

bevarande, restaurering och hållbart 

nyttjande av havs- och vattenmiljön 

och för vattenbruket. 

 

miljöövervakningen samt beskriva och 

analysera miljötillståndet inom sitt 

ansvarsområde,  

   10. ansvara för att samla in 

grundläggande information om 

fiskbestånden samt fisket och annat 

nyttjande i sjöar, vattendrag och hav 

och särskilt svara för att datainsamling 

och rådgivning i fråga om 

fiskbestånden och fisket bedrivs i 

enlighet med rådets förordning (EG) 

nr 199/2008 av den 25 februari 2008 

om upprättande av en gemenskapsram 

för insamling, förvaltning och 

utnyttjande av uppgifter inom 

fiskerisektorn och till stöd för 

vetenskapliga utlåtanden rörande den 

gemensamma fiskeripolitiken,  

   11. inom sitt ansvarsområde främja 

forskning och utvecklingsverksamhet 

och delta i beredningen av 

Naturvårdsverkets 

miljöforskningsanslag till stöd för 

myndighetens och verkets arbete,  

   12. göra kunskaper om havs- och 

vattenmiljön, fisket och myndighetens 

arbete tillgängliga för myndigheter, 

allmänhet och andra berörda, 

   13. ansvara för uppföljning och 

utvärdering av de statliga bidrag som 

omfattas av förordningen (1982:840) 

om statsbidrag till kalkning av sjöar 

och vattendrag, förordningen 

(2009:381) om statligt stöd till lokala 

vattenvårdsprojekt och förordningen 

(1998:1343) om stöd till fiskevården, 

   14. följa upp och utvärdera de 

statliga bidrag som omfattas av 

viltskadeförordningen (2001:724) när 

det gäller förebyggande åtgärder och 

ersättning för skada som orsakas av 

säl och rapportera sådan uppföljning 

och utvärdering till Statens 

jordbruksverk, och  

   15. samverka med Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Sveriges geologiska 

undersökning och länsstyrelserna i 

frågor som har betydelse för 

bevarande, restaurering och hållbart 



 

nyttjande av havs- och vattenmiljön 

och för vattenbruket. 

 
 

2.2.7. Förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförordningen 
(2009:641), ny p.157 i bilagan 

Bilaga 
 Föreslagen lydelse 
 
 

Verksamheten består i 

157. utredning och tillståndsgivning 

enligt förordningen (xx:xx) om 

producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast samt tillsyn enligt                  

miljötillsynsförordningen      

(2011:13) i fråga om fiskeredskap som 

innehåller plast.  

Särskilda begränsningar i sekretessen  

enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om 

intresset av allmän kännedom om 

något förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i handeln 

eller ett liknande allmänintresse har 

sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.  
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3. Del C - Författningskommentarer 

3.1. Författningskommentar till förslag till förordning om 
producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast 

1 §  

I paragrafen anges förordningens syfte. Paragrafen genomför artikel 1 i engångsplastdirektivet. 

Förordningens syfte motsvarar och konkretiserar engångsplastdirektivets syfte, som enligt artikel 1 är att 

förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors 

hälsa samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi och därigenom bidra till den inre marknadens 

goda funktion. Direktivet ingår i EU-kommissionens strategi för plast från 2018, En europeisk strategi 

för plast i en cirkulär ekonomi. En del av syftet är således att främja cirkulära strategier som prioriterar 

hållbara och giftfria återanvändbara produkter och återanvändningssystem, för att minska mängden 

avfall i enlighet med avfallsdirektivet och FN:s Agenda 2030, hållbarhetsmål nr 12, att säkerställa 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Särskilt fokus i engångsplastdirektivet är på marint 

skräp som är ett globalt växande gränsöverskridande problem. Att minska marint skräp är därför också 

prioriterat som en del av FN:s hållbarhetsmål nr 14, att bevara och nyttja haven och de marina 

resurserna på ett hållbart sätt. 

 

Direktivet är också antaget med syfte att leva upp till rad internationella konventioner, såsom Förenta 

nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (Unclos), konventionen om förhindrande av 

havsföroreningar till följd av dumpning av avfall av den 29 december 1972 (Londonkonventionen) och 

dess protokoll från 1996 (Londonprotokollet), bilaga V till den internationella konventionen till 

förhindrande av förorening från fartyg (Marpol), Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande 

transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall av den 22 mars 1989. Syftet med 

engångsplastdirektivet är vidare att bidra till att nå målen med EU:s avfallslagstiftning, inklusive 

avfallsdirektivet och mottagningsdirektivet, samt att bidra till uppnåendet av god miljöstatus i marina 

vatten enligt vattendirektivet (2000/60/EG) och havsmiljödirektivet (2008/56/EG). 

 

Förordningen omfattar all vattenmiljö, både marina vatten och sötvatten, och går därmed utöver 

engångsplastdirektivets tillämpningsområde som enbart omfattar fiskeredskap som innehåller plast som 

används i marina vatten. Paragrafen är utformad i enlighet härmed och omfattar bevarande av resurser i 

både marina vatten och sötvatten. I förordningen används begreppet ”vattenmiljön” som används i 

engångsplastdirektivets artikel 1. Se överväganden i 5 §. 

 

2 §  

Paragrafen anger med vilket bemyndigande som bestämmelserna införts. 

 

3 § 

Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om skyldighet för den som innehar avfall finns 

i 15 kap. miljöbalken. I 15 kap. miljöbalken finns bestämmelser om avfall som bland annat reglerar 

avfallsinnehavares, kommuners och producenters ansvar för avfallshanteringen. Utgångspunkten är att 

den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  

 



 

4 §  

I paragrafen anges att ord och uttryck i förordningen har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Se 

avsnitt 1.3.5 om föreslagen 15 kap. 6 § miljöbalken (prop. 2019/20:156 s. 93) som genomför definitioner 

av begreppet behandling m.fl. i avfallsdirektivet som innebär att förklaringarna har samma betydelse i 

hela miljöbalken. 
 

5 §  

I paragrafen definieras fiskeredskap utifrån definitionen i artikel 3.4 i engångsplastdirektivet men har 

utökats till att avse även limniska biologiska resurser. I artikel 3.4 anges att med fiskeredskap avses ”alla 

föremål eller redskap som används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp 

marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga eller 

föda upp sådana marina biologiska resurser.”  

 

Engångsplastdirektivet omfattar fiskeredskap som innehåller plast som används i marina vatten. I 

direktivet används genomgående begreppen marin miljö, marint skräp och marina vatten. Därmed 

bedöms att fiskeredskap som används i sötvatten inte omfattas68. HaV bedömer dock att det inte är 

möjligt att uppnå direktivets syfte enligt artikel 1, om inte fiskeredskap som innehåller plast som används 

i all vattenmiljö, dvs. både marina vatten och sötvatten, omfattas. Det skulle även vara svårt att praktiskt 

genomföra en avgränsning till fiskeredskap som används i enbart marina vatten. Dessutom måste 

beaktas att Sverige har många och stora sjöar (till skillnad från de flesta andra europeiska länder). HaV 

föreslår därför att förordningens tillämpningsområde ska omfatta fiskeredskap som innehåller plast i alla 

vattenmiljöer, såväl marina vatten som sötvatten. Detta uttrycks genom att definitionen av fiskeredskap 

kompletteras med limniska biologiska resurser, dvs. sådana arter som återfinns i sötvatten. I förordning 

(EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken finns följande definitioner i artikel 4.2 och 4.3: 

2) marina biologiska resurser: tillgängliga och åtkomliga levande marina akvatiska arter, 

inklusive anadroma och katadroma arter under deras marina liv, 

3) limniska biologiska resurser: tillgängliga och åtkomliga levande limniska akvatiska 

arter. 

 

Paragrafen ska läsas ihop med 13 § där det framgår att förordningen omfattar fiskeredskap som 

innehåller plast. HaV har i avsnitt 5.2.3 och bilaga 5 föreslagit vilka fiskeredskapskategorier som 

innehåller plast som bör ingå i producentansvaret enligt definitionen i förordningen. 
 

6 § 

Insamling definieras i artikel 3.10 i avfallsdirektivet. HaV föreslår att denna definition införs. 

Separat insamling definieras i artikel 3.11 i avfallsdirektivet, och innebär ”insamling då ett avfallsflöde 

hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att under lätta en särskild behandling”. I 

miljödepartementets promemoria69 föreslås en förklaring till 5 § avfallsförordningen (2011:927) som 

genomför artikel 3.11 i avfallsdirektivet. I 5 § anges ”I denna förordning avses med samla in separat: 

samla in avfall och, i syfte att underlätta behandling av avfallet, genomföra insamlingen på ett sådant sätt 

att olika avfallsslag hålls åtskilda efter avfallets typ och natur.” HaV föreslår att en förklaring med 

hänvisning till 5 § avfallsförordningen införs under förutsättning att den träder i kraft.  

  

Insamlingssystem I paragrafen anges vad som avses med insamlingssystem. I artikel 3.10 i 

engångsplastdirektivet finns en definition för system för utökat producentansvar, med hänvisning till att 
                                                           
68 I yttrande från Europeiska regionkommittén (ändringsrekommendation 3) föreslogs att artikel 1 skulle formuleras som ”miljön i 
allmänhet” och ”alla vattenmiljöer” inklusive bl.a. sötvatten.  
69 Promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, Dnr M2019/01776/R oktober 2019, s. 26 och 187.  
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det är ett ”system för utökat producentansvar” enligt definitionen i artikel 3.21 i avfallsdirektivet vilket 

utgör ”en uppsättning åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att säkerställa att produkters 

producenter bär ekonomiskt ansvar eller ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för hanteringen av 

avfallsledet i en produkts livscykel.”  

 

7 §  

Paragrafen anger vad som avses med plast och genomför artikel 3.1 i engångsplastdirektivet. HaV 

föreslår att det i förordningen används samma definition som i engångsplastdirektivet. Definitionen av 

plast som används i engångsplastdirektivet tar utgångspunkt i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) 

men med ett tillägg till den definition av plast som finns där. Detta förklaras i skälen till direktivet med 

att plast vanligtvis definieras som ett polymermaterial med eller utan tillsatser men att en sådan 

definition också skulle omfatta vissa omodifierade naturliga polymerer. Dessa bör enligt skälen inte ingå 

i tillämpningen av engångsplastdirektivet då de förekommer naturligt i miljön. Istället har den definition 

av polymer som ingår i plast enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 anpassats särskilt för 

tillämpningen av engångsplastdirektivet genom ett tillägg. I den anpassade definitionen bör enligt skälen 

ingå sådan plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, plast som tillverkas av biobaserade, 

fossila eller syntetiska utgångsämnen, då dessa inte förekommer naturligt. För engångsplastdirektivet 

och den aktuella förordningen används alltså denna nya separata definition. 

 

8 §  

I paragrafen anges vad som avses med uttjänta fiskeredskap. Begreppet följer den definition som 

används i engångsplastdirektivets artikel 3.5. Se även 5 § och 13 §. I 13 § anges att förordningen omfattar 

fiskeredskap som innehåller plast. Benämningen uttjänta fiskeredskap avser därmed uttjänta 

fiskeredskap som innehåller plast.  

 

9 §  

I paragrafen anges vad som avses med vissa begrepp som används i förordningen. Paragrafen genomför 

artikel 3.6 och 3.7 i engångsplastdirektivet men innehåller också definitioner som inte finns i 

engångsplastdirektivet men som behövs för tolkningen. Begreppen som beskrivs i paragrafen följer den 

definition som används i engångsplastdirektivet och beskrivs närmare under 10 § nedan. 

 

10 § 

Paragrafen anger vad som avses med producent. Paragrafen genomför artikel 3.11 i engångsplast-

direktivet. Producentbegreppet gällande fiskeredskap i engångsplastdirektivet inbegriper i första hand 

alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat och som yrkesmässigt säljer, 

tillverkar eller importerar fiskeredskap som innehåller plast och släpper ut fiskeredskap som innehåller 

plast på unionsmarknaden. Definitionen av producent undantar dock alla personer som bedriver 

fiskeverksamhet enligt definitionen i artikel 4.28 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken. Därmed omfattas inte yrkesfiskare av de krav som ställs på producenter i direktivet. Av 

skäl (25) i engångsplastdirektivet framgår att allt marint skräp som innehåller plast visserligen utgör ett 

hot mot miljön och människors hälsa och bör åtgärdas, men proportionaliteten bör också beaktas. Därför 

bör yrkesfiskarna själva (enligt artikel 4.28) och småskaliga producenter av fiskeredskap som innehåller 

plast inte betraktas som producenter och bör inte ansvara för att uppfylla de skyldigheter som 

producenter har i samband med det utökade producentansvaret. ”Småskaliga producenter” bedömer 

HaV utgöra personer som tillverkar för eget bruk och inte kommersiellt, till exempel en person som 



 

knyter egna fiskeflugor. Jämför den engelska översättningen ”artisanal makers of fishing gear containing 

plastic”. 

 

Utsläppande av fiskeredskap enligt engångsplastdirektivet, gäller i första hand på marknaden inom den 

medlemsstat där producenten är etablerad. För Sverige innebär detta producenter som är etablerade i 

Sverige och säljer fiskeredskap i Sverige. I andra hand gäller dock producentbegreppet även fysiska eller 

juridiska personer som är etablerade i en annan medlemsstat eller i ett land utanför EU (tredje land) och 

som genom distansavtal yrkesmässigt säljer sådana fiskeredskap som innehåller plast till privata hushåll 

eller andra användare (t.ex. företag) i en annan medlemsstat, eller för producenter etablerade inom EU, 

som säljer i ett tredje land. 

 

Begreppet kan därmed dels inkludera producenter som är etablerade i Sverige och som säljer inom 

Sverige, dels producenter som är etablerade i Sverige och säljer till andra länder och dels producenter 

som är etablerade i andra länder, både EU-medlemsstater och stater utanför EU, som säljer till Sverige. 

Den senare kategorin av producenter, de som i något avseende ägnar sig åt gränsöverskridande handel, 

kommer också i fråga när det gäller möjligheten att ställa krav på att använda ombud och regleringen av 

internationella e-plattformar. Detta utgör en särskild svårighet i tillsynen över det utökande 

producentansvaret. Se avsnittet Ombud nedan under 19-22 §§. 

 

Producentbegreppet innehåller en rad begrepp eller rekvisit som behöver definieras och förklaras, flera 

av dessa anges också separat i förordningens 9 § ovan. Ett första rekvisit för att betraktas som producent 

i direktivets mening är att denne (fysisk eller juridisk person) säljer fiskeredskapen inom en yrkesmässig 

verksamhet. Avgörande för tillämpningen av reglerna är också var producenten är etablerad. Att vara 

etablerad i ett visst land innebär enligt både svensk rätt och EU-rätt att ha hemvist eller säte för sin 

verksamhet i det landet. Detta är därför också den definition som föreslås införas i förordningen för att 

fastställa var en producent anses vara hemmahörande (se 9 §). Vad gäller verksamheter med filialer i 

olika länder är det landet där moderbolaget har sitt säte som räknas. 
 

Utöver försäljning eller import av fiskeredskap innebär definitionen i begreppet att fiskeredskapen också 

ska ha släppts ut på marknaden, dvs. unionsmarknaden. Att släppa ut fiskeredskap på marknaden 

definieras i engångsplastdirektivet som ”det första tillhandahållandet av en produkt på marknaden i en 

medlemsstat” (artikel 3.6). Direktivet anger också att tillhandahållande på marknaden innebär: ”varje 

leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på marknaden i en medlemsstat i 

samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis” (artikel 3.7). Enligt EU-

kommissionens egen vägledning på området innebär detta att ett utsläppande endast kan göras av 

tillverkaren eller importören, med några få undantag. När en produkt levereras till en distributör eller en 

slutanvändare för första gången innebär detta att den släpps ut på marknaden. Det krävs att det finns ett 

avtal som innebär att rätten till produkten i något avseende också ska överföras. Om en distributör sedan 

levererar produkten (fiskeredskapet) vidare till andra distributörer eller användare är detta endast ett 

tillhandahållande (men alltså inte det första). Detta innebär att försäljningen eller importen av 

fiskeredskap också måste vara ämnade för distribution eller användning på marknaden. Enbart 

lagerhållning innebär exempelvis inte ett tillhandahållande eller att produkterna släpps ut på marknaden 

om de inte också marknadsförs för försäljning eller motsvarande. Betydelsen av att leverera innefattar 

nämligen även erbjudanden om distribution, förbrukning, användning som kan leda till en faktisk 

leverans. Formuleringen i direktivet innebär att den som säljer ett fiskeredskap endast är att anse som 

producent om denne också står för den första introduktionen på marknaden. Om den som säljer ett 

fiskeredskap exempelvis är en återförsäljare av en produkt som redan sålts eller distribuerats på 

marknaden av någon annan, är denne inte att anse som producent. Å andra sidan anses en produkt ha 

släppts ut på marknaden även om den endast finns till försäljning elektroniskt, om den marknadsförs 
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inom EU eller riktat mot en medlemsstat. En viktig distinktion i begreppet att tillhandahålla på 

marknaden är också att det även gäller inom ramen för kommersiell verksamhet men inte enbart 

inbegriper leveranser mot betalning, dvs. inte enbart regelrätt försäljning. Även leverans av en produkt 

gratis ingår. Syftet med denna formulering är att det inte bara inkluderar ren försäljning utan också 

inbegriper t.ex. lån, hyra och leasing, liksom rena gåvor. 70 

 

En ytterligare begränsning av vem som är att anse som producent är också att de fiskeredskap som ingår 

i producentbegreppet är sådana som innehåller den sorts plast som definieras i direktivet, dvs. plast 

bestående av en polymer enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken 

tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i 

slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg (artikel 

3.1). Detta förklaras i avsnittet under 7 § ovan. 
 

När en produkt i enlighet med direktivet, på det sätt som beskrivs ovan, tillhandahålls inom ramen för 

yrkesmässig verksamhet så innebär detta att den tillgängliggörs. Enligt 23 § i den föreslagna 

förordningen ska en producent som tillgängliggör fiskeredskap på den svenska marknaden anmäla detta 

till HaV. Denna regel knyter alltså an till frågan om när det första tillhandahållandet sker och vem som 

ska anses ha gjort detta. 
 

11 § 

Paragrafen anger vad som avses med ombud. Paragrafen motsvarar ingen artikel i 

engångsplastdirektivet. Enligt engångsplastdirektivet ska staterna möjliggöra för producenterna att 

fullgöra sina skyldigheter genom behörigt ombud (se 19-22 §§ nedan). HaV föreslår att paragrafen införs 

för att tydliggöra vem som kan vara ombud.   
 

12 § 

Paragrafen anger vad som avses med de direktiv som förordningen hänvisar till.  

 

13 § 

Paragrafen anger att förordningen gäller för fiskeredskap som innehåller plast och motsvarar artikel 2 i 

engångsplastdirektivet. Paragrafen ska läsas ihop med definitionen av fiskeredskap i 5 §. Vad som avses 

med plast anges i 7 §. HaV har i avsnitt 5.2.3 och bilaga 5 föreslagit vissa redskapskategorier som 

innehåller plast och som bör ingå i producentansvaret.  
 

14 § 

Paragrafen föreslår att HaV ska ges föreskriftsrätt angående de fiskeredskap som avses i 13 §, dvs. 

förordningens tillämpningsområde. Definitionen av fiskeredskap anges i 5 §. Bestämmelsen om vilka 

fiskeredskap som ingår i förordningens tillämpningsområde enligt 13 § är bred. Närmare vägledning om 

vilka fiskeredskap som ska ingå ges inte i engångsplastdirektivet. HaV bedömer att det är nödvändigt för 

den praktiska tillämpningen att kunna ange tydligare vilka fiskeredskap, eller kategorier av fiskeredskap, 

som ska ingå. Om omfattningen av fiskeredskap som ska ingå behöver ändras på grund av utvecklingen 

av olika typer av fiske eller om det harmoniseras inom EU kan det vara lämpligt att föra in en sådan 

ändring nationellt genom myndighetsföreskrifter. HaV bedömer att sådana föreskrifter inte omfattas av 

verkställighetsföreskrifter enligt 70 § förordningen. 

 

                                                           
70 Meddelande från Kommissionen 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser (2016/C 272/01), s. 17-18.  



 

15 § 

I paragrafen anges att HaV ska ange mål för återvinning av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. 

Paragrafen genomför artikel 8 a.1 b i avfallsdirektivet. I engångsplastdirektivet anges inte 

återvinningsmål, till skillnad från flera av producentansvaren där återvinningsmål och beräkningsmetod 

för målen anges i direktiven. Se avsnitt 5.2.8. 

 

16 §  

HaV föreslår att myndigheten ges möjlighet att meddela föreskrifter om de mål för återvinning som avses 

i 15 §. HaV bedömer att det är nödvändigt att införa ytterligare specifikationer för angivandet av målen 

och att sådana föreskrifter inte utgör föreskrifter för verkställigheten enligt 70 §. 

 

17 §  

Paragrafen genomför artikel 8.8 andra stycket i engångsplastdirektivet. Där anges att medlemsstater som 

har marina vatten enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/56/EG (havsmiljödirektivet) ska 

fastställa en nationell årlig lägsta nivå för insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast för 

materialåtervinning. Artikeln omfattar därmed medlemsstater som har marina vatten. Eftersom HaV (se 

ovan 1 §, 5 § och 13 §) går utöver engångsplastdirektivets omfattning när det gäller fiskeredskap som 

innehåller plast som används i marina vatten till all vattenmiljö (såväl marint vatten som sötvatten) ska 

kravet på lägsta insamlingsnivå tillämpas på alla berörda redskap. Den årliga rapporteringen till 

kommissionen enligt artikel 13 av fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på marknaden samt 

insamlade uttjänta fiskeredskap som innehåller plast, görs ”med sikte på fastställandet av bindande 

kvantitativa unionsmål för insamling”. Kommissionen ska undersöka möjligheten att fastställa bindande 

insamlingsnivåer för uttjänta fiskeredskap vid utvärdering av direktivet. Direktivet anger inte någon 

metod för beräkning av insamlingsnivåer. Se avsnitt 5.2.6. 

 

18 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för HaV att meddela föreskrifter om insamlingsnivåer. HaV 

bedömer att det är nödvändigt utifrån att det inte finns någon vägledning om detta i direktivet.  

 

19 § 

Paragrafen anger att en producent som träffas av skyldigheter genom producentansvar enligt 

engångsplastdirektivet ska utse ett ombud vid försäljning till andra länder. Paragrafen genomför artikel 

8.7 i engångsplastdirektivet och artikel 8a.5 i avfallsdirektivet. Båda artiklarna ställer krav på att 

medlemsstaterna ska säkerställa att en producent som är etablerad i Sverige men säljer fiskeredskap som 

innehåller plast i en annan medlemsstat utser ett behörigt ombud i den andra medlemsstaten. Ombudets 

uppgift är att ansvara för att producenten fullgör sina skyldigheter enligt engångsplastdirektivet i den 

andra medlemsstaten. Se vidare om ombud i avsnittet under 22 §. 

 

20 § 

Paragrafen anger att en producent som är etablerad i en annan medlemsstat och som träffas av 

skyldigheter genom producentansvar enligt engångsplastdirektivet ska ges möjlighet att utse ett ombud 

här. Paragrafen genomför artikel 8.6 i engångsplastdirektivet och artikel 8a.5 i avfallsdirektivet. Artikel 

8.6 anger att medlemsstaterna ska ge producenter som är etablerade i en annan medlemsstat men som 

släpper ut produkter på dess territorium, möjlighet att utse ett behörigt ombud. Ett sådant ombud ska 



54 
 

ansvara för att producentens skyldigheter inom producentansvarssystemet enligt engångsplastdirektivet 

fullgörs på den aktuella statens territorium. Se vidare om ombud i avsnittet under 22 §. 

 

21 § 

I paragrafen föreslår HaV att en producent som är etablerad i ett tredje land men som säljer fiskeredskap 

på den svenska marknaden ska få utse ett ombud i Sverige. Paragrafen saknar motsvarighet i 

engångsplastdirektivet men syftar till att komplettera och uppfylla samma målsättning som artikel 8.6 i 

engångsplastdirektivet, nämligen att ge producenter som inte är etablerade i Sverige men som säljer 

fiskeredskap på den svenska marknaden en möjlighet att fullgöra sina skyldigheter inom det 

producentansvarssystem som etableras genom denna förordning med grund i engångsplastdirektivet. 

Förslaget motiveras främst pga. att producenter i tredje land också ingår i begreppet producent enligt    

10 § i förordningen och artikel 3.11 engångsplastdirektivet. Se vidare om ombud i avsnittet nedan under    

22 §. 

 

22 § 

Paragrafen anger att om ett ombud utsetts som representant att fullgöra en producents skyldigheter 

inom producentansvaret enligt 20 eller 21 §§, så ska ombudet också fullgöra skyldigheterna i 24, 25 och 

26 §§ gällande anmälan om tillgängliggörande.  
 

Paragraferna ovan, dvs. 19, 20 och 21 §§, anger vad som gäller för gränsöverskridande handel med 

fiskeredskap och när producenten är etablerad i ett annat land än det land där tillgängliggörandet sker. 

Engångsplastdirektivet, liksom avfallsdirektivet, ger utrymme för att hantera vissa situationer vid 

gränsöverskridande handel. Vid sådana omständigheter ska producenten ha ett ombud. Ombuden ska 

enligt engångsplastdirektivet ansvara för att fullgöra de skyldigheter producenten har till följd av 

bestämmelserna om producentansvar i direktivet i andra medlemsstater än den stat där producenten är 

etablerad. Bestämmelserna i engångsplastdirektivet är tudelade och inbegriper dels en skyldighet för 

varje medlemsstat att möjliggöra för en producent etablerad i annan medlemsstat att utse ett behörigt 

ombud i den aktuella medlemsstaten (artikel 8.6). Dels inbegriper bestämmelserna en korresponderande 

skyldighet för varje medlemsstat att säkerställa att en producent som är etablerad i medlemsstaten men 

som säljer fiskeredskap till andra medlemsstater ska utse ett ombud i den medlemsstat dit redskapen 

säljs (artikel 8.7). 

 

I det första fallet rör det sig alltså om en situation där producenten är etablerad i en annan medlemsstat. 

Då ska Sverige erbjuda en möjlighet för den utomstående producenten att utse ett ombud i Sverige. 

Formuleringen i direktivet innebär en valfrihet för producenten som i praktiken kan tolkas som en 

möjlighet för producenten att helt enkelt välja att inte utse ett ombud och därmed komma undan 

producentansvaret, dvs. en risk för friåkning. Anledningen till denna formulering är sannolikt det faktum 

att Sverige har små möjligheter kontrollera producenter etablerade i andra stater.71 Å andra sidan är den 

efterföljande bestämmelsen i direktivet ett krav på varje medlemsstat att se till att de producenter som är 

etablerade inom dess territorium utser ett sådant ombud i andra medlemsstater. Därmed överbryggas till 

viss del risken att producenten väljer att friåka. Det är rimligt med tanke på problematiken kring 

jurisdiktion att lägga det tyngsta ansvaret på medlemsstaten. Regelkonstruktionen innebär dock också 

osäkerheter kring möjligheterna för hur tillsyn av bestämmelsen ska säkerställas eller kontrolleras. Det 

kan antas att ett effektivt genomförande kommer att kräva att ömsesidigt samarbete mellan 

medlemsstaterna. Ju fler delar av bestämmelserna i producentansvaret som harmoniseras eller 

                                                           
71 Se Naturvårdsverkets Skrivelse 2020-02-20, Ärendenr: NV-08103-18 Del 2: Ansvar och finansiering av förpackningsavfall vid privat 
införsel av varor (M2018/02231/Ke), om svårigheterna med tillsyn vid sådana omständigheter, s. 15 f. 



 

synkroniseras frivilligt mellan medlemsstaterna, kommer också ge bättre förutsättningar för att systemet 

med ombud ska fungera effektivt. 

 

En liknande bestämmelse om producentombud finns bland annat i direktivet (2012/19/EU) om avfall 

som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet) och förordning 

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Det är också ett minimikrav i avfallsdirektivets 

allmänna krav. På grund av bestämmelsen i framförallt WEEE-direktivet och den svenska förordningen 

om elutrustning finns också en motsvarande regel i miljöbalken 15 kap. 14 §. Regeln i miljöbalken 

innebär en möjlighet för regeringen eller behörig myndighet att meddela föreskrifter om skyldighet för 

en producent att utse någon som ska fullgöra skyldigheter som producenten har i ett annat medlemsland 

i EU och att det som gäller för en producent enligt vissa föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken 

också ska gälla för ett ombud som fullgör producentens skyldigheter. 

 

Det finns flera viktiga avgränsningar när det gäller krav på ombud, liksom vad gäller vilka som kan utses 

till ombud. Kommissionen har meddelat viss vägledning på området. Kommissionen menar bland annat 

att ett ombud inte är samma sak som distributör, återförsäljare eller motsvarande, även om det kan vara 

det i vissa fall.72 Å andra sidan råder andra förutsättningar när producenten är etablerad utanför EU. I 

sådana fall kan själva importören bli ansvarig för skyldigheter som annars åligger producenten. Särskilt 

om importören levererar produkten vidare till en distributör eller konsument inom EU.73 Vidare innebär 

kraven, så som de tillämpats för andra producentförordningar, att en filial till en utländsk producent inte 

heller kan vara producent i det land filialen finns eftersom att företaget formellt sett då inte är etablerat i 

Sverige. Ett sådant företag anses vara etablerat i det land där moderbolaget har sitt säte. Även i dessa 

situationer måste företaget alltså använda sig av ett ombud. Ombudet ska vara särskilt utsedd, delegering 

ska vara skriftlig och tydligt definiera vilka uppgifter ombudet har fullmakt för och i övrigt vilka krav som 

åligger ombudet. Ombudet måste också vara etablerad i Sverige. För att se till att den som är ombud är 

särskilt utsedd och därtill är införstådd med ansvaret som faller på ett ombud, är det lämpligt att ställa 

krav på skriftlig fullmakt från producenten. Ett krav på skriftlig fullmakt för den som ska vara ombud 

återfinns i 11 § i förordningen. Trots att direktivet inte ställer ett sådant krav föreslås därför att en sådan 

regel införs för att motsvara kravet på behörigt ombud enligt engångsplastdirektivet och de allmänna 

krav som anges i vägledningen. 

 

Som framgår i engångsplastdirektivet innebär kraven att ombudet ska ansvara för producentens 

skyldigheter enligt det utökade producentansvaret, detta inbegriper att också göra en anmälan om 

tillgängliggörande enligt 24, 25 och 26 §§ i förordningen. Vad gäller producentansvaret för fiskeredskap 

innebär kraven bland annat en märkning av redskapen. Märkningen ska bland annat visa att redskapet 

ingår i produktansvaret och därmed är legitim på marknaden. (Se vidare i kommentaren under 30 § 

nedan). Enligt EU:s vägledning framgår att ombud endast får delegeras att utföra uppgifter som är av 

administrativ karaktär, bland annat insamling, finansiering och rapportering. Att märka produkterna 

skulle enligt bland annat Naturvårdsverket falla utanför ombudens ansvar.74 I avfallsdirektivet anges 

endast att medlemsstaterna får fastställa krav, exempelvis registrerings-, informations- och 

rapporteringskrav, som ska uppfyllas av en juridisk eller fysisk person som utses till behörigt ombud på 

dess territorium. 

 

I kommissionens vägledning anges vidare att producenten varken får delegera åtgärder som måsta vidtas 

i tillverkningsprocessen eller i utarbetandet av den tekniska dokumentationen, dock med reservation för 

att annat kan föreskrivas. Det är något oklart hur detta ska tolkas och vad det innebär i form av 
                                                           
72 Meddelande från Kommissionen 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser (2016/C 272/01), s. 32.  
73 Meddelande från Kommissionen 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser, (2016/C 272/01), s. 21. 
74 Skrivelse 2020-02-20, Ärendenr: NV-08103-18 Redovisning av regeringsuppdrag om vissa frågor kopplade till producentansvaren för 
förpackningar och returpapper, del 2: Ansvar och finansiering av förpackningsavfall vid privat införsel av varor (M2018/02231/Ke), s.35. 
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begränsningar för systemet med ombud. Att ombuden inte kan ha någon påverkan på själva 

tillverkningsprocessen är en logisk begränsning. Eftersom att ombudet också tar över ansvaret för det 

den delegeras måste detta vara uppgifter som ombudet kan ha kontroll eller rådighet över. Å andra sidan 

framstår det som snävt om åtagandet enbart innebär administration i faktisk bemärkelse, sett i relation 

till kravet att ansvara för att fullgöra producentens skyldigheter så som direktivet kräver. Enligt 

Naturvårdsverkets tolkning innebär skrivningen att det i praktiken enbart är faktiskt administrativa 

uppgifter som ett ombud kan genomföra.  

 

Hur man väljer att tolka skrivningen om administrativa uppgifter för ombuden kan bero på vilken typ av 

producentansvar som man har att relatera det till. Många producentansvar, t.ex. enligt WEEE-direktivet 

eller förpackningsdirektivet (94/62/EG), innebär till stor del att ansvaret måste tas redan i 

produktionsledet. Då blir en snäv tolkning naturlig. Vad gäller fiskeredskap i engångsplastdirektivet är 

kraven om inte rent administrativa i grunden, ändå betydligt mindre omfattande vad gäller själva 

produktionen eller kraven på utformning. Förvisso kräver direktivet att producenter uppmanas att arbeta 

mot hållbara material etc. men det är inget direkt krav för att ett redskap ska kunna inkluderas i ett 

system för utökat producentansvar eller få släppas ut på marknaden. Som utgångspunkt innebär kraven 

för producenter, respektive ombud, enligt engångsplastdirektivet vad gäller fiskeredskap sådana åtgärder 

som är av en mer administrativ karaktär. Det framgår i kommissionens vägledning att ombud i vissa fall 

också kan utses att utföra märkningar av olika slag om det är i överensstämmelse med berörd 

harmoniseringsakt.75 Kommissionens vägledning syftar till att tydliggöra harmonisering och bottnar i 

principerna om ”ömsesidigt erkännande” och ”icke-diskrimineringsprincipen”. Med tanke på detta finns 

återigen fog för en snävare tolkning, för att inte producenter ska få en alltför hög tröskel in på den 

svenska marknaden. I andra hand kan man helt enkelt tolka reglerna om administrativ karaktär som att 

kraven på ombudet, i linje med avfallsdirektivet, endast är att informera producenten om vad som gäller 

och vad som krävs för att leva upp till kraven och sedan kontrollera att dessa krav beaktats. Utöver att 

sköta sådana mer uppenbart administrativa uppgifter som insamling, finansiering och rapportering. 

Ytterligare harmonisering av producentansvarets krav, märkning, och definitionen av vilka redskap som 

ska ingå vore önskvärt för att få en så likvärdig producentansvarsreglering som möjligt, där tillsynen av 

gränsöverskridande handel också skulle underlättas avsevärt. HaV har i 22 § förordningen angett som 

förslag att ett ombud istället för producenten ska fullgöra skyldigheterna om bl.a. märkning i 30 §. Detta 

behöver slutligt ses över mot bakgrund av ovanstående resonemang. 

 

I det system som uppstår när alla medlemsstater har dessa korresponderande krav på medlemsstat 

respektive på producenter, så kan detta bli en effektiv reglering av ombud. En begränsning i direktivet 

som innebär en överhängande risk för friåkning är att kravet på medlemsstaterna att se till att ombud 

anlitas bara gäller inom EU. Reglerna om ombud riktar sig endast till producenter inom EUs 

medlemsstater, detta trots att producentbegreppet som sådant även inkluderar producenter i tredje land. 

En sådan avgränsning beror sannolikt på att det finns störst möjligheter att etablera ett ömsesidigt 

regelverk för ett system med ombud inom EU samt att EU:s lagstiftning enbart kan riktas mot 

medlemsstaterna. EU kommissionens vägledning anger dock också att producenter som säljer från tredje 

land har samma ansvar som producenter från andra EU medlemsstater när de släpper ut en produkt på 

marknaden i en medlemsstat. Kommissionen förespråkar också att producenter från tredje land också får 

utse ett ombud som kan fullgöra krav inom EU i enlighet med EU:s harmoniserade lagstiftning. 

Producenter från tredje land har dock ingen skyldighet att göra det. Med grund i detta är det dock 

motiverat att Sverige också bör erbjuda även producenter från tredjeland att utse ett ombud även om en 

sådan regel inte skulle kunna backas upp av motsvarande kontroll i det land där producenten är 
                                                           
75 Meddelande från Kommissionen 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser (2016/C 272/01), s 32: ”Beroende 
på tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse och berörd harmoniseringsakt kan representanten också t.ex. utses för att 
utföra följande uppgifter: Anbringa CE-märkningen (och i förekommande fall andra märkningar) och det anmälda organets nummer på 
produkten.” 



 

etablerad. Ett sådant krav föreslås därför i förordningen, 21 §. Det skulle dock också innebära att reglerna 

i miljöbalken 15 kap. 14 § också skulle behöva ändras som följd. 
 

23 §  

Paragrafen anger en skyldighet för producenter att anmäla tillgängliggörande av fiskeredskap som 

innehåller plast till HaV. Paragrafen genomför artikel 8.8 i engångsplastdirektivet och artikel 8a.1 c i 

avfallsdirektivet. Att tillgängliggöra fiskeredskap innebär att de tillhandahålls inom ramen för 

yrkesmässig verksamhet. Se närmare om definitionen av detta under 22 § ovan. Syftet med anmälan är 

att myndigheten ska veta vilka producenter som finns och som har skyldigheter enligt reglerna om 

producentansvar. Detta underlättar myndighetens tillsynsansvar över förordningen. Uppgifterna behövs 

också som ett led i att HaV ska kunna uppfylla rapporteringskraven om utsläppta redskap till EU-

kommissionen.  

 

24 § 

Paragrafen anger vad som gäller för anmälan om tillgängliggörande enligt 23 § ovan, om ett ombud har 

utsetts enligt 19-22 §§ i förordningen. Om ett ombud har utsetts så ska ombudet anmäla 

tillgängliggörandet till HaV istället för producenten. Paragrafen genomför artikel 8.8 i 

engångsplastdirektivet och artikel 8a.1 c i avfallsdirektivet, i kombination med artiklarna 8.6 och 8.7 i 

engångsplastdirektivet.  

 

25 § 

Paragrafen anger vilka uppgifter en anmälan om tillgängliggörande enligt 23 och 24 §§ ovan ska 

innehålla för att uppfylla syftet med anmälan. 

 

26 § 

Paragrafen anger att den som gjort en anmälan om tillgängliggörande enligt förordningens 23 eller 24 §§ 

ska underrätta HaV om det sker förändringar i de uppgifter som bestäms av 25 §, och som lämnats i 

enlighet med 23 eller 24 §§, om dessa förändringar är av betydelse för syftet med anmälan. 
 

27 § 

Paragrafen anger tillvägagångssätt för en anmälan om tillgängliggörande för HaV för att underlätta för 

producenterna och deras ombud att fullgöra sina skyldigheter enligt förordningen. Användningen av en 

sådan bestämmelse bör utredas vidare samt stämmas av med Naturvårdsverket för deras praktiska 

erfarenhet av en motsvarande bestämmelse inom övriga producentansvar. 

 

28 § 

Paragrafen anger hur fiskeredskap ska utformas vid tillverkning, bl.a. i syfte att minska inverkan på 

miljön och för att uppnå en cirkulär ekonomi, i enlighet med de artiklar i engångsplastdirektivet och 

avfallsdirektivet som anges i avsnitt 5.2.4. Paragrafen är allmänt formulerad.  

 

I 28 § 1 anges krav på utformning av ett fiskeredskap som innehåller elutrustning eller batterier.  

I förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (37-38 a §§) anges att en producent som 

tillverkar elutrustning som innehåller viss typ av batterier ska se till att elutrustningen utformas på 

sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas. Bestämmelsen införlivar artikel 4 i WEEE-direktivet om att 

medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen om en 
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välfungerande inre marknad och om produktutformning, inbegripet direktiv 2009/125/EG, uppmuntra 

samarbete mellan producenter och materialåtervinningsföretag samt åtgärder för att främja sådan 

utformning och tillverkning av elutrustning som syftar till lättare återanvändning, demontering och 

återvinning av WEEE, dess beståndsdelar och material. I 28 § 2 förordningen anges ytterligare allmänt 

hållna krav på en cirkulär utformning i enlighet med direktiven (avsnitt 5.2.4). 

 

I artikel 8.3 i avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna vid tillämpningen av utökat producentansvar, 

ska ta hänsyn till teknisk genomförbarhet och ekonomisk hållbarhet samt den övergripande inverkan på 

miljön, människors hälsa och samhället och respektera behovet av att se till att den inre marknaden 

fungerar smidigt. Enligt artikel 8a.1 d ska medlemsstaterna vidare säkerställa likabehandling av 

producenterna utan att lägga en oproportionerlig regelbörda på dem, inbegripet små och medelstora 

företag, av små mängder produkter. HaV bedömer att den bestämmelse som föreslås är en allmän 

utformningsbestämmelse som gäller för alla producenter och som genomför direktivens krav att uppnå 

en cirkulär ekonomi och därmed inte bör anses utgöra en oproportionerlig regelbörda eller 

handelshindrande, utan är nödvändig för att säkerställa ett fungerande producentansvarssystem för 

fiskeredskap som innehåller plast. 28 § utgör därmed inte en teknisk föreskrift som behöver anmälas 

enligt anmälningsdirektivet utan följer av kraven i direktiven. Se överväganden i avsnitt 4 

Författningsförslagens överensstämmelse med EU-rätt. 

 

Paragrafen bör läsas ihop med 48 § andra stycket förordningen om anpassade avgifter utifrån 

egenskaperna vid utformningen av ett fiskeredskap. Se avsnitt 5.2.4.2. 

 

29 § 

Paragrafen upplyser om att utformningen inte får påverka tillämpningen av EU:s tekniska regler för 

fiskeredskap som fisket är bundna av vid bedrivande av fiskeverksamhet i den gemensamma 

fiskeripolitiken. Av artikel 8.9 tredje stycket i engångsplastdirektivet framgår att kommissionen, utan att 

det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/98, ska 

ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende 

fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och 

underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap. Förordning (EG) nr 850/98 är numera upphävd och 

ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande 

av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Förutom i den nämnda 

tekniska förordningen återfinns tekniska regler även i andra förordningar och akter, till exempel i så 

kallade TAC-förordningar (kvotfördelning) samt genomförandeförordningar och delegerade akter. HaV 

bedömer därför att en vidare hänvisning är lämplig att införa i 29 § jämfört med artikel 8.9 tredje stycket 

i engångsplastdirektivet.   

 

I artikel 3.8 i engångsplastdirektivet definieras ”harmoniserad standard” med hänvisning till definitionen 

i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om 

europeisk standardisering. Med harmoniserad standard avses ”en europeisk standard som antagits på 

grundval av kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning”. Vid 

införande av sådana harmoniserade standarder kan 28 § således behöva justeras. 

 

30 § 

Paragrafen anger att en producent ska märka sådana fiskeredskap som innehåller plast som ska ingå i 

systemet för producentansvar. Engångsplastdirektivet innehåller inte något uttryckligt krav på märkning 

gällande fiskeredskap på samma sätt som vissa engångsplastprodukter (artikel 7) men det framhålls i 



 

skälen att fiskeredskap redan har ett märkningssystem. I direktivet motiveras införandet av ett krav på 

märkning för dessa produkter enligt följande76.  
 

Vissa plastprodukter för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande 

via avloppssystem eller annat olämpligt utsläppande i miljön. […] För dessa produkter 

råder det ofta stor brist på information om produkternas materialegenskaper eller om hur 

avfallet lämpligen bör bortskaffas. Därför bör märkningskrav gälla för plastprodukter för 

engångsbruk som ofta bortskaffas via avloppssystem eller på annat olämpligt sätt. 

Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga avfallshanteringsalternativ för 

produkten eller bortskaffandemetoder som bör undvikas för produkten i fråga i linje med 

avfallshierarkin och om förekomsten av plast i produkten och resulterande negativ 

miljöpåverkan från nedskräpning eller andra olämpliga metoder för bortskaffande av 

produkten. Märkningen bör, beroende på vad som är lämpligt, antingen appliceras på 

produktens förpackning eller direkt på själva produkten. […] Kommissionen bör ges 

befogenhet att införa harmoniserade specifikationer för märkningen och bör samtidigt vid 

behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen 

för att säkerställa att den är effektiv och lättförståelig. Märkningskrav tillämpas redan för 

fiskeredskap i enlighet med förordning (EG) nr 1224/2009.  

 

I sista meningen i skäl (20) ovan anges således att märkningskrav redan tillämpas för fiskeredskap i 

enlighet med EU:s kontrollförordning. Bestämmelser om märkning av bl.a. fiskeredskap för yrkesfisket 

återfinns i artikel 8 i EU:s kontrollförordning och specificeras i kapitel III om märkning och identifiering 

av EU-fiskefartyg och fiskeredskap, i dess genomförandeförordning77. Nationella märkningsregler 

återfinns i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och Havs- och 

vattenmyndighetens  föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap. De 

nationella reglerna ger möjlighet att avgöra vem som använder redskapen, om de är utsatta nära 

vattenytan eller vid bottnen och i vilken riktning de är utsatta och omfattar hela den svenska 

kuststräckan från stranden ut till den ekonomiska zonens yttre gräns (mittlinjen) samt sjöarna Vänern, 

Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Märkningsreglerna ifråga syftar till kontroll av fiskeverksamheten och 

ska bl.a. identifiera ägaren till ett fiskeredskap och kontrollera användningen av redskap. Dessa 

märkningskrav har dock inte samma syfte och innehåll som en producentansvarsmärkning och gäller 

även för fiskeredskap som inte innehåller plast. En producentansvarsmärkning ska ske vid utsläppande 

av en produkt på marknaden med syfte att särskilja produkten (fiskeredskap som innehåller plast) från 

det historiska avfallet.  

 

HaV bedömer att ett märkningskrav är nödvändigt för att etablera och säkerställa ett producentansvars-

system, av flera skäl. I första hand behövs en märkning för att användare av fiskeredskap ska kunna veta 

om ett redskap ingår i producentansvarssystemet och på så vis anses vara legitim på marknaden.  

Dessutom behövs märkning, som nämndes ovan, för att kunna skilja ut nya redskap som ingår i 

producentansvaret från gamla redskap när de samlas in. Märkning är vidare ett viktigt medel för att 

fullgöra de skyldigheter en producent har att lämna information enligt 58 § i förordningen. Både 

märkning och informationsskyldigheten i 58 § syftar till att tydliggöra för användare av ett fiskeredskap 

hur det bör tas om hand och bortskaffas med minsta risk för negativ påverkan på miljön. Eftersom 

märkningskravet är nödvändigt för att säkerställa ett system för utökat producentansvar för fiskeredskap 

som innehåller plast krävs ingen anmälan enligt anmälningsdirektivet. Se vidare om detta i avsnitt 4. 

                                                           
76 Skäl (20) i engångsplastdirektivet. 
77 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 

1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken 

efterlevs. 
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Författningsförslagens överensstämmelse med EU-rätt. Det är dock viktigt att en märkning utformas så 

att gränsöverskridande samarbete inte försvåras och möjliggöra för en fungerande inre marknad. För att 

underlätta för producenterna och undvika att det utökade producentansvaret skapar hinder på 

unionsmarknaden är en harmonisering av märkning motsvarande artikel 7.2 i direktivet önskvärd.  

 

31 §  

Paragrafen anger krav på producenter att antingen ta emot de fiskeredskap som innehåller plast som 

tillgängliggjorts på marknaden när de blir uttjänta eller att ansluta sig till ett insamlingssystem som 

omhändertar detta. Bestämmelsen införs för att ge producenten ett ansvar att ta emot uttjänta 

fiskeredskap utifall det uppstår en situation där det inte finns något insamlingssystem för en producent 

att ansluta sig till med följd att producentansvaret inte uppfylls. 
 

32 § 

I paragrafen anges vilka krav som ställs på en producent som inte är ansluten till ett insamlingssystem 

vid mottagande av uttjänta fiskeredskap. I bestämmelsen inkluderas även ansvar för kostnader för 

passivt uppfiskat avfall (fjärde stycket). Se mer om detta i 34 § andra stycket 8. En producent ska ta emot 

på platser som är rikstäckande. Vad som avses med rikstäckande anges i 34 § sista stycket 

(insamlingssystem). Insamling av uttjänta fiskeredskap ska göras separat enligt artikel 8.9 första stycket 

i engångsplastdirektivet. I skäl (23) anges om syftet med separat insamling att ”Eftersom det finns goda 

möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med 

principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap och delar av 

fiskeredskap som innehåller plast i syfte att säkerställa separat insamling av uttjänta fiskeredskap och 

finansiering av en miljövänlig avfallshantering av sådana uttjänta fiskeredskap, särskilt 

materialåtervinning.” Samla in separat definieras i 6 §. Genom 32 § tredje stycket 4 införlivas artikel 8a.3 

c i avfallsdirektivet om krav på producenter/organisationer att ha de ekonomiska medel eller de 

ekonomiska och organisatoriska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat 

producentansvar, jämför 34 § andra stycket 5 om krav på betryggande säkerhet hos insamlingssystemen. 
 

33 §  

I paragrafen anges när det krävs tillstånd för att driva ett insamlingssystem. Paragrafen ska läsas ihop 

med 42 § där det anges att tillståndet ska förenas med de villkor som behövs. Se mer om 

tillståndsprövning i avsnitt 5.2.12. Se mer om insamlingssystem i avsnitt 5.2.6. 
 

34 § 

Paragrafen anger de kriterier som ska vara uppfyllda för att få tillstånd för ett insamlingssystem. 

34 § andra stycket 

I paragrafens andra stycke anges kriterier som ska vara uppfyllda för att ett insamlingssystem som kräver 

tillstånd ska anses lämpligt. 

 

I 1 a) avses med lättillgängliga insamlingsplatser till exempel insamling vid återvinningscentraler eller 

det ställe där de införskaffades, till exempel en butikslokal. Uttjänta fiskeredskap ska samlas in separat 

enligt artikel 8.9 första stycket i engångsplastdirektivet. (Se kommentar 32 § ovan). Samla in separat 

definieras i 6 §. 

 

1 b) syftar på när avfall tagits emot till exempel i en butikslokal (se Särskild mottagning 53 §). Det avfall 

som butiken samlar in från användare måste lämnas till ett insamlingssystem med tillstånd. 



 

Insamlingssystemet ska hämta avfallet utan kostnad vid mottagningsplatsen om inte annat 

överenskommits. Med ”om annat inte överenskommits" kan innebära till exempel att butiken och 

insamlingssystemet har kommit överens om att insamlingssystemet hämtar avfallet på annan plats än 

där avfallet lämnats. Detta förutsätter att avfallsregler för transporter och mellanlagring uppfylls och att 

båda parter är överens. 

 

1 c) anger krav på att insamlingssystem ska erbjuda en tjänst att hämta uttjänta vattenbruksredskap när 

en viss mängd uppnåtts vid vattenbruket. Vilken mängd vattenbruksredskap som är lämplig avser HaV 

ange i verkställighetsföreskrifter enligt 70 § förordningen. 
 

1 d) anger hur hämtning av kommunens uttjänta fiskeredskap hanteras.  

I punkterna 2, 3, 4 och 10 anges hur insamling och återvinning ska ske, och att insamling ska ske på ett 

hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken om avfallsinnehavarens ansvar 

ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till 

människors hälsa och miljön.78 Kravet gäller även i de fall de uttjänta fiskeredskapen transporteras 

utanför EU för behandling. Naturvårdsverket vägleder om transporter av avfall. 

 

I punkterna 5-6 anges krav på säkerhet för kostnader och rutiner när systemet åtagit sig att ta hand om 

ett fiskeredskap som innehåller plast som görs tillgängligt på marknaden (31 §). Paragrafen genomför 

artikel 8a.1 c i avfallsdirektivet där det framgår att producenter/organisationer ska ha de ekonomiska 

medel eller de ekonomiska och organisatoriska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom 

utökat producentansvar. 
 

Punkten 8 anger krav på rutiner för att fördela kostnader för hanteringen av uttjänta fiskeredskap som 

uppkommit i passivt uppfiskat avfall. Med passivt uppfiskat avfall avses avfall som samlas i nät under 

fiskeinsatser enligt artikel 2.4 i mottagningsdirektivet. I artikel 8.2 d i samma direktiv anges att, för att 

undvika att kostnaderna för insamling och behandling av passivt uppfiskat avfall uteslutande bärs av 

hamnanvändare, medlemsstaterna i förekommande fall ska täcka dessa kostnader med intäkterna från 

alternativa finansieringssystem, inbegripet från system för avfallshantering och att tillverkarna är 

ansvariga för sina produkters inverkan på miljön under produkternas hela livscykel, även för hanteringen 

av avfall från fartyg. Passivt uppfiskade uttjänta fiskeredskap som innehåller plast bör mot bakgrund av 

detta finansieras av producenterna. Se överväganden i avsnitt 1.3.3 om mottagningsdirektivet och avsnitt 

5.1 om historiskt avfall. 

34 § sista stycket 

I paragrafens sista stycke anges vad som avses med rikstäckande. Stycket genomför artikel 8a.3 i 

avfallsdirektivet. I direktivet anges att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att 

säkerställa att alla producenter eller organisationer med utökat producentansvar har ett tydligt avgränsat 

täckningsområde vad gäller geografiskt område, produkter och material, utan att begränsa dessa 

områden till a) de där avfallsinsamling är mest lönsamt, och b) tillhandahåller tillgång till 

avfallsinsamlingssystem i lämplig omfattning inom dessa områden.  

 

Kravet på geografisk täckning i avfallsdirektivet motsvaras av bestämmelsen om mottagande av avfall 

enligt 44 § och 51 § förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. I dessa paragrafer 

anges vad som avses med ”rikstäckande” insamlingsplatser och anges bl.a. krav på att 

insamlingssystemet ska samla in förpackningsavfall i varje kommun. När det gäller fiskeredskap som 

innehåller plast är förutsättningarna för insamling annorlunda och HaV bedömer att det inte är effektivt 

                                                           
78 Se Regeringens proposition 2015/16:166 Avfallshierarkin, angående de kravnivåer som finns i fråga om hur hälso- och miljöskydd 
förhåller sig till varandra. 
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att ställa krav på insamling i varje kommun. HaV föreslår därför införandet av ett krav på rikstäckande 

som tar hänsyn till fiskets speciella omständigheter som anges i paragrafen. Det är lämpligt att termen 

rikstäckande används då den tillämpas i andra producentansvar. Eftersom fisket är föränderligt behöver 

HaV föreskriftsrätt för att vid behov specificera kraven på rikstäckande, se 35 § nedan.  

 

Kraven på rikstäckande insamling gäller både insamlingssystem och en producent som inte är ansluten 

till ett system enligt 32 §, för att säkerställa att samma krav ställs på en producent som inte är ansluten.  

 

Förslag på vad som kan vara lämplig geografisk täckning för de olika fiskesektorerna anges i avsnitt 

5.2.6. 
 

35 § 

Paragrafen innebär att HaV får meddela föreskrifter om de insamlingsplatser som avses i 34 § sista 

stycket. För att kunna säkerställa att kravet på rikstäckande insamling uppfylls, krävs möjlighet att 

föreskriva om ytterligare åtgärder inom ramen för ”rikstäckande”. Som nämnts ovan framgår av 

avfallsdirektivet att det ska vara ett ”tydligt avgränsat täckningsområde vad gäller geografiskt område, 

produkter och material utan att begränsa dessa områden till de där avfallets insamling och 

avfallshantering är mest lönsamt.” HaV bedömer att det är nödvändigt för den praktiska tillämpningen 

av bestämmelsen att kunna tydliggöra vad som avses med rikstäckande och insamlingsplatser. Med 

hänsyn till att fiskets förutsättningar kan ändras, såsom att antalet landningar i en hamn och 

användandet av fiskredskap kan variera under olika perioder beroende på fiskereglering och tillgång till 

fisk, finns behov av föreskriftsrätt för myndigheten. 
 

36 § 

Paragrafen anger att vid lämplighetsbedömningen ska hänsyn tas till det som kommit fram vid samråd 
med kommunen, se 37 § nedan. 

 

37 – 38 §§  

Paragraferna anger att samråd ska ske och genomför artikel 8a.6 i avfallsdirektivet, där det anges att 

medlemsstaterna ska säkerställa en löpande dialog mellan relevanta aktörer som deltar i genomförandet 

av system för utökat producentansvar, inklusive producenter och distributörer, privata eller offentliga 

aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter, civilsamhällesorganisationer och, i tillämpliga fall, 

aktörer inom den sociala ekonomin, nätverk för återanvändning och reparation och aktörer inom 

förberedelse för återanvändning. I 37 § anges att den som avser att driva ett insamlingssystem innan den 

ansöker om tillstånd ska samråda med kommunerna (eller om kommunen begär det enligt 60 §). Syftet 

med samrådet är att insamlingssystemet ska samordnas med den kommunala avfallshanteringen och 

hänsyn ska tas till de lokala förhållandena i varje kommun. Den som avser att driva ett insamlingssystem 

ska innan ansökan även samråda med andra insamlingssystem och i det samrådet undersöka 

möjligheterna att samordna systemet med övriga system, se 38 §. Vid prövning av ansökan om tillstånd 

och om ett system är lämpligt ska uppgifter ges in om det som kommit fram vid samråd med kommunen 

(40 § 4).  
 

39 §  

I paragrafen anges prövningsmyndigheten. Se även avsnitt 5.2.12 om tillståndsprövning. 

 



 

40 – 42 §§ 

I paragraferna anges vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, övriga krav och införande av eventuella 

villkor för att ett insamlingssystem ska vara lämpligt och rikstäckande.  
 

43 § 

I paragrafen anges att HaV offentliggör uppgifterna om vilka som har tillstånd att driva insamlings-

system. HaV avser göra detta på myndighetens webbplats. Syftet är att upplysa om vilka system som har 

tillstånd och att kunna identifiera så kallade friåkare. 
 

44 – 45 §§ 

Paragraferna anger förfarandet för den som innehar ett utländskt tillstånd.  

 

46 § 

Punkterna 1-5 anger krav vid drift av ett insamlingssystem. Punkten 5 anger krav om att årligen lämna 

uppgifter om mängden uttjänta fiskeredskap och paragrafens sista stycke anger att en beräkningsmodell 

ska användas. I bestämmelsen specificeras inte på vilket sätt mängden uttjänta fiskeredskap ska 

inrapporteras mot bakgrund av att HaV bedömer att det finns behov av att kunna ändra en sådan metod, 

till exempel i vikt och antal för olika redskap. Motsvarande krav att rapportera uttjänta fiskeredskap 

varje år återfinns i 54 § andra stycket för de producenter som inte är anslutna till ett insamlingssystem. 

Se avsnitt 5.2.9.2. I 46 § första stycket 5 b) och c) anges krav på rapportering av transporter om 

behandling skett i annan medlemsstat eller utanför EU. EU:s avfallsförordning och övriga krav i 

förordningen ska då tillämpas. I skäl 3 i engångsplastdirektivet framgår bland annat att EU måste bidra 

till att förebygga och bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild, och att det är 

viktigt att export av plastavfall från unionen inte leder till en ökning av marint skräp på andra platser. 

Naturvårdsverket vägleder om transporter av avfall.  

 

47 §  

Paragrafen ger HaV bemyndigande att föreskriva om den beräkningsmodell som ska användas för att 

ange mängden enligt 46 §. I denna bestämmelse specificeras inte på vilket sätt mängden uttjänta 

fiskeredskap ska rapporteras. HaV bedömer att det finns behov av att föreskriva om metod som ska 

användas vid inrapportering av mängd uttjänta fiskeredskap, t.ex. vikt och antal, och att denna 

föreskriftsrätt inte omfattas av verkställighetsföreskrifter enligt 70 §. 
 

48 §  

Paragrafen anger hur producentavgiften ska beräknas. Andra stycket genomför artikel 8a.4 b i 

avfallsdirektivet som uppställer krav på att utökat producentansvarssystem vid kollektivt fullgörande av 

skyldigheter, när så är möjligt, anpassas till enskilda produkter eller grupper av liknade produkter, 

särskilt med hänsyn till vissa rekvisit. I artikel 8.5 i avfallsdirektivet anges att kommissionen får, om det 

behövs för att undvika snedvridning av den inre marknaden, anta genomförandeakter i syfte att fastställa 

kriterier för enhetlig tillämpning av artikel 8a.4 b, utan att därmed exakt bestämma bidragens storlek. 

Paragrafen bör läsas ihop med 28-29 §§ som handlar om utformning av fiskeredskap som innehåller 

plast. Se avsnitt 5.2.4.2 om anpassade avgifter. 
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49 §  

Paragrafen ger HaV bemyndigande att föreskriva om anpassade avgifter. Det kan uppstå behov att 

föreskriva om avgifter till exempel vad avser angivande av ”andra egenskaper” hos fiskeredskapet i 48 § 

andra stycket 3. Se överväganden i avsnitt 5.2.4.2. HaV bedömer att denna föreskriftsrätt inte omfattas 

av verkställighetsföreskrifter enligt 70 §. 
 

50 §  

Paragrafen genomför artikel 8a.4 e och ska läsas ihop med artikel 8a.8 i avfallsdirektivet. Den ålägger 

insamlingssystemet att offentliggöra viss information på en webbplats. Av artikel 8a.8 i avfallsdirektivet 

framgår att tillhandahållandet av information till allmänheten enligt artikel 8a inte ska påverka 

konfidentialiteten för kommersiellt känsliga uppgifter i överensstämmelse med relevant unionsrätt och 

nationell rätt. 
 

51 §  

Paragrafen anger krav på rutiner för internkontroll. Den genomför artikel 8a.3 d i avfallsdirektivet som 

anger att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att det inom det utökade producentansvaret inrättas ett 

lämpligt system för egenkontroll i relevanta fall kompletterat med regelbundna oberoende kontroller. I 

artikeln anges att egenkontrollen ska bedöma i) den ekonomiska förvaltningen, inklusive efterlevnaden 

av kraven i punkt 4 a och b. (4 a avser producentens avgifter för separat insamling, transport och 

behandling, information, insamling och rapportering av uppgifter och 4 b producentens anpassade 

avgifter vid kollektivt fullgörande av skyldigheter inom utökat producentansvar). Egenkontrollen ska 

även bedöma kvaliteten på de uppgifter som samlas in och rapporteras i enlighet med artikel 8a.1 c 

(artikel 13 i engångsplastdirektivet), och kraven i EU:s avfallsförordning (förordning (EG) nr 

1013/2006). Paragrafen hänvisar till 48 § där avgifter till ett insamlingssystem regleras samt 46 § första 

stycket 5 där de uppgifter som ett insamlingssystem lämnar regleras. 
 

52 §  

HaV ges bemyndigande att föreskriva om sådana system för internkontroll som avses i 51 §. HaV 

bedömer att denna föreskriftsrätt inte omfattas av verkställighetsföreskrifter enligt 70 §. 
 

53 §  

Paragrafen reglerar möjlighet till insamling av uttjänta fiskeredskap i t.ex. en butikslokal. En sådan 

insamling är således frivillig. HaV bedömer att sådan insamling utgör yrkesmässig insamling av avfall 

och därmed ska anmälas till länsstyrelsen enligt 46 § avfallsförordningen. Se mer om detta i avsnitt 3.2.5. 

Se även 34 § andra stycket 1 b. 
 

54 § 

I paragrafen anges krav på årlig rapportering av fiskeredskap som innehåller plast som tillgängliggjorts 

på marknaden samt av uttjänta fiskeredskap. I artikel 8a.1 c i avfallsdirektivet framgår att 

medlemsstaterna ska säkerställa att ett rapporteringssystem inrättas för att samla in uppgifter om 

produkter som släpps ut på medlemsstatens marknad av producenter som omfattas av utökat 

producentansvar och uppgifter om insamling och behandling av avfall från dessa produkter, i tillämpliga 

fall med angivande av avfallsflödena. Av artikel 8a.4 a tredje ledet ska producenten täcka kostnader för 

de produkter som tillgängliggörs på marknaden för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat 

producentansvar för kostnader för insamling och rapportering av uppgifter i enlighet med artikel 8a.1 c. 

  



 

55 § 

HaV ges bemyndigande att föreskriva om den beräkningsmodell som avses i 54 §. HaV bedömer att 

denna föreskriftsrätt inte omfattas av verkställighetsföreskrifter enligt 70 §. 
 

56 och 57 §§ 

I 56 § anges den information som HaV ska sammanställa från en producent eller ett ombud om 

tillgängliggörande av fiskeredskap som innehåller plast på marknaden. I 57 § anges den information som 

HaV årsvis ska sammanställa för att kunna uppfylla rapporteringskraven till kommissionen den 31 mars 

varje år. I sista stycket anges att HaV, om information saknas, kan grunda uppgifterna på 

dokumenterade bedömningar. Det kan finnas behov för detta till exempel vid den årliga rapporteringen 

till kommissionen före producentansvaret har trätt i kraft enligt kravet i artikel 13.1 tredje stycket som 

stipulerar att den första rapporteringsperioden ska vara från 2022. Bestämmelserna genomför artikel 8.8 

tredje stycket, artikel 13.1 d, andra och tredje stycket samt 13.2 i engångsplastdirektivet. 
 

58 §  

Paragrafen anger ett krav på en producent som tillgängliggör fiskeredskap som innehåller plast på den 

svenska marknaden att informera användarna av fiskeredskapen om vissa uppgifter. Paragrafen 

genomför artikel 10 i engångsplastdirektivet. Den information som producenterna ska lämna om sina 

fiskeredskap är information om återanvändbarhet, återanvändningssystem, avfallshantering och annan 

liknande information om hur redskapet ska tas om hand på bästa sätt ur ett resurshushållnings-

perspektiv samt för att undvika nedskräpning av framförallt vattenmiljön. Paragrafen kan delvis 

genomföras genom det föreslagna kravet om märkning av fiskeredskap som innehåller plast enligt 30 § i 

förordningen. Sådan märkning föreslås innehålla information om hur redskapet ska tas om hand när det 

är uttjänt. Se överväganden i avsnitt 5.2.10. 

58 § tredje stycket 

Här anges syftet som ska uppfyllas vid rapportering enligt 59 §. Informationen ska lämnas på en 

webbplats eller på ett likvärdigt sätt som gör det enkelt för användarna att ta del av. 

58 § fjärde stycket 

Paragrafen anger att ansvaret att informera får överlämnas till en extern aktör. Syftet med detta är att det 

kan förbättra möjligheterna att nå ut med informationen om den lämnas över till sådana aktörer som är 

specialiserade på det området. På så vis främjas syftet med skyldigheten att lämna informationen. 
 

59 §  

Paragrafen anger att den som ska lämna information enligt 57 § också ska lämna en rapport till HaV om 

på vilket sätt informationen bidrar till att uppnå syftet med att lämna informationen. Syftet med 

informationen anges i tredje stycket i 57 §. Se avsnitt 5.2.10. 
 

60 – 61 §§ 

I paragrafen anges vid vilka tillfällen som den som driver ett insamlingssystem ska samråda med en 

kommun och med övriga system som har tillstånd. Dessa samråd ska göras fortlöpande när ett system 

fått tillstånd till skillnad från förberedande samråd i 37-38 §§. 
 

62 – 63 §§ 

Paragraferna stadgar skyldighet om överföring av uppgifter enligt artikel 13 i engångsplastdirektivet. 

Paragraferna genomför i engångsplastdirektivet artikel 8.8 tredje stycket, artikel 13.1 d, 13 andra och 
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tredje stycket och 13.2, samt artikel 8a.1 c i avfallsdirektivet. Av artikel 13 i engångsplastdirektivet 

framgår att medlemsstaterna för varje kalenderår ska rapportera angivna uppgifter till kommissionen, 

varav artikel 13.1 d gäller fiskeredskap och 13.2 avser kvalitetskontrollrapport över dessa uppgifter. 

Artikel 8a.1 c i avfallsdirektivet anger krav om säkerställande av att ett rapporteringssystem inrättas för 

att samla in uppgifter om produkter. Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen anta genomförandeakter 

för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter om fiskeredskap samt kvalitetskontrollrapport i 

enlighet med artikel 13.1 d och 13.2 i engångsplastdirektivet (se artikel 13.4 andra stycket).  

 

Om HaV får ansvar för tillsyn över producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast, ingår ansvar 

för de uppgifter som producenter och insamlingssystem årligen rapporterar till myndigheten. 

Naturvårdsverket ansvarar för övriga delar av rapporteringen enligt artikel 13, och har tillsynsansvar 

över rapporterade uppgifter enligt förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar enligt 

2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Naturvårdsverket anger i verkets skrivelse (med 

anledning av regeringsuppdrag om genomförande av engångsplastdirektivets rapporteringskrav) att 

rapporteringen av engångsplastdirektivet bör ske samlat, och att det är rimligt att verket rapporterar till 

kommissionen mot bakgrund av deras ansvar för de största delarna av engångsplastdirektivet.79  HaV 

kommer därmed behöva lämna de uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som anges i artikel 

13.1 d och 13.2 till Naturvårdsverket för den årliga rapporteringen till kommissionen. Angående 

överföring av uppgifter mellan myndigheter gör HaV följande bedömning. Av 6 kap. 5 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL, framgår att en myndighet på begäran av en annan myndighet ska 

lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra 

arbetets behöriga gång. Informationsskyldigheten omfattar varje uppgift myndigheten förfogar över, dvs. 

inte bara uppgift ur allmän handling. Denna bestämmelse utgör legalt stöd för överlämnande av 

uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att fullgöra rapporteringen till kommissionen, om inte 

uppgiften är sekretessbelagd (eller det skulle hindra arbetets behöriga gång). Nedan redogörs dock för att 

vissa av de inrapporterade uppgifterna kan komma att behöva en sekretessreglering, vilket innebär att en 

sekretessbrytande uppgiftsskyldighet i enlighet med 62 § krävs för att HaV ska kunna lämna över 

uppgifter i de fall som sekretess föreligger. Om de uppgifter som medlemsstaten ska rapportera till 

kommissionen enligt kraven i artikel 13.1 d i engångsplastdirektivet inte är sekretessbelagda, kan HaV 

med stöd av 6 kap. 5 § OSL överföra dem till Naturvårdsverket.  
 

Följande bedömning görs av om uppgifterna enligt artikel 13.1 d i engångsplastdirektivet omfattas av 

sekretess. Naturvårdsverket anger att de uppgifter som rapporteras till kommissionen sker i aggregerad 

form, vilket innebär att uppgifterna sällan kan identifiera en enskild näringsidkare och dennes affärs- 

eller driftförhållanden, och att det gör att de uppgifter som Naturvårdsverket ska lämna vidare till 

kommissionen troligtvis kan överlämnas utan att sekretess aktualiseras. Ett undantag skulle dock kunna 

vara om det finns så pass få verksamhetsutövare att även aggregerade uppgifter skulle identifiera en 

enskild näringsidkare och dennes affärs- eller driftförhållanden.80 Naturvårdsverket bedömer att de 

uppgifter som lämnas in av producenter enligt artikel 13 i engångsplastdirektivet och som verket 

ansvarar för, kommer att omfattas av sekretess för affärs- eller driftförhållanden enligt 30 kap. 23 § OSL, 

9 § och punkt 155 enligt offentlighets- och sekretessförordning (2009:641), OSF. Punkt 155 anger att 

sekretess gäller för enskildas affärs- eller driftförhållanden vad gäller utredning och tillståndsgivning 

enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och miljötillsynsförordningen.81  
 

HaV konstaterar att de uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som har släppts ut på marknaden 

som medlemsstaten ska rapportera enligt artikel 13.1 d i engångsplastdirektivet, också rör en enskild 

                                                           
79 Skrivelse 2019-12-19 Ärendenr: NV-05475-19 Genomförande av engångsplastdirektivets rapporteringskrav. Redovisning av 
regeringsuppdraget att utreda vissa frågor kopplade till genomförandet av engångsplastdirektivet, s. 19.  
80 Avsnitt 3.6, s. 20 a.a. 
81 Avsnitt 3.6, s. 20 a.a. 



 

näringsidkares affärs- eller driftförhållanden. I 30 kap. 23 § OSL, om tillsyn, stödverksamhet m.m., anges 

följande.  

23 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig 

myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn) 

eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i 

övrigt 
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, 

om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har 
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens 
verksamhet. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.  

Ordet enskild syftar inte bara på den som direkt är föremål för den verksamhet som avses i paragrafen 

utan också på den som står i affärsförbindelse eller annan sådan förbindelse med denne (se DsJu 

1977:11/Del 2 s. 495). 

 

Regeringen har i 9 § OSF, definierat vilka uppgifter som omfattas av sekretessen i 30 kap. 23 § OSL, i 

föreskrifter som återfinns i bilagan till förordningen. Sekretessen enligt 9 § första stycket 1 OSF gäller 

inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, 

redligheten i handeln eller liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna lämnas ut. 

Bestämmelsen föreskriver ett rakt skaderekvisit, dvs. det råder en presumtion för offentlighet82, vilket 

innebär att en bedömning måste göras om den enskilde kan antas lida ekonomisk skada om uppgifterna 

lämnas ut. Skadebedömningen ska ske med utgångspunkt från själva uppgiften. Frågan om sekretess 

gäller eller inte behöver inte i första hand knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörande 

bör i stället vara om uppgiften som sådan är av arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att 

medföra skada för det intresse som ska skyddas med bestämmelsen (prop. 1979/80:2 del A s. 80). 

 

HaV bedömer, i likhet med Naturvårdsverket, att det inte kan uteslutas att uppgifter som rapporteras in 

av aktörerna rörande fiskeredskap som innehåller plast innebär att en enskild näringsidkare och dennes 

affärs- eller driftförhållanden kan identifieras och att det kan röra sig om sådana uppgifter som innebär 

en ekonomisk skada om de skulle röjas, så som uppgifter om kapacitet/volymer. De till HaV 

rapporterade uppgifterna behöver därför skyddas av sekretess för affärs- eller driftförhållanden enligt 30 

kap. 23 § OSL. HaV föreslår därför att det införs en ny punkt i bilagan till OSF som anger sekretess för 

enskildas affärs- eller driftförhållanden om verksamheten består i utredning och tillståndsgivning enligt 

förordningen om producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast, samt för uppgifter i 

miljötillsynsförordningen (2011:13). I prop. 1979/80:2 del A s. 235 framgår att med tillståndsgivning och 

tillsyn avses det område som enligt äldre rätt menades med ordet kontroll. Ordet tillsyn bör inte ges en 

alltför snäv tolkning utan får anses omfatta alla de fall där en myndighet har en övervakande eller 

styrande funktion i förhållande till näringslivet. Se förslag till ny punkt i OSF i avsnitt 2.2.7 och 

författningskommentar i avsnitt 3.2.7.  
 

En överföring av personuppgifter till en annan myndighet utgör en behandling av personuppgifter och 

kräver enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ett berättigat ändamål och en laglig grund. Överföringen 

av uppgifter till Naturvårdsverket görs för att Sverige ska uppfylla sin rapporteringsskyldighet enligt 

artikel 13.1 d och 13.2 i engångsplastdirektivet. Laglig grund är antingen en rättslig skyldighet (om 

uppgiftsskyldigheten och dess syfte finns reglerad, såsom i en bestämmelse om uppgiftsskyldighet), eller 

allmänt intresse, för det fall att uppgiftsskyldighet inte finns reglerad utan istället sker utifrån det 

                                                           
82 Bestämmelsens tillämpning på handlingar i ett disciplinärende hos Revisorsnämnden behandlas i RÅ 2003 ref. 83. 
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upplägg som finns för att säkerställa att rapportering enligt direktivet sker till kommissionen samt mot 

bakgrund av 6 kap. 5 § OSL. En överföring av personuppgifter till Naturvårdsverket har således både ett 

berättigat ändamål och en laglig grund enligt GDPR.  

 

64-68 §§  

64-68 §§ genomför artikel 14 i engångsplastdirektivet som uppställer krav på medlemsstaterna att 

fastställa regler om sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som antagits enligt 

direktivet. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Se även avsnitt 5.2.11 och 

5.2.12. 
 

64 § 

Paragrafen anger att HaV får återkalla tillståndet om insamlingssystemet inte uppfyller i förordningen 
angivna krav. Se mer om tillståndsgivning i avsnitt 5.2.12.  

 

65 § 

Paragrafen upplyser om att bestämmelser om tillsyn finns i miljöbalken och miljötillsynsförordningen. I 

miljötillsynsförordningen föreslår HaV att en ny bestämmelse införs där det framgår att HaV har ansvar 

för tillsynen i fråga om producentansvaret för fiskeredskap med undantag för frågor om hur insamlingen 

av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i förordningen. Se avsnitt 2.2.2 och 3.2.2.  
 

66 §  

Paragrafen hänvisar till bestämmelser om avgifter i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken. HaV föreslår införandet av två nya bestämmelser i angiven förordning. Se 

avsnitt 3.2.3.  
 

67 §  

Paragrafen är en bötesbestämmelse som omfattar tre överträdelser. Utgångspunkten för straffrättsliga 

sanktioner enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen är att den ska beslutas genom lag. Enligt      

8 kap. 3 § första stycket 1 kan riksdagen dock bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter så länge 

rättsverkan inte avser annat än böter. Med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken (1998:808) kan regeringen 

införa denna bötesbestämmelse. 

  

De tre överträdelserna gäller producentens skyldighet att 1) märka fiskeredskap som innehåller plast som 

tillgängliggörs på marknaden, 2) ta hand om avfall och 3) lämna information till användare om bl.a. 

återanvändbara alternativ och lämplig hantering.  

 

Punkten 1 gäller märkning av fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på marknaden (30 §). 

Märkningen upplyser om att det är ett redskap som omfattas av producentansvaret, plast i redskapet, 

lämpliga avfallshanteringsalternativ och negativ påverkan på miljön. Märkning utgör ett viktigt krav för 

att kunna efterleva skyldigheterna i producentansvaret och det är därmed rimligt att en sådan 

överträdelse ingår i straffbestämmelsen. 

 

Punkten 2 avser producenter som inte uppfyller kravet att ta hand om uttjänta fiskeredskap genom att 

inte ta emot redskapet eller se till att någon som har tillstånd att driva ett insamlingssystem har åtagit sig 

att ta hand om det (31 §). Detta krav är en grundbult i producentansvaret varför en sådan överträdelse 

också bedöms vara allvarlig och bör omfattas av en straffbestämmelse.  



 

 

Punkten 3 avser krav på producent som släpper ut fiskeredskap som innehåller plast på marknaden      

(58 §) att informera användarna om återanvändbara alternativ, återanvändningssystem, 

avfallshanteringsalternativ och lämplig hantering m.m. Detta är en viktig åtgärd för att möjliggöra 

miljömässig hantering för användarna och det är rimligt att en sådan överträdelse också omfattas av en 

straffbestämmelse.  

 

67 § är formulerad på samma sätt som motsvarande 76 § förordning (2014:1075) om producentansvar för 

elutrustning. Det noteras att Naturvårdsverket i regeringsuppdrag under 2015 angett att det kan vara 

lämpligt att upphäva motsvarande straffbestämmelse och bland annat ersätta med 

miljösanktionsavgifter. Ståndpunkten motiverades med bland annat att det kan vara lämpligare att 

använda sig av miljösanktionsavgifter eller att det i vissa fall kan vara tillräckligt med tillsynsåtgärder.83 

Detta har i dagsläget inte utretts vidare. Straffbestämmelsen gällande producentansvaret för elutrustning 

har inte tillämpats i någon egentlig utsträckning och det är osäkert i vilken mån det skulle kunna bli 

aktuellt för fiskeredskap som innehåller plast. Det finns andra tillsynsåtgärder som kan användas för att 

åstadkomma rättelse (t.ex. vitesföreläggande och vitesförbud, se 67 § andra stycket).  

 

Det bör också beaktas att den skyldighet som åligger en tillsynsmyndighet att åtalsanmäla så snart det 

föreligger misstanke om brott enligt 26 kap. 2 § miljöbalken kan motverka syftet att alla producenter ska 

omfattas av producentansvarssystemet. Vid en misstanke ska inte tillsynsmyndigheten pröva om brottet 

kan anses ringa eller om det saknas uppsåt eller inte begåtts vårdslöst. Då både tillsynsmyndighet och 

branschorganisationer vill fånga upp så många producenter som möjligt för att undvika så kallade 

friåkare, kan detta motverkas av att en producent som samtidigt identifieras också åtalsanmäls.84  

 

Sammantaget finner HaV det lämpligt att använda sig av samma system inom producentansvaren 

gällande sanktionsbestämmelserna och föreslår därför att de tre föreslagna överträdelserna ska ingå i 

bötesbestämmelsen. 

67 § andra stycket 

I andra stycket anges att straff enligt förordningen inte får utdömas för gärning som omfattas av ett 

vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 26 kap. miljöbalken. HaV kan, utöver de sanktioner som anges i 

förordningen och 29 kap. miljöbalken, använda sig av tillsynsåtgärder som föreläggande och förbud som 

förenas med vite, för att åstadkomma rättelse. Detta skulle kunna vara fallet om HaV inte får in de 

uppgifter som ska ges in enligt förordningen, eller i de fall ytterligare uppgifter begärts in till exempel vid 

stickprovskontroller.  

67 § tredje stycket 

I tredje stycket anges att till ansvar enligt förordningen kan inte dömas om en gärning är belagd med 

straff enligt 29 kap. miljöbalken. En gärning som skulle kunna bli aktuell är försvårande av 

miljökontroll enligt 29 kap. 5 § miljöbalken. Punkten 1 handlar om uppgifter som ska ges in till en 

myndighet. Den som lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse 

för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften lämnas i en ansökan, anmälan eller annan 

handling som ska ges in till en myndighet, kan dömas för försvårande av miljökontroll. Denna punkt 

borde omfatta producenternas anmälan om tillgängliggörande på marknaden, ansökan om tillstånd eller 

rapportering av uttjänta fiskeredskap m.m.85 Enligt 29 kap. 11 § miljöbalken döms inte till ansvar om det 

                                                           
83 Skrivelse 2016-01-28 Ärendenr: NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och 
elutrustning, Slutredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke RU, s. 65.  
84 S. 66 a.a. 
85 Naturvårdsverket konstaterar i rapporten ovan a.a. att straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken såvitt de känner till inte tillämpats vid 
några överträdelser av bestämmelser i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, s. 64. 
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är fråga om en gärning som är att anse som ringa, dvs. om den framstår som obetydlig med hänsyn till 

det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. Som nämnts ovan under andra stycket 

är dock HaV alltid, i egenskap av tillsynsmyndighet, skyldig att göra en åtalsanmälan så snart det 

föreligger misstanke om brott, enligt 26 kap. 2 § miljöbalken. Det ligger då inte på tillsynsmyndigheten 

att pröva om brottet kan anses ringa eller om det saknas uppsåt eller inte begåtts vårdslöst.  

 

68 § 

Paragrafen hänvisar till förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter i vilken HaV föreslår 

införandet av två bestämmelser om miljösanktionsavgift om 10 000 kronor för den som driver 

insamlingssystem och för producent som är försenad med att lämna in i förordningen föreskrivna 

uppgifter. Se avsnitt 2.2.4 och 3.2.4.  
 

69 § 

Paragrafen hänvisar till var bestämmelser om överklagande av en myndighets beslut återfinns. Av 21 kap. 

1 § andra stycket miljöbalken framgår att mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, 

efter överklagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut 

enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. 
 

70 § 

I paragrafen ges HaV bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter gällande förordningen. 

Enligt 8 kap. 7 § första stycket 1 regeringsformen anges att regeringen får meddela föreskrifter om 

verkställighet av lag, och i 11 § att regeringen får bemyndiga en myndighet under regeringen eller någon 

av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Verkställighetsföreskrifter kan fylla ut eller 

precisera en lagbestämmelse och tillföra vad som behövs för att en lag ska kunna tillämpas i praktiken.86 

De får inte tillföra något väsentligt nytt i sak eller förändra innehållet i en lagbestämmelse, utan ska 

förstås som tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär.87 Av detta får anses följa att nya 

skyldigheter inte kan uppstå genom verkställighetsföreskrifter. HaV bedömer att verkställighets-

föreskrifter kan vara nödvändigt att tillämpa i vissa fall vid tillämpningen av förordningen. HaV har i 

vissa bestämmelser föreslagit ett eget bemyndigande, till exempel när det gäller angivande av 

fiskeredskap som innehåller plast och rutiner för internkontroll mot bakgrund av att dessa föreskrifter 

inte bedöms motsvara innehållet i verkställighetsföreskrifter. 

 
  

                                                           
86 Prop. 1973:90 s. 211. 
87 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter, Ds 2014:10, s. 13. 



 

3.2 Författningskommentar till övriga 
författningsförslag 

3.2.1. Förslag till ändring av 15 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) 

I nuvarande 15 kap. 15 § miljöbalken ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

bemyndigande att meddela föreskrifter om att producenter av förpackningar och producenter av vissa 

slags papper, bl.a. tidningspapper, samt producenter av elektriska och elektroniska produkter88 ska se till 

att angivna förpackningar, papper och produkter omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller 

återvinning, samt krav på tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem.89 I prop. 

2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, föreslås en ändring i 15 kap. 15 § 1 med 

följande motivering.90 Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som rör producentansvar och insamlingssystem. 

Bemyndigandet gäller idag skyldighet att se till att produkter omfattas av ett insamlingssystem för 

återvinning eller återanvändning. Eftersom en del av det avfall som tas emot av insamlingssystemen 

behöver bortskaffas så bör bemyndigandet gälla insamlingssystem för behandling eller återanvändning. 

Därmed ändras i punkt 1 bemyndigandet från att gälla föreskrifter om skyldighet för producenter att se 

till att produkter omfattas av ett insamlingssystem för återvinning till en skyldighet att omfattas av ett 

insamlingssystem för behandling. Vad som avses med behandla avfall anges föreslagen 6 §. Se även 

avsnitt 1.3.5 ovan om termen behandla avfall i 15 kap. miljöbalken.   
 

Mot bakgrund av den föreslagna förordningen, föreslår HaV att ”producenter av fiskeredskap som 

innehåller plast” och ”eller fiskeredskapen som innehåller plast” införs i 15 kap. 15 § 1, för att regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få bemyndigande att meddela föreskrifter om 

skyldighet för producenter av fiskeredskap som innehåller plast att se till att fiskeredskapen omfattas av 

ett insamlingssystem och tillstånd för yrkesmässig drift av sådana system. 
 

3.2.2. Förslag till ändring i 2 kap. miljötillsynsförordning (2011:13), ny 2 kap. 24 a 
§  

26 kap. miljöbalken  

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har 

meddelats med stöd av miljöbalken. Tillsynen omfattar såväl myndighetsutövande tillsyn, dvs. tillsyn 

över efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken som andra uppgifter av 

förebyggande och stödjande karaktär.91 Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten för detta 

ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta 

de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Genom rådgivning, information eller liknande 

verksamhet ska myndigheten också skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. 

I 26 kap. 3 § första stycket miljöbalken pekas tillsynsmyndigheter ut, här anges bland andra Havs- och 

vattenmyndigheten. Om HaV utses till tillsynsmyndighet för föreskrifter för producentansvar för 

fiskeredskap som innehåller plast som utfärdas enligt 15 kap. 12 § miljöbalken, behövs en bestämmelse 

föras in om ansvaret i miljötillsynsförordningen (2011:13). 

                                                           
88 Bestämmelsen har genom ändring som trädde i kraft den 5 november 2013 utvidgats till att även omfatta elektriska och elektroniska 
produkter. Se prop. 2012/13:161. 
89 Paragrafens ursprungslydelse tillkom genom prop. 2002/03:117 ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp” och trädde i kraft 
den 1 juni 2005.  
90 S. 64 och 97. 
91 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 493. Jfr allmänna råd (2001:3) från Naturvårdsverket. 
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Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) avser tillsyn enligt miljöbalken och innehåller bestämmelser om 

tillsynsmyndigheternas uppgifter enligt 26 kap. 3 § miljöbalken. I förordningen finns närmare 

bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. HaV (bland andra myndigheter) har det 

centrala ansvaret för tillsynsvägledningen inom särskilt utpekade ansvarsområden. Naturvårdsverket 

ansvarar för tillsynsvägledningen inom övriga områden. Länsstyrelsen har med vissa undantag ett 

regionalt ansvar för tillsynsvägledning.92 I miljötillsynsförordningen 2 kap. Fördelningen av den 

operativa tillsynen, fördelas statliga myndigheters och kommunala nämnders ansvar för att operativ 

tillsyn över miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av balken samt EU-förordningar följs. Av 

1 § följer att den fördelningen gäller i den mån regeringen i det enskilda fallet inte har beslutat något 

annat. I 19 § Övriga verksamheter och åtgärder, anges att ansvaret för tillsynen i fråga om avfall och 

avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. miljöbalken fördelas i 2 kap. 20 – 35 §§. I 2 kap. 24 § anges 

bland annat vilka producentansvar som Naturvårdsverket har tillsynsansvar för.  

 

En bestämmelse om att HaV har ansvar för tillsynen i fråga om producentansvar för fiskeredskap 

som innehåller plast föreslås föras in i miljötillsynsförordningen som 2 kap. 24 a §. Med skrivningen 

om undantag för insamling lokalt avses t.ex. insamling i butik, motsvarande bestämmelserna om 

Naturvårdsverkets tillsynsansvar. 

 

3.2.3. Förslag till ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, ny 7 kap. 8 l § och 8 m § 

Avgifter för prövning och tillsyn inom avfallsområdet regleras i förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). Förordningen är beslutad med stöd av bemyndigandet i 

27 kap. 1 § miljöbalken och är uppdelad i kapitel för olika slags verksamheter. Kapitel 7 i förordningen 

innehåller bestämmelser om bland annat avgifter enligt 15 kap. miljöbalken (avfall och 

producentansvar). I 7 kap. 8 e-k §§ FAPT finns bestämmelser om att den som driver ett 

insamlingssystem med tillstånd eller en producent eller producentrepresentant enligt producentansvars-

förordningarna för el, papper och batterier, för varje kalenderår ska betala en avgift till 

Naturvårdsverket.  

 

Om HaV tilldelas tillsynsansvar för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast bör 

motsvarande bestämmelser föras in i FAPT. HaV föreslår därmed en bestämmelse i 7 kap. om att den 

som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 33 § förordningen för varje kalenderår ska betala 

en avgift till HaV om xx kronor för myndighetens prövnings- och tillsynsverksamhet (8 l §). En 

bestämmelse om att en producent eller ombud som har skyldigheter enligt förordningen för varje 

kalenderår ska betala en avgift till HaV om xx kronor, för myndighetens tillsynsverksamhet behöver 

också införas i 7 kap (8 m §). HaV begär ytterligare tid för att utreda vilka tillsynsavgiftsbelopp som blir 

aktuella om HaV ska ha tillsynsansvar, se avsnitt 1.2.2. 

3.2.4. Förslag till ändring i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259), ny 11 
kap. 21 § och 22 § 

30 kap. miljöbalken 

I 30 kap. miljöbalken93 återfinns bestämmelser om miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifterna är 

en administrativ sanktionsavgift som tas ut vid överträdelser av vissa miljöregler. Avgiftens syfte är 

                                                           
 
92 T.ex. prop. 1997/98:45, del 1 s. 498. 
93 Prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem m.m. s. 46-54. 



 

således inte att vara vinsteliminerande, utan enbart styrande och på så sätt verka för att upprätthålla en 

hög standard i miljöpåverkande näringsverksamhet. Inriktningen är att miljösanktionsavgifterna ska 

avse sanktion mot överträdelser med lågt straffvärde, medan överträdelser med högre straffvärde 

hanteras inom 29 kap. miljöbalken (Straffbestämmelser och förverkande). För att inte riskera konflikt 

med Europakonventionen har det införts ett krav på delgivning innan ett beslut om miljösanktionsavgift 

kan verkställas.94  

 

I 30 kap. 1 § miljöbalken framgår att regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift 

(miljösanktionsavgift) ska betalas av den som bl.a. åsidosatt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

miljöbalken. Avgiftens storlek ska framgå av föreskrifterna. Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor 

och högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och 

betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.95 Det ska vara enkelt att konstatera att en 

överträdelse begåtts och att bestämma vilket belopp som ska påföras vid varje enskilt tillfälle. Utrymmet 

för skönsmässiga bedömningar ska vara litet och beloppet ska bestämmas enligt en fastställd tariff.96 I 30 

kap. 2 § miljöbalken anges att en miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Bestämmelserna i 30 kap. kompletteras med förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. I 

förordningen har regeringen föreskrivit för vilka överträdelser sanktionsavgift ska utgå och med vilka 

belopp. I 11 kap. Avfall och producentansvar återfinns bestämmelser om miljösanktionsavgifter. I 11 

kap. 13, 14, 14 a, 17, 19 och 20 §§ föreskrivs om en miljösanktionsavgift om 10 000 kronor  för att vara 

försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter enligt producentansvarsförordningar till 

Naturvårdsverket. HaV bedömer att motsvarande bestämmelse bör införas för den som driver ett 

insamlingssystem och är försenad med att till HaV lämna uppgifter om med vilka producenter och 

ombud som avtal ingåtts om omhändertagande av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast, samt, 

uppgifter om den mängd uttjänta fiskeredskap som samlats in under föregående kalenderår (45 § första 

stycket 4-5 förordningen). Motsvarande bestämmelse bör införas för den producent som är försenad 

med att till HaV lämna föreskrivna uppgifter om den mängd fiskeredskap som innehåller plast som gjorts 

tillgänglig på den svenska marknaden under föregående kalenderår eller för den producent som enligt   

32 § förordningen ska ta emot uttjänta fiskeredskap och som är försenad med att lämna uppgifter om 

uttjänta fiskeredskap, enligt 54 § första och andra stycket förordningen. HaV bedömer att den avgift på 

10 000 kronor som Naturvårdsverket påför är rimlig och att ett enhetligt system för producentansvar bör 

eftersträvas. HaV föreslår därmed att bestämmelser om en miljösanktionsavgift med 10 000 kronor ska 

påföras för överträdelser av 46 § första stycket 4-5 och 54 § förordningen. 

3.2.5. Förslag till ändring avfallsförordningen (2011:927), ny 6 c § samt ändring i 
25 a § och 48 § 6 

Definition av fiskeredskap som innehåller plast 

I avfallsförordningen anges i 2 § att ”Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 

15 kap. miljöbalken.” I 6 a-b §§ avfallsförordningen anges att med förpackning och förpackningsavfall 

samt tidning och returpapper avses i denna förordning detsamma som i respektive 

producentansvarsförordning. HaV föreslår att en motsvarande bestämmelse införs om att med 

fiskeredskap som innehåller plast avses i avfallsförordningen detsamma som i förordningen om 

producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast, som ny 6 c §.  

                                                           
94 Bengtsson m.fl. del II, s. 30:1 ff.; Naturvårdsverket, Handbok 2001:1 med allmänna råd om handläggning av ärenden om 
miljösanktionsavgifter; Jan Darpö, Miljörätt och Europakonventionen i Miljörätten i förändring – en antologi 2003. 
95 Jfr prop. 1997/98:45, s. 538 ff. 1029. 
96 SOU 2004:37, s. 80 f. 
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Krav på den som innehar avfall 

I avfallsförordningen 24 § a-d och 25 § finns krav på den som innehar avfall att sortera ut det och lämna 

till en producent, kommun eller sådana insamlingssystem som anges i förordningarna för 

producentansvar. HaV föreslår att ett motsvarande krav införs för den som innehar uttjänta fiskeredskap 

i avfallsförordningen, som ny 25 a §. Paragrafen införs med stöd av 15 kap. 39 § miljöbalken.  

Yrkesmässig insamling i butikslokal eller liknande 

Enligt 33 § i den föreslagna förordningen för fiskeredskap som innehåller plast krävs tillstånd för att 

driva ett insamlingssystem. Tillstånd krävs dock inte för den som tar emot uttjänta fiskeredskap i t.ex. en 

butikslokal. Att ta emot fiskeredskap i en butikslokal är frivilligt. Enligt förordningens 53 §, får den som i 

butikslokal eller liknande yrkesmässigt säljer eller skänker fiskeredskapsutrustning till användare, ta 

emot uttjänta fiskeredskap, om den som har tagit emot ser till att ett insamlingssystem som har tillstånd 

hämtar avfallet. Avfallet ska hämtas utan kostnad. Butiken och insamlingssystemet kan komma överens 

om att avfallet hämtas på annan plats (34 § andra stycket 1 b) under förutsättning att avfallsregler för 

transporter och mellanlagring uppfylls.  
 

I 15 kap. 18 § miljöbalken anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer eller till 

kommunen för att yrkesmässigt samla in avfall (p. 1), eller yrkesmässigt köpa eller sälja avfall eller 

förmedla avfall för bortskaffande eller återvinning (p. 2). I 46 § avfallsförordningen anges krav på 

anmälan till länsstyrelsen, om mottagandet utgör yrkesmässig insamling av avfall. Uttrycket 

yrkesmässigt finns inte beskrivet i förarbetena till miljöbalken och det finns inte heller någon uttalad 

rättspraxis kring detta begrepp när det gäller miljöbalksprövningar. För att en verksamhet ska anses 

som en näringsverksamhet inom beskattningsrätten så krävs det att den bedrivs yrkesmässigt. Med 

kravet på yrkesmässighet följer att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt och med en 

viss omfattning. Bedömning behöver därför göras från fall till fall, men det är tecken på yrkesmässig 

verksamhet när den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärden: 

• är näringsidkare 

• kallar sig företagare 

• uppenbarligen bedriver verksamhet kommersiellt 

• utför tjänster åt någon annan 

• gör något som faller under miljöbalken inom en i övrigt yrkesmässig verksamhet, och gör så i större 

omfattning, med viss omfattning eller periodiskt 

• tar betalt 

• marknadsför verksamheten/åtgärden, och/eller 

• inte agerar som privatperson. 

Mot bakgrund av dessa kriterier bör butiksinsamling kunna ses som yrkesmässig insamling av avfall och 

därmed omfattas av krav på anmälan till länsstyrelsen enligt 46 § avfallsförordningen. HaV föreslår att 

en bestämmelse införs om att anmälningsplikt inte gäller verksamheter som omfattas av ett tillstånd 

enligt 33 § förordningen om producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast, som ny 48 § 6. 

Paragrafen införs med stöd av 15 kap. 18 § miljöbalken. HaV noterar att det kunde vara lämpligt att 

föra in en definition i avfallsförordningen om vad som utgör ”yrkesmässig insamling”. 



 

3.2.6. Förslag till ändring i förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och 
vattenmyndigheten, ny 5 § 8 

Naturvårdsverket är, enligt förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket, 

förvaltningsmyndighet för avfallsområdet, där avfallsdelen av producentansvaret ingår. Det betyder 

bland annat att Naturvårdsverket är expertmyndighet inom området och exempelvis stöder 

miljödepartementet i EU-arbetet, genomför utredningar på uppdrag av regeringen och har dialog med 

berörda branschorganisationer. Utöver detta övergripande ansvar inom avfallsområdet har 

Naturvårdsverket ett utpekat ansvar för de aktuella producentansvaren i flera olika författningar, såsom 

producentansvarsförordningar, miljötillsynsförordning (2011:13) och förordning (EU) 765/2008 

(ackreditering och marknadskontroll). Under förutsättning att HaV tilldelas tillsynsansvar för 

producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast, föreslås en bestämmelse införas i HaV:s 

instruktion som tydliggör detta, som ny punkt 8 i 5 §. Se avsnitt 1.2.2 om ansvarsområden. 

3.2.7. Förslag till ändring i bilagan till offentlighets- och sekretessförordning, 
(2009:641), ny p. 157 

 
p. 157 

I den punkt som föreslås införas i bilagan till offentlighets- och sekretessförordning (2009:641), 

anges att uppgifter om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen om producentansvar för 

fiskeredskap som innehåller plast samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om 

fiskeredskap som innehåller plast, omfattas av sekretess för enskildas affärs- eller driftförhållanden 

enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Se överväganden i avsnitt 3.1 

författningskommentarer till 62-63 §§ förordningen angående överföring av uppgifter om 

fiskeredskap som innehåller plast.  
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4. Författningsförslagens 
överensstämmelse med EU-rätt 

I regeringsuppdraget anges att de förslag som kräver författningsförändringar ska följas av författnings-

förslag. Förslagens förenlighet med EU-rätten ska redovisas och vid behov ska tillräckligt underlag som 

behövs vid en anmälan enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 

föreskrifter för informationssamhällets tjänster (anmälningsdirektivet) lämnas.  

Anmälningsdirektivet 

När myndigheter inom EU tar fram nya eller ändrar i befintliga nationella tekniska föreskrifter och regler 

för e-tjänster (informationssamhällets tjänster) ska de anmälas till EU-kommissionen i enlighet med 

anmälningsdirektivet. I artikel 1 c och 1 f i anmälningsdirektivet definieras teknisk specifikation och 

teknisk föreskrift. Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. 

Nationella myndigheter har också möjlighet att påverka utformningen av andra länders tekniska 

föreskrifter eller regler för e-tjänster. Om en teknisk föreskrift antas utan att den först har anmälts 

innebär det att den inte får tillämpas. I enlighet med förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska 

svenska myndigheter underrätta Kommerskollegium om förslag till nya tekniska föreskrifter respektive 

förslag till ändringar till redan antagna föreskrifter. 

 

Alla föreskriftsförslag som innehåller tekniska föreskrifter och som reglerar fysiska produkter eller e-

tjänster (informationssamhällets tjänster) ska därmed, med vissa undantag, anmälas. Artikel 7.1 a i 

anmälningsdirektivet anger ett sådant undantag, som innebär att föreskriftsförslag inte ska tillämpas när 

medlemsstaterna uppfyller de bindande unionsrättsakter som leder till att tekniska specifikationer eller 

föreskrifter för tjänster antas. Anmälningsdirektivet och förordning (1994:2029) omfattar därmed inte 

föreskriftsförslag av tekniska föreskrifter som genomför bindande EU-lagstiftning. De föreskrifter som 

innefattar tekniska specifikationer i föreslagen förordning för producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast är bestämmelser om producentansvarsmärkning av fiskeredskap som innehåller plast 

och utformning av redskap (28 och 30 §§). Båda paragraferna är allmänt hållna och av förordningen 

framgår att den cirkulära utformningen av fiskeredskap som innehåller plast inte får påverka 

tillämpningen av EU:s tekniska regler för fiskeredskap som fisket är bundna av vid bedrivande av 

fiskeverksamhet i den gemensamma fiskeripolitiken. Införandet av bestämmelserna är nödvändigt för att 

uppfylla kraven i artikel 8.8 i engångsplastdirektivet för medlemsstaten att säkerställa att system införs 

för utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på medlemsstatens 

marknad i enlighet med artikel 8 och 8a i avfallsdirektivet.  

 

Förenlighet med EU-rätten i övrigt 

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning på något område. 

Ett direktiv föreskriver vilket resultat som ska uppnås men lämnar åt medlemsstaterna att bestämma 

form och tillvägagångssätt för genomförandet. Engångsplastdirektivet, såväl som avfallsdirektivet, är 

minimidirektiv vilket innebär att medlemsstaterna har möjlighet att införa strängare regler i sin 

nationella lagstiftning. HaV har i förordningen infört bestämmelser om att producentansvaret ska gälla 

fiskeredskap som innehåller plast som används i sötvatten såväl som marina vatten, vilket går utöver 

engångsplastdirektivets tillämpningsområde, som enbart omfattar användandet i marina vatten. HaV 

bedömer att det inte är möjligt att genomföra producentansvaret om det bara skulle vara tillämpligt på 

fiskeredskap som används i marina vatten med beaktande av hur fisket i marina vatten och sötvatten går 



 

till väga i Sverige. Se författningskommentar till 5 § förordningen. HaV anser därmed att det är 

nödvändigt att nationellt införa en vidare omfattning av användningen av fiskeredskap än vad som 

stadgas i engångsplastdirektivet för att uppfylla kraven om att säkerställa att ett system för utökat 

producentansvar införs som uppfyller direktivets syfte. 

 

I artikel 8.3 i avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna vid tillämpningen av utökat producentansvar, 

ska ta hänsyn till teknisk genomförbarhet och ekonomisk hållbarhet samt den övergripande inverkan på 

miljön, människors hälsa och samhället och respektera behovet av att se till att den inre marknaden 

fungerar smidigt. Det utökade producentansvaret ska tillämpas utan att det påverkar ansvaret för 

avfallshantering enligt artikel 15.1 och utan att det påverkar tillämpningen av gällande lagstiftning om 

avfallsflöden och specifika produkter (artikel 8.4). I artikel 8a.1 d anges att medlemsstaterna ska 

säkerställa likabehandling av producenter oavsett produkternas ursprung eller storlek, utan att lägga en 

oproportionerlig regelbörda på dem, inbegripet små och medelstora företag, av små mängder produkter. 

 

För att tillämpa producentansvaret i enlighet med artikel 8.4 ovan, finns i förordningen krav på 

förberedande och fortlöpande samråd, dvs. den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den 

ansöker om tillstånd samt kontinuerligt när tillstånd erhållits, samråda med kommunerna och andra 

insamlingssystem. En kommun kan också vid behov begära samråd. Syftet med samrådet är att 

insamlingssystemet ska samordnas med den kommunala avfallshanteringen och hänsyn ska tas till de 

lokala förhållandena i varje kommun, samt att undersöka möjligheterna att samordna systemet med 

övriga system. Likabehandling av producenter (artikel 8a.1 d) säkerställs genom förordningens krav på 

insamlingssystemen att låta fiskeredskap som innehåller plast omfattas av systemet utan villkor som 

diskriminerar någon producent. Övriga bestämmelser i förordningen är utformade i enlighet med kraven 

i engångsplastdirektivet.  

 

Övriga författningsförslag, dvs. följdändringar eller införande av nya bestämmelser i annan nationell 

lagstiftning, gäller bemyndigande att meddela föreskrifter om att producenter av fiskeredskap som 

innehåller plast ska omfattas av insamlingssystem (miljöbalken) och att göra det möjligt för HaV att 

utföra uppgifter som tillsynsmyndighet om myndigheten får utpekat ansvar för detta område. Dessa 

bestämmelser om föreskriftsrätt om anslutning till insamlingssystem, tillsyn och sanktioner 

(miljösanktionsavgifter) genomför kraven i engångsplastdirektivet om att införa system för utökat 

producentansvar samt artikel 14 om att fastställa regler om sanktioner för överträdelse av de nationella 

bestämmelser som antagits enligt direktivet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de 

tillämpas. Krav föreslås även införas även i avfallsförordningen (2011:927) om hantering av uttjänta 

fiskeredskap för den som innehar sådana och uppfyller engångsplastdirektivets syfte.  

  

Sammantaget går författningsförslagen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå engångsplast-

direktivets syfte, att förebygga och minska inverkan på miljön och på människors hälsa från fiskeredskap 

som innehåller plast samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja 

innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre 

marknadens goda funktion. Förordningens bestämmelser och övriga författningsförslag är därmed i 

överensstämmelse med EU-rätten. HaV bedömer att författningsförslagen är proportionerliga, 

överensstämmer med och går inte utöver de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU. 

Förslagen innebär att Sverige kan uppfylla kraven på utökat producentansvar för fiskeredskap som 

innehåller plast i engångsplastdirektivet.  
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5. Del D - Bedömningar och förslag 
I del 5 behandlas överväganden gällande hanteringen av det historiska avfallet i avsnitt 5.1. I avsnitt 5.2 

återfinns bedömningar av föreslagen förordning för producentansvar för fiskeredskap som innehåller 

plast. 

 

5.1. Överväganden angående producentansvar för historiskt 
avfall 

5.1.1. Historiskt avfall 

I flera befintliga producentansvar återfinns i EU:s direktiv regleringar av hur det historiska avfallet av 

produkter ska omhändertas. I WEEE-direktivet97 anges i artikel 12.4 att ansvaret för finansieringen av 

kostnaderna för hanteringen av WEEE från produkter som släppts ut på marknaden den 13 augusti 2005 

eller tidigare (historiskt avfall), ska bäras av ett eller flera system som alla producenter som finns på 

marknaden när kostnaderna uppstår proportionellt ska bidra till […], och i batteridirektivet98 anges att 

finansieringen ska tillämpas på alla förbrukade batterier och ackumulatorer oavsett vid vilken tidpunkt 

de släppts ut på marknaden (artikel 16.4). Dessa bestämmelser har införlivats i producentansvars-

förordningar. I engångsplastdirektivet, i motsats till t.ex. WEEE-direktivet eller batteridirektivet, regleras 

inte hur det historiska avfallet ska hanteras. Det finns därmed inte något uttryckligt stöd i 

engångsplastdirektivet för att kostnader för historiskt avfall gällande fiskeredskap som innehåller plast 

ska täckas av producenterna.  

 

I artikel 8.9 i engångsplastdirektivet anges att ”När det gäller de system för utökat producentansvar som 

införs i enlighet med artikel 8.8 ska medlemsstaterna säkerställa att producenter av fiskeredskap som 

innehåller plast ska täcka kostnaderna för den separata insamlingen av uttjänta fiskeredskap som 

innehåller plast och som har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i hamn i enlighet med 

direktiv (EU) 2019/883 eller till andra likvärdiga insamlingssystem som inte omfattas av det direktivet 

samt kostnaderna för efterföljande transport och behandling av avfallet. […] De krav som fastställs i i 

denna punkt ska komplettera de krav som är tillämpliga på avfall från fiskefartyg som ingår i 

unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn.” Engångsplastdirektivet knyter an till 

mottagningsdirektivet genom att det senare reglerar mottagande av passivt uppfiskat avfall i hamnar. I 

mottagningsdirektivet, som inte är implementerat i svensk lagstiftning än och träder i kraft 28 juni 2021, 

anges att skyldigheter vid utökat producentansvar även gäller för hanteringen av fartygsavfall. För att 

undvika att kostnaderna för insamling och behandling av passivt uppfiskat avfall uteslutande bärs av 

hamnanvändare, ska medlemsstaterna i förekommande fall täcka dessa kostnader med intäkterna från 

alternativa finansieringssystem, varvid det kan bli aktuellt att inkludera producentledet för uttjänta 

fiskeredskap. Se mer om detta i avsnitt 1.3.3 om mottagningsdirektivet. 

 

Det noteras att om en medlemsstat inför producentansvar för historiskt avfall och övriga medlemsländer 

inte gör detsamma riskerar det skapa försvårande konkurrensmöjligheter och kan förhindra en väl 

fungerande inre marknad. HaV bedömer att frågan om huruvida producenter bör stå för kostnader för 

det historiska avfallet från fiskeredskap lämpligen bör harmoniseras mellan medlemsländerna.  

                                                           
97 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning. 
98 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier 
och ackumulatorer. 



 

5.1.1.1. Finansiering för hantering av historiskt avfall 

Idag finns inga säkerställda uppgifter om hur mycket förlorade fiskeredskap det finns på havets botten. 

En studie av Ellen-Mac-Arthur-Foundation uppskattar den totala mängden plastavfall i haven på över 

150 miljoner ton. Baserat på siffrorna från The Food and Agriculture Organization (FAO) och Alfred 

Wegener institute (AWI) enbart skulle detta resultera i beräknade mängder mellan 15 och 16,5 miljoner 

ton förlorade fiskeredskap i haven världen över (Bertling och Nühlen Oberhausen, 2019). Interreg 

projektet Marelitt Baltic har försökt uppskatta mängden förlorade fiskeredskap genom att 

schablonräkna på att 3,7 nät förloras varje år per fiskefartyg. Används denna schablonberäkning för 

Sveriges yrkesfiske räknas först antal fiskefartyg, vilka i december år 2018 uppgick till 1162 båtar. Då blir 

uppskattningen att det förloras cirka 4 300 nät årligen i Sverige och att endast 10 procent av dem 

återfinns. Enligt HaV:s uppskattningar förlorades årligen 3 000 hummertinor från och med 2016 och 

tidigare år uppskattningsvis 4 000 hummertinor årligen.  

 

HaV föreslår att historiskt avfall inte ska ingå i ett producentansvar för fiskeredskap i dagsläget utan att 

detta bör tas om hand genom statliga medel.  

Arbetet med historiskt avfall av fiskeredskap innefattar  

 städinsatser i form av draggningar/dykinsatser i vattenmiljön, 

 att finna hotspots av förlorade fiskeredskap för kostnadseffektiv insamling, och 

 insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap på land liknande den där HaV subventionerar 

återvinning och skrotningen av förlorade eller uttjänta fiskeredskap (dnr 3095-19). 

Hur finansiering kring arbetet med förlorade och uttjänta fiskeredskap som sker idag går att läsa mer om 

i avsnittet 1.4.4 Finansiering av dagens insamling och återvinning av uttjänta och förlorade 

fiskeredskap. 

 

I kommande EHFFs programperiod, 2021-2027, finns ett behov av nationellt samordnade projekt som 

berör förlorade fiskeredskap. Förhoppningsvis blir aktiviteter kring draggningsåtgärder större än tidigare 

programperiod, 10 miljoner kronor under en sexårsperiod. Den finansiering som kan vara möjlig via 

EHFF är långt ifrån tillräcklig för de åtgärder som behöver göras i vår marina miljö. En möjlighet för att 

förenkla finansiering för EHFF kan vara LOVA-bidrag som kan vara med och delfinansiera dessa projekt. 

Dagens skrivelse om spökgarn i LOVA-vägledningen bör i sådana fall förtydligas och förenklas. 

Förtydligandet och förenklingen skulle kunna var att projekt som redan beviljats stöd genom EHFF per 

automatik även beviljas finansiering via LOVA förutsatt att berörd länsstyrelse prioriterar detta. Vilka 

typer av LOVA-projekt som prioriteras bestämmer respektive länsstyrelse utifrån sitt regionala 

åtgärdsbehov och denna process är väl etablerad i deras strategiska miljömålsarbete. Viktigt att påpeka 

är att insamling av historiskt uttjänta fiskeredskap på land inte faller in under varken nuvarande eller 

kommande programperiod. 
 

Samlat helhetsgrepp 

Införandet av ett producentansvar för fiskeredskap kommer inte att lösa problemet med historiskt 

uttjänta- och förlorade fiskeredskap. I Marelitt Baltics utredning, WP2 Report Derelict fishing gear 

mapping and retrieval methodologie, uppskattas draggningskostnader för att rengöra 2 100 

kvadratkilometer havsbotten från förlorade fiskeredskap utanför södra Sveriges kustlinje till cirka 150 

miljoner kronor. (Baltic, 2019, s. 94). Arbetet med insamling av uttjänta fiskeredskap, HaV 

subventionerar återvinning och skrotningen av förlorade eller uttjänta fiskeredskap, dnr 3095-2919, 

har redan gett resultat av att under en enda insamlingsomgång lyckades samlas in 25 ton uttjänta 

fiskeredskap i Stockholmsområdet. Detta indikerar att det finns stora mängder uttjänta fiskeredskap att 

samla in.  

file://///hav.havochvatten.se/groups/hav/Avd-H/Havsförvaltning/Marint%20skräp/Upphandlingar/2019/3095-19%20skrotning%20av%20fiskeredskap
file://///hav.havochvatten.se/groups/hav/Avd-H/Havsförvaltning/Marint%20skräp/Upphandlingar/2019/3095-19%20skrotning%20av%20fiskeredskap
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Arbetet med att sanera vår miljö, både ovan och under vatten, från historiskt förlorade- och uttjänta 

fiskeredskap borde genomföras genom en liknande satsning som gjorts kring sanering av vrak99, 25 

miljoner kronor per år under 10 år, för att få ett mer samlat helhetsgrepp som idag saknas. 

Saneringsarbetet som behöver utföras i havet skulle även kunna stödja och bidra till det småskaliga fisket 

genom att involvera yrkesfiskarna i detta arbete. 

 

Som nämns under 5.1.1, anges i mottagningsdirektivet att hamnens kostnader för passivt uppfiskat avfall 

inte enbart ska bäras av hamnanvändare. Exakt hur detta ska hanteras är inte färdigutrett. I det faktiska 

genomförandet av mottagningsdirektivet förväntas det underlätta om det redan finns en process för att 

fördela kostnader för passivt uppfiskat avfall, inklusive men inte nödvändigtvis, om den processen på ett 

tydligt sätt kan inkludera producentledet. Mottagningsdirektivet ska införlivas i nationell lagstiftning 

senast 28 juni 2021. Finansiering för passivt uppfiskat avfall, och då kategorin fiskeredskap som 

innehåller plast, kommer inte att vara möjlig förrän producentansvaret för fiskeredskap enligt 

engångsplastdirektivet träder i kraft, senast den 31 december 2024. Fram till dess saknas det finansiering 

för passivt uppfiskade fiskeredskap som innehåller plast i mottagningsdirektivet, men det skulle kunna 

ingå i det ”samlade helhetsgreppet”. HaV föreslår att det bör utredas vidare och HaV är den myndighet 

som ska ansvara för sanering av historiskt fiskeredskapsavfall.  

 

5.2. Föreslagen förordning för producentansvar för fiskeredskap 
som innehåller plast 

I detta avsnitt följer överväganden gällande de huvudsakliga delarna av föreslagen förordning. I avsnitten 

hänvisas till relevanta paragrafer och författningskommentarer. För en heltäckande bild av vilka artiklar i 

direktivet som genomförs för respektive bestämmelse och rättsliga överväganden hänvisas till 

författningskommentaren i avsnitt 3.1. 

5.2.1. Producent, ombud och anmälan om tillgängliggörande 

Med producenter i engångsplastdirektivet avses alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i en 

medlemsstat och som yrkesmässigt säljer, tillverkar eller importerar fiskeredskap som innehåller plast 

och släpper ut (tillgängliggör) fiskeredskap som innehåll plast på unionsmarknaden. Undantagna är 

yrkesfisket och personer som tillverkar fiskeredskap som innehåller plast för eget bruk.  

 

Bestämmelser om producent och ombud och anmälan om tillgängliggörande av fiskeredskap som 

innehåller plast redogörs för i författningskommentaren avsnitt 3.1, se producentbegreppet 10-11 §§, 

behörigt ombud 19-22 §§ och anmälan om tillgängliggörande 23-27 §§.  

 

5.2.1.1. Distanshandel via e-plattformar 

Handel via så kallade e-plattformar är en situation vid gränsöverskridande handel som är svårare att 

definiera och reglera än den typsituation för distansförsäljning som reglerna om ombud främst riktar sig 

mot. Naturvårdverket har nyligen redovisat ett regeringsuppdrag om vissa frågor kopplade till 

producentansvar där flera viktiga aspekter av problemen med e-handel finns beskrivna.100 Problematiken 

med e-plattformar är i många avseenden densamma för producentansvaret enligt engångsplastdirektivet 

                                                           
99 Från och med 2018 får HaV 25 miljoner kronor per år från Naturvårdsverkets anslag för förorenade områden för undersökning och 

bärgning av olja och spökgarn från fartygsvrak. 
100 Skrivelse 2020-02-20, Ärendenr: NV-08103-18 Redovisning av regeringsuppdrag om vissa frågor kopplade till producentansvaren för 
förpackningar och returpapper, del 2: Ansvar och finansiering av förpackningsavfall vid privat införsel av varor (M2018/02231/Ke). 



 

gällande fiskeredskap som innehåller plast även om distanshandeln inom detta område inte är lika 

utbredd i dagsläget, uppskattningsvis 12 procent (Tomasdotter, 2019).  

 

Med e-plattformar avses huvudsakligen förmedlare av produkter mellan producent och konsument eller 

annan användare (köpare), som också oftast är en värdtjänst101. En e-plattform kan vara utformad på 

olika sätt. Om plattformen befattar sig med varorna som säljs, eller i något avseende äger eller 

kontrollerar sådana varor, kan den anses vara en återförsäljare eller ha ansvar som producent. Vanligast 

är dock att plattformen endast är en tjänst som producenten och köparen använder. Närmare bestämt en 

tjänst där producenten lägger upp sina produkter till försäljning och köparen kan söka efter dem. När 

försäljning sker görs avtalet upp direkt mellan producent och köpare, utan att förmedlaren har någon roll 

i detta. På så vis träffas inte plattformen av producentdefinitionen och har inga skyldigheter inom 

systemet för producentansvar, utan ansvaret åligger den ursprunglige producenten som säljer sin vara 

(Handelsrådet, 2019). Genom att e-plattformarna är konstruerade på ett sådant sätt och på grund av att 

handeln är spridd genom dessa då plattformarna ofta förmedlar produkter direkt till privatpersoner, är 

handeln som den möjliggör svår att kontrollera. Det är därmed också svårt att kontrollera att 

producenterna i fråga följer de krav som ställs på dem. Det är inte minst svårt att kontrollera 

producenterna som är inblandade också för att det i allmänhet handlar om en stor mängd producenter 

etablerade i många olika länder, både inom EU och i tredje land. Detta ger sammantaget upphov till en 

ökad risk för ”friåkning” i producentansvarssystemen (Hilton et al. 2019). 

 

Naturvårdsverket har gjort en utförlig analys av potentiella handlingsalternativ som också i stor 

utsträckning skulle vara lämpliga för genomförandet av engångsplastdirektivet avseende fiskeredskap 

som innehåller plast. HaV ställer sig därför bakom dessa handlingsalternativ och ståndpunkten att det 

finns skäl att ställa krav på förmedlare men håller också med Naturvårdsverket om att detta bör utredas 

mer omfattande också av kommissionen för att samordnas på EU-nivå.102 

 

5.2.2. Utökat producentansvar och kostnadstäckning 

Ett viktigt syfte med ett producentansvar är att kostnaderna för avfallshanteringen av specifika produkter 

ska överföras från kommuner och staten till producenterna eller de som står för miljöskadan och därmed 

uppnå principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle, PPP)103. Producenterna ska stå för 

full kostnadstäckning och för de kostnader som uppstår i samband med genomförande av 

producentansvaret. 

 

Av artikel 8.9 i engångsplastdirektivet framgår att producenter av fiskeredskap som innehåller plast ska 

täcka kostnaderna för den separata insamlingen av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast och som 

har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i hamn i enlighet med mottagningsdirektivet eller 

till andra likvärdiga insamlingssystem som inte omfattas av det direktivet samt kostnaderna för 

efterföljande transport och behandling av avfallet. Producenterna ska också täcka kostnaderna för 

medvetandehöjande åtgärder enligt artikel 10 i engångsplastdirektivet. Engångsplastdirektivet 

kompletterar avfallsdirektivet bland annat vad gäller utökat producentansvar. (Se avsnitt 1.3.1). I de 

allmänna minimikraven för system för utökat producentansvar i artikel 8a.4 i avfallsdirektivet, anges att 

ett utökat producentansvarssystem ska täcka följande kostnader för de produkter som en producent 

släpper ut på medlemsstatens marknad: 
 Separat insamling av avfall och 

                                                           
101 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, 
särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”). 
102 Skrivelse 2020-02-20, Ärendenr: NV-08103-18 Redovisning av regeringsuppdrag om vissa frågor kopplade till producentansvaren för 
förpackningar och returpapper, del 2: Ansvar och finansiering av förpackningsavfall vid privat införsel av varor (M2018/02231/Ke). 
103 Artikel 14 i avfallsdirektivet, skäl (23) i engångsplastdirektivet. 
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 efterföljande transport och behandling av avfall, inklusive behandling som krävs för att 

uppfylla unionens mål för avfallshantering samt kostnader som krävs för att uppfylla andra 

kvantitativa och/eller kvalitativa mål som anses relevanta för systemet för utökat 

producentansvar. 

 

Vissa stödtjänster ska finansieras: 

 Tillhandahållande av tillräcklig information till användarna av fiskeredskap om åtgärder för 

förebyggande av avfall, var och hur redskapen kan lämnas in för återanvändning och 

förberedelser för återanvändning, återvinnings- och insamlingssystem, och förebyggande av 

nedskräpning och information. 

 Datainsamling och rapportering av mängden fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut 

på marknaden och mängden uttjänta fiskeredskap som samlas in och uppgifter om insamling 

och behandling av avfall från dessa produkter, i tillämpliga fall med angivande av 

avfallsflödena samt andra uppgifter som är relevanta för fastställande av 

avfallshanteringsmål och andra mål enligt punkten ovan. 

 

Kraven i avfallsdirektivet specificeras ytterligare i engångsplastdirektivet, vad gäller krav på 

insamlingsnivåer i artikel 8.8 andra stycket, medvetandehöjande åtgärder i artikel 10 och krav på 

rapportering i artikel 13. 

 

I 1 § förordningen anges bland annat att syftet är att producenter av fiskeredskap som innehåller plast 

ska ta ansvar för de problem som dessa orsakar och tillhandahålla eller ansluta sig till ett 

insamlingssystem som tar operativt och finansiellt ansvar för att samla in och behandla uttjänta 

fiskeredskap och underlätta för användare av fiskeredskap som innehåller plast att lämna ifrån sig dessa 

när de är uttjänta. Det utökade producentansvaret specificeras sedan i bestämmelserna i förordningen. 

För att genomföra ett utökat producentansvar för fiskeredskap behöver producenterna (tillverkare, 

importör och handel) organisera sig till exempel i ett gemensamt materialbolag som har till uppgift att 

upphandla de tjänster som behövs för insamling, transporter, avtal med kommuner och återvinning, för 

att hantera de kostnader som läggs på producenterna. 

 

5.2.3. Fiskeredskap som ska ingå i producentansvaret (tillämpningsområde) 

Av engångsplastdirektivets tillämpningsområde framgår att direktivet omfattar fiskeredskap som 

innehåller plast (artikel 2). I artikel 3.4 i engångsplastdirektivet anges definitionen av fiskeredskap. Med 

fiskeredskap avses ”alla föremål eller redskap som används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, 

fånga eller föda upp marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till 

sig och fånga eller föda upp sådana marina biologiska resurser”. HaV har infört ett förslag på definition 

av fiskeredskap i 5 § förordningen. Definitionen går utöver engångsplastdirektivets tillämpningsområde 

på så sätt att även limniska biologiska resurser omfattas, vilket innebär att fiskeredskap (föremål eller 

redskap) som innehåller plast som används marina vatten och sötvatten omfattas. Se överväganden i 

författningskommentaren till 5 § i avsnitt 3.1.  

 

Producentansvaret omfattar fiskeredskap som innehåller plast. I artikel 3.1 i engångsplastdirektivet 

anges vad som avses med plast. HaV använder samma definition i förordningens 7 §. Se 

författningskommentar till 7 § i avsnitt 3.1. 

 

HaV anser, eftersom engångsplastdirektivets definition av fiskeredskap är bred, att en harmonisering 

mellan medlemsstaterna om vilka redskap som omfattas av tillämpningsområdet är önskvärd, för att 

undvika olika tolkningar inom unionen och för att säkerställa en väl fungerande inre marknad. I 14 § 



 

förordningen föreslår HaV att myndigheten får bemyndigande att meddela föreskrifter om fiskeredskap 

som innehåller plast för att kunna justera omfattningen av de redskap som ingår. En möjlighet att justera 

redskapen kan vara lämplig till exempel om området harmoniseras eller om fler eller nya kategorier bör 

ingå eller behöver definieras närmre.  

 

I bilaga 5 anges de fiskeredskapskategorier som HaV inledningsvis anser bör ingå i producentansvaret 

utifrån hur myndigheten tolkar definitionen i 5 §.  

Redskapen delas in i fem större kategorier: 

 Aktiva fiskeredskap.104 

 Passiva fiskeredskap.105 

 Föremål som tillhör utrustningen på båt eller fartyg för att lokalisera marina och limniska 

biologiska resurser eller där syfte är att dra till sig och fånga marina och limniska biologiska 

resurser. 

 Föremål som tillhör fritidsfiskarens utrustning för att lokalisera marina och limniska 

biologiska resurser eller där syfte är att dra till sig och fånga marina och limniska biologiska 

resurser. 

 Föremål eller redskap som används inom vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp 

marina och limniska biologiska resurser. 

 

Ytterligare fiskeredskap som bör ingå anges i bilaga 5. Landbaserade vattenbruk skiljer sig betydligt från 

utrustning inom övrigt vattenbruk. Redskap och föremål som enbart används inom landbaserat 

vattenbruk ska därför inte ingå i producentansvaret. Däremot bör fiskeredskap eller föremål som 

används inom både vattenbruk i vattenmiljön och inom landbaserat vattenbruk ingå i 

producentansvaret. Landbaserat vattenbruk använder mycket plast i sin produktion, till exempel 

bassänger, rör, kopplingar, filter med mera vilket kan bidra till utsläpp av mikroplaster. Av skäl (8) i 

engångsplastdirektivet framgår att mikroplast ”omfattas inte direkt av detta direktivs tillämpnings-

område, men bidrar till marint skräp, och unionen bör därför anta en övergripande strategi för detta 

problem.” (Se ovan om vilken plast engångsplastdirektivet omfattar). 
 

5.2.4. Producentansvar för utformning av fiskeredskap som innehåller plast 

I engångsplastdirektivet och avfallsdirektivet finns krav på utformning av produkter inom 

producentansvar. 

5.2.4.1. Krav på fiskeredskapens cirkulära utformning  

I artikel 1 i engångsplastdirektivet anges bl.a. syftet att förebygga och minska fiskeredskap som 

innehåller plasts inverkan på miljön och främja övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och 

hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda 

funktion. I skäl (10) anges att i synnerhet vad gäller bl.a. åtgärder för produktkrav och märkningskrav 

kompletterar engångsplastdirektivet avfallsdirektivet. I artikel 8.2 i avfallsdirektivet anges att 

medlemsstaterna får vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra utformningen av produkter och 

produktkomponent som minskar inverkan på miljön och genereringen av avfall under produktionen och 

den efterföljande användningen av produkterna, och i syfte att säkerställa att återvinning och 

bortskaffande av produkter som har blivit avfall sker i enlighet med avfallshierarkin (artikel 4) och skydd 

för människors hälsa och miljön (artikel 13). Sådana åtgärder kan bland annat uppmuntra till utveckling, 

produktion och marknadsföring av produkter och produktkomponenter som lämpar sig för flerfaldig 

användning, som innehåller återvunnet material, som är hållbara ur teknisk synvinkel och lätta att 

reparera och som, när de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och 

                                                           
104 Aktiva fiskeredskap är till exempel fiskespö. 
105 Passiva redskap är till exempel redskap som burar, nät och ryssjor. 
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materialåtervinning i syfte att göra det lättare att genomföra avfallshierarkin korrekt. Åtgärderna ska 

beakta produkters inverkan under hela deras livscykel, avfallshierarkin och, när så är lämpligt, 

möjligheten till upprepad materialåtervinning (8.2 andra stycket). Även i artikel 9 i avfallsdirektivet finns 

krav på att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering genom att bland annat uppmuntra 

utformning, tillverkning och användning av produkter som är resurseffektiva, hållbara (bland annat i 

fråga om livslängd och frånvaro av planerat åldrande), reparerbara, återanvändningsbara och 

uppgraderingsbara. 

 

HaV konstaterar att många fiskeredskap som innehåller plast är tillverkade av blandmaterial vilket 

försvårar återvinningen. Utvecklingen mot mer avancerade fiskeredskap har även lett till att redskapen 

kan innehålla batterier och lampor som också kan försvåra återvinningen av redskapet. I enlighet med 

artiklar angivna ovan ska fiskeredskapen utformas på ett sådant sätt att återanvändning och 

materialåtervinning främjas, i enlighet med avfallshierarkin. Vissa redskapskategorier, såsom burar och 

nät, uppskattas oftare förloras i vattenmiljön jämfört med andra redskap som, till exempel, trålar och 

fiskespön. Det är därför viktigt att producenterna även utvecklar redskap på ett sådant sätt att förluster i 

vattenmiljön motverkas. HaV föreslår därmed, för att införliva kraven om produkters cirkulära 

utformning i direktiven, att bestämmelser om producentansvar för utformning av redskap införs 

förordningen, se 28 §.  

 

HaV arbetar idag genom olika initiativ och projekt för att vidareutveckla selektiva och skonsamma 

redskap. HaV arbetar också för att genom positiva incitament öka användningen av mer selektiva och 

skonsamma redskap. Där så är lämpligt och behov finns föreslår myndigheten ändringar till lagstiftning 

om redskapens utformning och användning. I förordningens 29 § införs en bestämmelse om att 

utformningen på redskap inte får påverka tillämpningen av EU-rättsliga tekniska åtgärder för fisket i 

enlighet med artikel 8.9 tredje stycket i engångsplastdirektivet. Se mer om detta i 

författningskommentaren till 29 §. 

 

5.2.4.2. Anpassade avgifter 

I de allmänna minimikraven för system för utökat producentansvar i artikel 8a.4 b i avfallsdirektivet 

anges krav på att producenternas avgifter vid kollektivt fullgörande av skyldigheter inom utökat 

producentansvar, ska, när så är möjligt, anpassas till enskilda produkter eller grupper av liknande 

produkter. Vid anpassningen ska särskild hänsyn ges till produkternas hållbarhet, reparerbarhet, 

återanvändbarhet och materialåtervinningsbarhet samt till förekomsten av farliga ämnen, varigenom en 

livscykelstrategi ska tillämpas och en anpassning göras utifrån kraven i relevant unionsrätt och 

dessutom, i förekommande fall, harmoniserade kriterier tas som utgångspunkt för att säkerställa en 

smidigt fungerande inre marknad. Dessa ”anpassade avgifter” ska således användas för att främja 

ekodesign.  

 

För att genomföra artikel 8a.4 b i avfallsdirektivet, inför HaV krav på att avgiften för en enskild 

producent ska anpassas utifrån egenskaperna hos de fiskeredskap som ett insamlingssystem åtagit sig att 

ha om hand. Kravet införs i 48 § andra stycket förordningen. Vid beräkningen av avgiften för en 

producent ska hänsyn tas till mängden fiskeredskap som producenten sätter på marknaden i Sverige, och 

särskild hänsyn ska tas till återanvändbarhet (p. 1), materialåtervinningsbarhet (p. 2) och andra 

egenskaper hos fiskeredskap som kan bidra till att uppnå målen med förordningen (p. 3). HaV bedömer 

att nedanstående ekodesignkriterier utgör ”andra egenskaper” som är relevanta för fiskeredskap: 

 Lätt demontering 

 Enkel utbytbarhet 

 Tillgång för reservdelar 

 Tillgång av teknisk information för att underlätta professionell reparation 



 

 Tillhandahållande av professionell reparation 

 Tillgång till teknisk information för att underlätta professionell återvinning 

 Avsaknad av beläggningar som kan hämma återvinning 

 Avsaknad av farliga ämnen  

 Utrustning som möjliggör för spårbarhet i vatten 

 Utrustning som motverkar spökfiske om redskap förloras i vatten 

 

HaV föreslår i 49 § förordningen att myndigheten får bemyndigande att föreskriva mer ingående om de 

anpassade avgifterna för att kunna justera ekodesignkriterierna utefter behov, t.ex. pga. utveckling av 

nya metoder, krav i relevant unionsrätt eller harmonisering inom EU. Som nämnts ovan i första stycket 

stadgas i artikel 8a.4 b i avfallsdirektivet att en anpassning ska göras utifrån kraven i relevant unionsrätt. 

Vid utveckling av ett system med anpassade avgifter måste därmed vederbörlig hänsyn ges till de 

tekniska regler som fiskaren har att förhålla sig till utifrån EU:s regelverk för den gemensamma 

fiskeripolitiken, så att ekodesignkriterierna är anpassade till detta. (Se avsnitt 5.2.4.1). Av artikel 8.5 i 

avfallsdirektivet framgår att kommissionen får, om det behövs för att undvika snedvridning av den inre 

marknaden, anta genomförandeakter i syfte att fastställa kriterier för enhetlig tillämpning av artikel 8a.4 

b, utan att därmed exakt bestämma avgifternas (bidragens) storlek. Det är därmed möjligt att enhetliga 

kriterier framöver kommer att antas som medlemsstaterna är skyldiga att efterfölja. Enligt artikel 8.5 

andra stycket ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna offentliggöra riktlinjer om 

anpassningen av de avgifter som avses i artikel 8a.4 b. Sådana riktlinjer i form av en vägledning förväntas 

ges ut av kommissionen och kan ge mer detaljer om tillämpningen av avgifterna. Dessutom anförs i 

forskningen att [Eco-modulation] "will […] only work if the incentives and the criteria for defining good 

design are harmonized across EU Member States, since no producer will change the design of its 

products to satisfy the requirements of one single Member State" (Kunz et al. 2018).106  

 

5.2.4.3. Analys gällande krav på differentierade (anpassade) avgifter inom 
producentansvaret i det nya ramdirektivet för avfall107 

Som anges ovan i avsnitt 5.2.4.2 ställer det reviderade avfallsdirektivet som allmänt krav att utökat 

producentansvarssystem med kollektivt ansvar ska införa anpassade avgifter. I analysen kallas de för 

differentierade avgifter. 

 

Varför differentierade avgifter? 
 

Ett syfte med utökat producentansvar har alltid varit att ge incitament till förändringar av 

produktdesignen, främst ’design for recycling’. Med visst undantag för förpackningar, där producenterna 

får betala per vikt och materialslag, så har dock denna effekt uteblivit. Detta beror på att de flesta EPR-

system har ett kollektivt producentansvar. Och det har varit svårt att få till någon variant av ’individuellt 

producentansvar’ (IPR) i praktiken.  

 

Differentierade avgifter kan ge vissa incitament för förändringar i produktdesignen. Dessutom verkar det 

finnas en vilja hos kommissionen att gå längre och inte bara ge incitament för ’design för förbättrad 

återvinning’, utan även se på andra produktdesignegenskaper centrala för en cirkulär ekonomi, såsom 

hållbarhet, reparerbarhet, och giftfria material.  

                                                           
106 Carl Dalhammar, 2020-02-05, universitetslektor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. 
107 Carl Dalhammar, universitetslektor vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet. 
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Figur 2 Källa: EPR in the EU plastic strategy and circular economy: A focus on plastic packaging. 

Erfarenheter från Frankrike 

Vissa länder har erfarenheter av differentierade avgifter inte minst Frankrike (Micheaux, 2017). Se 

exempel på hur Frankrike har löst differentierade avgifter på diskmaskiner, dammsugare och bärbara 

datorer i figur 3. Avgifterna har differentierats för dåliga egenskaper (malus, ökad avgift) eller goda 

egenskaper (bonus, minskad avgift), t.ex. enligt nedan. 

 
Figur 3 Frankrikes exempel på differentierade avgifter för producenter av diskmaskiner, dammsugare och bärbara 
datorer. 



 

Mycket intresse och forskning har berört elektronik och förpackningar. Dock kan andra produktgrupper 

vara mer relevanta för fiskeredskap, t.ex.: 

- Materialval: furniture made of more than 95% FSC5- or PEFC6-certified solid wood, without 

upholstery, benefits from a “bonus”, i.e. a fee reduction, of about 15% 

- Konsumentinformation:  However, criteria can also be related to consumer awareness. An 8% bonus is 

granted for packaging with comprehensive sorting instructions, for example.  

- Hållbarhet: Criteria can even concern product durability. Producers of t-shirts, jeans, sheets or 

sweaters, for example, can benefit from a 75% bonus if their products meet the criteria of dimensional 

stability (less than 5%, ISO 5077 standard) and wash resistance of the dyeing process. 

 

Vilka är de franska erfarenheterna hittills? 

Det finns få direkta resultat på produktdesignen, då avgifterna är låga, och då till exempel företag som 

Apple inte anser att den franska marknaden är stor nog att påverka designen. Dock kommer avgifterna 

att höjas för vissa produktgrupper och därmed kan den styrande effekten bli högre i framtiden. Det finns 

också indikationer på att inte alla producenter som kan få reducerad avgift ansöker om detta och att det 

möjligen kräver administrativa resurser och medföljande kostnader. 

Det finns positiva effekter:  

 den sociala acceptansen för de differentierade avgifterna är hög,  

 den sköts av producentorganisationer så statliga myndigheter behöver inte reglera avgifterna,  

 och de omprövas var 6:e år. 

Indirekta, positiva effekter som dokumenterats: 

 bättre dialog mellan producenter (design) och återvinningsaktörer 

 producentorganisationerna utvecklade verktyg för producenter för att uppfylla kriterierna för 

differentierade avgifter. 

 

5.2.5. Producentansvar för märkning av fiskeredskap  

HaV har i förordningens 30 § föreslagit ett krav på producentansvarsmärkning för fiskeredskap som 

innehåller plast och som släpps ut på medlemsstatens marknad. HaV bedömer att en bestämmelse om 

producentansvarsmärkning är nödvändig utifrån engångsplastdirektivets krav att säkerställa att system 

för utökat producentansvar införs och därmed är nödvändig för att genomföra direktivets krav. Se 

överväganden i författningskommentaren till 30 §.  

 
HaV avser att utreda vidare om möjligheter till redskapsregister och bättre märkningsregler för vissa 

redskapskategorier som kan används som styrmedel som för att motverka nedskräpning i vattenmiljön. 

Läs mer om detta under avsnitt 7.1.4 Utreda ett möjligt redskapsregister för burar och nät, 

anmälningsplikt vid fiske och redskapsförlust (burar och nät) för fritidsfisket. 

 

5.2.6. Insamling, transport och återvinning 

I de system för utökat producentansvar som ska införas enligt kraven i engångsplastdirektivet ska 

medlemsstaterna säkerställa att producenter av fiskeredskap som innehåller plast ska täcka kostnaderna 

för den separata insamlingen av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast och som har lämnats in till 

lämpliga mottagningsanordningar i hamn eller till andra likvärdiga insamlingssystem. Producenterna 

ska också stå för kostnaderna för efterföljande transport och behandling av avfallet. I texten som följer 

beskrivs bedömningar och förslag inom insamling, transport och återvinning. 
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Insamlingssystem 

Flertalet av de befintliga producentansvarssystemen i Sverige drivs till stor del genom insamlingssystem 

som regleras i producentansvarsförordningar. HaV inför i förordningen ett motsvarande krav på den 

producent som gör fiskeredskap som innehåller plast tillgängligt på den svenska marknaden. 

Producenten ska ta emot fiskeredskapet när det är uttjänt eller se till att någon som har tillstånd att driva 

ett insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om det (31 §). 

 

När ett separat insamlingssystem ska utformas är det viktigt att på bästa sätt anpassa efter lokala 

förhållanden för att uppnå ett effektivt insamlingssystem. För fiskeredskap som innehåller plast är 

separat insamling av uttjänta fiskeredskap ett krav (artikel 8.9). Separat insamling definieras i 6 § 

förordningen utifrån definitionen i engångsplastdirektivet, se författningskommentar. Insamlings-

systemet måste därmed leda till att avfall i praktiken samlas in separat skilt från annat avfall. 

Utformningen av insamlingssystemet bör även ta hänsyn till lokala förhållanden och vara rimligt 

bekvämt för medborgarna att använda. Insamlingssystemen bör vara godtagbara när det gäller 

samhälleliga normer och branschnormer i medlemsstaten, inte bara för producenterna. Att använda 

etablerade kommunala system för insamling av avfall och infrastruktur kan vara en möjlig väg att gå och 

är vanligtvis relativt kostnadseffektivt alternativ för producenterna. Där det inte är möjligt att använda 

kommunala system borde det vara öppet för producenterna att undersöka om lägre kostnader skulle 

uppstå om producenterna skulle inrätta sina egna avfallshanteringsstrukturer separat från det 

kommunala systemet (Sherrington med flera, 2020). Producenterna ansvarar för alla kostnader inom 

producentansvaret för fiskeredskap som innehåller plast. Huruvida producenter och kommuner kommer 

överens om mottagande av uttjänta fiskeredskap på återvinningscentral (ÅVC) eller förfogande över 

mark för uppställning av container, är en avtalsfråga mellan parterna. (Se avsnitt 1.3.5 om avtal med 

kommunen). 

 

I figur 4 visas en förklarande figur över hur ett möjligt insamlingssystem för producentansvaret för 

fiskeredskap skulle kunna utformas.  



 

 
Figur 4 Förklarande figur över hur ett möjligt insamlingssystem för producentansvaret för fiskeredskap skulle kunna 
utformas. Vattenbruk kan med fördel använda båda insamlingssystemen.  

HaV inför i förordningen krav på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för fiskeredskap som 

innehåller plast för fiskeredskap som används inom yrkesfiske, fritidsfiske samt vattenbruk. (Se 33 §). 

Tillstånd krävs dock inte för en kommuns insamling av uttjänta fiskeredskap inom kommunen eller för 

insamling i en butik. Ett insamlingssystem som kräver tillstånd ska vara lämpligt och rikstäckande. Även 

en enskild producent som samlar in måste tillgodose dessa krav. Kravet att system för utökat 

producentansvar måste ha geografisk täckning och inte begränsas till områden där avfallsinsamling är 

mest lönsamt anges i artikel 8a.3 i avfallsdirektivet. Se författningskommentar till 34 § sista stycket 

förordningen.  
 

Yrkesfisket 
För yrkesfiskare är sannolikt behovet av att kunna lämna sitt uttjänta redskap nära fiskehamn viktigt då 

redskapen ofta är stora och tunga att transportera. Yrkesfiskaren kasserar sannolikt också betydligt 

större mängder åt gången vilket ställer andra krav på mottagarsystemet jämfört med fritidsfisket. 

Yrkesfiskarna utgör en begränsad och relativt homogen grupp vilket borde göra att samordning 

förenklas.  

Förslagsvis bör insamling för yrkesfisket ske; 

 lokalt nära yrkesfiskarna, möjligen under en begränsad tid - mindre kostnader jämfört med 

permanenta insamlingsstationer,  
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 genom att när flera yrkesfiskare har tillräckligt med material för att fylla en container beställer de 

hämtning av redskapen. 

Insamlingen skulle kunna ske vid utvalda hamnar för att få en så lämplig geografisk spridning som 

möjligt, se figur 5. Dessa tolv angivna insamlingsställen ska endast ses som exempel och ytterligare 

insamlingsställen kan möjligen adderas, till exempel Strömstad, Tanum och Stockholms skärgård. Valet 

av fiskehamnar där insamling bör ske för yrkesfisket är utifrån flest mängd landad fisk men även för 

hamnar som idag har verksamheter för att reparera fiskeredskap. De utvalda fiskehamnarna kan ändras 

om störst mängd landad fisk ändras till andra hamnar och även antalet hamnar kan variera.  

Smögen, Öckerö och Träslövsläge (Varberg) bör vara stationära då lagning av yrkesfiskeredskap sker på 

dessa ställen. Möjligen är det enklare och billigare att yrkesfiskare i insjövatten lämnar sina uttjänta 

fiskeredskap till ett insamlingssystem på till exempel en ÅVC108 om utvalda fiskehamnar ligger på för 

långt avstånd. HaV föreslår att myndigheten får bemyndigande att i föreskrifter ange aktuella hamnar 

som uppfyller kravet på geografisk täckning. 

                                                           
108 Producenterna ansvarar för alla kostnader inom producentansvaret för fiskeredskap som innehåller plast. Huruvida producenter och 
kommuner kommer överens om mottagande av uttjänta fiskeredskap på ÅVC eller förfogande över mark för uppställning av container, är 
en avtalsfråga mellan parterna. 



 

 

Figur 5 Föreslagen geografisk spridning av fiskehamnar för utsättning av containrar för insamling av 
yrkesfiskeredskap. 

I det förslag som HaV lägger, förordning för fiskeredskap som innehåller plast, finns det inga hinder för 

insjöfiske eller vattenbruk att lämna in till ÅVC. Stora redskap som till exempel en trål kan däremot inte 

lämnas in på ÅVC. 

 

Möjliga steg för återvinning för yrkesfisket med utgångspunkt från fiskehamnar: 

1. Container/behållare placeras i utvalda fiskehamnar 

2. Transport till ÅVC109, eventuell mellanlagring utförs av kommunens avfallsentreprenör 

                                                           
109 Producenterna ansvarar för alla kostnader inom producentansvaret för fiskeredskap som innehåller plast. Huruvida producenter och 
kommuner kommer överens om mottagande av uttjänta fiskeredskap på ÅVC eller förfogande över mark för uppställning av container, är 
en avtalsfråga mellan parterna. 
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3. Transport till försortering 

4. Invägning och registrering 

5. Försortering enligt FF Nordens modell 

6. Invägning och registrering 

7. Transport till återanvändning, materialåtervinning, förbränning (energiutvinning), med 

åtföljande vägning och registrering 

 

Vattenbruk 

Vattenbruk bedrivs idag på land, i havet, i sjöar och i kraftverksmagasin med spridning över hela Sverige. 

De vanligaste vattenbruken är traditionella kassodlingar och musselodlingar. Det finns fortfarande 

utrymme för många fler odlingar (Svenskt vattenbruk, u.å). 

 

HaV föreslår att fiskeredskap eller föremål som används inom vattenbruk i vattenmiljön men som även 

används inom landbaserat vattenbruk ingår i producentansvaret. Mikroplast omfattas inte direkt av 

engångsplastdirektivets tillämpningsområde.110 Redskap som enbart används inom landbaserat 

vattenbruk ska inte ingå då dessa redskap mer faller in under landbaserade källor. Vattenbrukets 

geografiska spridning ställer krav på att det finns adekvat insamlingssystem och därför bör vattenbrukets 

utövare kunna lämna sina uttjänta fiskeredskap både i utvalda fiskehamnar, se figur 5, men även på 

ÅVC111 i den kommunen där vattenbruket är hemmahörande. 

 

Fritidsfiske (inklusive sportfiske) 
Fritidsfiskarna har en annan situation än yrkesfiskarna då redskapen ofta är betydligt mindre och lättare 

att transportera. Däremot är fritidsfiskarna som grupp både större och mer heterogen vilket möjligen 

skulle kunna försvåra samordning. För fritidsfisket kan kommunernas bemannade återvinningscentraler 

vara ett alternativ, under förutsättning att insamlingssystemen och kommunerna överenskommer om 

mottagande av uttjänta fiskeredskap. I Sverige finns cirka 600 ÅVC, dessa är spridda över Sveriges 290 

kommuner. Detta innebär ett insamlingssystem som även täcker inlandet och därmed fritidsfiske i 

insjöar. Insamling vid kommunala ÅVC koncentrerar insamlingen till en eller ett fåtal platser i varje 

kommun vilket möjliggör för att hålla kostnaderna för insamling nere. Fritidsfiskaren kan då lämna sina 

redskap samtidigt som de lämnar övrigt avfall. Det måste dock vägas in att det kan upplevas som 

betydligt krångligare att behöva ta sig till återvinningscentralen jämfört med att exempelvis lämna 

redskapen direkt i hamnen eller i anslutning till en sjö där fiske ofta bedrivs. Ett alternativ skulle kunna 

vara en rikstäckande insamling i marinor. Insamlingssystemet måste vara rikstäckande, så om en liten 

lokal aktör som till exempel en hamn eller en grupp yrkesfiskare vill driva en insamlingsstation kan de på 

uppdrag av ett insamlingssystem göra det, men det förutsätter ett avtal med ett insamlingssystem med 

tillstånd enligt förordningen. 

 
Som nämnts ovan är ett av kraven för det utökade producentansvaret i engångsplastdirektivet att 

producenterna av fiskeredskap ska täcka kostnaderna för separat insamling. HaV tolkar detta som att 

fiskeredskap inte kan slängas i de fraktioner som redan finns på kommunala ÅVC utan att det bör finnas 

separata kärl för fiskeredskap som innehåller plast, om producenter och kommuner ingår avtal om 

mottagande av uttjänta fiskeredskap på ÅVC. I förordningens 32 § och 34 § anges krav på separat 

insamling av uttjänta fiskeredskap för producenter respektive insamlingssystem. Separat insamling är 

även viktig för att kunna samla in tillförlitlig statistik på hur mycket uttjänta fiskeredskap som samlas in. 

I dagsläget efterfrågas separata kärl för burar och nät, efter önskemål från insamlingsaktören, och att 

                                                           
110 Skäl (8) och (9) i engångsplastdirektivet. 
111 Producenterna ansvarar för alla kostnader inom producentansvaret för fiskeredskap som innehåller plast. Huruvida producenter och 
kommuner kommer överens om mottagande av uttjänta fiskeredskap på ÅVC eller förfogande över mark för uppställning av container, är 
en avtalsfråga mellan parterna. 



 

övriga fiskeredskap, som till exempel handredskap, och föremål slängs i ett gemensamt kärl. Separata 

kärl för burar och nät möjliggör för återvinning av hög kvalitet för bland annat nylon. Materialet av 

fiskeredskap från fritidsfiskare består främst av plast och metall.112 

 

Förslagsvis bör insamling för fritidsfiske ske genom följande: 

1. Lämna in redskapen på samma ställe som de köptes där detta är möjligt. 

o (Ger möjligheten för konsumenten att lämna in de uttjänta redskapen samtidigt som 

denne köper nya. Detta är eventuellt bara möjligt för större detaljhandlare. 

Producenterna kan frivilligt erbjuda denna tjänst.)  

2. Lämna hos de kommunala återvinningscentralerna113 i separata insamlingskärl/containrar för 

fiskeredskap. 

3. Lämna in till annat insamlingssystem med tillstånd enligt förordningen, till exempel 

insamlingssystem med tillstånd i en marina. 

4. Kärlen/containrarna kan ingå i samma fraktion som yrkesfiskets insamling om det är större 

fiskeredskap som till exempel burar och nät.  

5. Transport till försortering. Undantaget de som direkt kan återvinnas för att undvika onödiga 

transporter. 

6. Invägning och registrering. 

7. Försortering enligt FF Nordens modell.114 

8. Invägning och registrering. 

9. Transport till återanvändning alt. materialåtervinning alt. energiutvinning, med åtföljande 

vägning och registrering. 

 

I dagsläget så skickas de flesta mindre handredskapen direkt till förbränning då det i dagsläget inte är 

möjligt att försortera dem115. Sorteringskärl för övriga fiskeredskap och föremål kan i dagsläget inte 

försorteras utan bör efter vägning skickas till förbränning, så kallad energiåtervinning. HaV ser gärna att 

anpassade avgifter blir styrmedel för att få producenterna att substituera från plast till andra material 

eller att producenterna designar redskapen och möjliggör för en ny fraktion, nytt separat kärl, för att få 

hög kvalitet på återvunnet material. Anpassade avgifter bör harmoniseras mellan medlemsländerna för 

att säkerställa en väl fungerande marknad och för att maximera potentialen för positiva 

miljöförändringar (Sherrington med flera, 2020). Se avsnitt 5.2.4.2. 

 

5.2.7. Nationell insamlingsnivå för fiskeredskap som innehåller plast 

Medlemsländerna ska enligt artikel 8.8 andra stycket i engångsplastdirektivet fastställa en nationell årlig 

lägsta nivå för insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. I dagsläget finns ingen säkerställd 

statistik på hur mycket fiskeredskap som sätts på marknaden årligen och det finns heller ingen 

säkerställd statistik på hur mycket som förloras i Sverige. Fiskareföreningen Norden (FF Norden) har 

mycket kunskap om det svenska yrkesfisket och redskapstillverkning och uppskattar att cirka 125 ton 

fiskeredskap säljs till yrkesfisket i Sverige årligen. Detta är dock inte säkerställda siffror. 

 

                                                           
112 Carlsson, Peter, Sotenäs kommun, Symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum, peter.carlsson@sotenas.se, fysiskt möte 2020-

02-03. 
113 Producenterna ansvarar för alla kostnader inom producentansvaret för fiskeredskap som innehåller plast. Huruvida producenter och 
kommuner kommer överens om mottagande av uttjänta fiskeredskap på ÅVC eller förfogande över mark för uppställning av container, är 
en avtalsfråga mellan parterna. 
114 I dagsläget behövs detta steget inte i särskilt stor utsträckning. 
115 Carlsson, Peter, Sotenäs kommun, Symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum, peter.carlsson@sotenas.se, fysiskt möte 2020-

02-03. 
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I artikel 15 i engångsplastdirektivet om utvärdering och översyn framgår att kommissionen ska utvärdera 

direktivet senast den 3 juli 2027, byggt bland annat på den information som finns tillgänglig i enlighet 

med kraven på informationssystem och rapportering i artikel 13. Kommissionen ska därefter lämna in en 

rapport om de huvudsakliga resultaten av utvärderingen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. Förslaget 

ska, om så är lämpligt, fastställa bindande insamlingsnivåer för uttjänta fiskeredskap. Detta innebär 

därmed att lägsta bindande insamlingsnivåer för alla medlemsstater kan fastställas om det befinns 

lämpligt.  
 

Överväganden kring nationell insamlingsnivå för uttjänta fiskeredskap 

Det antas finnas mycket stora mängder historiskt avfall som ligger i fiskhamnar, fiskebodar, garage, 

lagringsplatser i naturen och inte minst på våra bottnar i hav, sjöar och vattendrag. Sotenäs kommun 

som driver en marin återvinningscentral samlade förra året avfall från fiskeredskap, varav cirka 40 ton 

skickades till återvinning. Den marina återvinningscentralen har med dagens förutsättningar en årlig 

kapacitet att ta emot 100 – 150 ton avfall från fiskeredskap. I år kommer de ha en rikstäckande insamling 

och beräknar få mer än förra året men det är svårt att veta hur mycket. Det krävs idag externa medel för 

att driva återvinningscentralen då den inte bär sina kostnader. 

 

Insamlingsmålet påverkas av om det historiska avfallet blir producenternas ansvar eller inte. Läs mer om 

hur HaV resonerar kring historiskt avfall i avsnitt 5.1.1. HaV bedömer inte att det historiska avfallet ingår 

i producentansvaret, men att det framgår av mottagningsdirektivet att producenterna för fiskeredskap 

som innehåller plast ska stå för en andel av fiskeredskap som innehåller plast i passivt uppfiskat avfall. 

 Om det historiska avfallet inte bedöms ingå i det utökade producentansvaret för fiskeredskap 

som innehåller plast, blir insamlingsnivåerna mycket lägre då fiskeredskap oftast har en relativt 

lång livslängd, medellivslängden uppskattas till att ligga mellan 2 till mer än 10 år, se Tabell 1. 

Dessutom har redskap sparats även efter livslängden. Insamlingen som sker nu omfattar 

fiskeredskap som är långt över 30 år gamla. 

 Om det historiska avfallet skulle bedömas ingå i producentansvaret för fiskeredskap som 

innehåller plast, skulle insamlingsmålet kunna ligga högt i början, 100 procent då det finns stora 

mängder historiska fiskeredskap att samla in men därefter sänks målet ju fler historiska redskap 

som samlas in. HaV finansierar ett projekt för att samla in uttjänta fiskeredskap under 2020 där 

det bara under en första insamlingsomgång samlades in 25 ton vilket indikerar att det finns stora 

mängder att samla in.  
I rapporten Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen 

utredning (2018) uppskattas livslängden på fiskeredskap inom kust- och havsfiskeflottan, se Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Att försöka uppskatta en lägsta insamlingsnivå för Sveriges del är svårt då det saknas tillförlitlig statistik 

och insamlingsmålet beror även på om producenterna ska vara med och betala för det historiska avfallet 

eller inte. Texten nedan ska ses som ett försök till att uppskatta en rimlig insamlingsnivå med den 

informationen som finns att tillgå från idag fungerande insamlingssystem i Norge och Island. 

 

Norge  

Från Norges Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen 

utredning (2018) skulle det gå att dra vissa slutsatser och uppskattningar på vad som skulle kunna vara 

rimliga insamlingsnivåer för fiskeredskap för Sveriges del. 

 

Tabell 12 ovan visar information för Norges kustfiskeflotta (fartyg <28 m lång). Sammanställningen 

kommer från genomförda intervjuer och är uppskalade för att täcka hela kustfiskeflottan116.  Även denna 

                                                           
116 Erlend Standal, Seniorrådgiver i SALT Lofoten AS. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), E-post 2020-01-27. 

Redskapstyp 
(statistik från 
Norge) 

Havsfiskeflåttan 

Livslängd (år) 

Kustfiskeflåttan 

Livslängd (år) 

Fritidsfisket (år) Medellivslängd 
(år) 

Trål 2,82 0,8  1,81 

Not 9,98 11,1  10,54 

Snurrevad 4,06 3,9  3.98 

Nät 1,73 4,2 < 10 5,31 

Lina 1,53 4,2 3 2,91 

Burar Ingen uppgift 7,4 < 10 8,7 

Spö och rulle   5 5 

Bete   < 10 < 10 

Medel 4,024 4,84 7,6 6 

Tabell 1 Uppskattad livslängd på fiskeredskap i Norges havs- och kustfiskeflotta samt fritidsfisket. Informationen 
kommer från utredningen Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen 
utredning (2018).  
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data ska ses som osäker och bygger på uppskattningar och antaganden. Utifrån ovanstående har Tabell 2 

skapats.  

Tabell 2 Norges kustfiskeflotta (fartyg <28 m lång). Sammanställningen kommer från genomförda intervjuer 
tillsammans och är uppskalade för att täcka hela kustfiskeflottan117. * mycke stor osäkerhet då viketerna har stor 
varition se visat värde är ett uppskattat medelvärde. 

Yrkesfisket i Sverige bedrivs mest i vad Norge definierar som kustfiske (båtar under 28m)och därför har 

HaV valt att använda Norges kustfiskeflottas uppskattade statistik. Utav alla de fiskeredskap som sattes 

på marknaden av Norges kustfiskeflotta samlas 52 procent in om beräkningarna utgår från antal och 36 

procent om beräkninganra utgår från vikt. Viktberäkningarna är mycket osäkra då det är stora 

viktvariationer på redskaperna trål och snurrevad men även att det blir stora viktvariationer på 

nytillverkade trålar/vadar och använda som ofta är fuktiga och bär på mycket vikt i form av vatten. 

 

Stora variationer mellan redskapstyperna i pris och livslängden påvekar säkerligen förhållandet mellan 

redskap som kasseras gentemot vad som sätts på marknaden. Att många burar förloras stöds i Tabell 21 

nedan som är grovt uppskattad statistik från fritidsfisket (inklusive sportfisket) i Norge. Den ringa data 

som HaV rapporterade till Centrum för fiskerikontroll (FMC)118 om förlorade fiskeredskap kommer till 

störst del från förlorade burar. Den norska statistiken hade inga uppgifter inom havsfiskeflottan på 

antalet förlorade burar, se Tabell 12, men däremot så i deras grova uppskattningar av materialflödet 

inom fritidsfisket (inklusive sportfisket) har uppgifter om uppskattade förlorade burar, se Tabell 21 och 

Tabell 3 där visas att förhållandet mellan förlorade burar i vattenmiljön gentemot antalet burar satta på 

marknaden är 100 procent. 

                                                           
117 Erlend Standal, Seniorrådgiver i SALT Lofoten AS. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), E-post 2020-01-27. 
118 FMC tar emot olika sorters anmälningar från fisket.  

Redskapstyp 

med data 

från Norge 

Uppskattat 

satt på 

marknaden 

(st)  

Uppskattad 

vikt per 

redskap 

Uppskattad 

vikt satt på 

marknaden 

(medelvärde) 

ton 

Förlorats i 

vattenmiljön 

(st)  

Kasseradee 

per år i 

vikt( ton) 

Antal 

kasserade 

per år 

(st) 

Förhållandet 

mellan 

redskap som  

kasseras 

gentemot 

vad som 

sätts på 

marknaden 

totalt (st) 

Förhållandet 

mellan 

redskap som  

kasseras 

gentemot 

vad som 

sätts på 

marknaden 

totalt (ton) 

Trål 357 150-7 000 

kg 

1 276* 14 1 223 342 0,03% 3% 

Not 190 15 000 kg 2 850 0 2 025 135 0,01% 5% 

snurrvad 15 386 100-2 000 

kg 

16 155* 147 802 764 0,06% 2% 

Nät 728 338 15 kg 10 925 13 941 9 239 615 902 47% 23% 

Lång lina 269 347 15 kg 4 040 5 949 136 9 044 1% 0,3% 

burar 290 622 15 kg 4 359 5 492 775 51 664 4% 2% 

Summa 1 304 240  39 606 25 543 14 199 677 851 52% 36% 



 

 
 
 
Från Tabell 21 har Tabell 3 tagits fram. 
  

Satta på 
marknaden 
(st) per år 

Satta på 
marknaden 
(ton) per år 

Förlorats i 
vattenmiljön 

Kasserad  
uppskattat 
(ton) 

Kasserad 
(st) 

Förhållandet 
mellan 
redskap som  
kasseras 
genemot vad 
som sätts på 
marknaden 
totalt  
(st) 

Förhållandet 
mellan 
redskap som  
kasseras 
genemot vad 
som sätts på 
marknaden 
totalt (ton) 

Burar 40000 500 40000 vet ej Vet ej vet ej vet ej 

Nät 17000 75* 3750 12000* 53 1% 5% 

Spö, 
rulle 

200000 500 Små 
mängder 

200000 500 13% 46% 

Lina 300000 0 Något 300000 0 19% 0% 

Bete 1000000 15 <1000000 0 0 0% 0% 

Summa 1557000 1090 1043750 512000 359 33% 33% 

Tabell 3. Grova uppskattningar av materialflödet inom fritidsfisket(inklusive sportfisket), per år i Norge. 

Island 

Island har arbetat längre med att samla in och återvinna fiskeredskap än Norge och har en 

insamlingsgrad på 85 procent som de lyckades komma upp i efter tre år119. Norge och Island skiljer sig 

från Sverige då deras yrkesfiske är mycket stort och Sverige har idag en krympande fiskeflotta. Sport- och 

fritidsfisket verkar ligga konstant då det med statistisk säkerhet inte går att säga om andelen har minskat 

eller ökat under tidsperioden 2013-2017. Det som skiljer Norge och Island åt är att det isländska 

systemet organiseras av den isländska återvinningsfonden120 och finansieras via producenter, importörer 

                                                           
119 Gudlaugur Sverrisson, Operations Manager, Icelandic Recycling Fund, gus@irf.is, telefonintervju 2020-01-23. 
120 På engelska: Icelandic Recycling Fund, på isländska: Úrvinnslusjóður  
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och yrkesfiskare. Det norska systemet är inte ett riksomfattande och heltäckande system som på Island. 

Det norska företaget Nofir, samlar in och återvinner redskap från såväl yrkesfiskare som fiskodlingar och 

det är fiskerinäringen och staten som finansierar det. Det blir då tydligt att Norge har en lägre 

insamlingsnivå än Island på grund av att deras system inte är heltäckande, mellan 33 procent till 52 

procent beroende på om beräkningarna utgår från antal eller i vikt. Dessa siffror och beräkningar ska ses 

som mycket osäkra. 

 

HaV föreslår en stegrande trappa gällande insamlingsnivå där slutmålet bör vara att komma upp i 

isländska insamlingsnivåer för redskap som ofta försvinner vid användandet, 85 procent. HaV 

uppskattar att burar, tinor, nät, mjärdar, fällor, ryssjor, bete och krokredskap är fiskeredskap som ska 

anses som redskap som förloras ofta och då främst inom fritidsfisket. För att säkerställa att redskap som 

görs tillgängliga på marknaden också kommer tillbaka in i systemet som avfall för materialåtervinning 

behöver högre insamlingsnivå sättas för redskap som förloras ofta. Se Tabell 4 för föreslagna 

insamlingsnivåer. Vid en kartläggning av spökgarn med fokus på hummertinor som gjordes på uppdrag 

av HaV, uppskattade att det årligen förlorades 3 000 hummertinor från och med 2016 och att det 

tidigare år uppskattningsvis hade förlorats 4 000 hummertinor årligen. En reglering av hummerfisket 

tros ha minskat antalet förlorade hummertinor.  

 

Syftet med högt satta insamlingsnivåer är att få producenterna att utforma redskapen så att förluster i 

vattenmiljön motverkas, redskapen kommer tillbaka in i avfallsströmmarna och att materialåtervinning 

främjas. HaV föreslår som ytterligare styrmedelsalternativ, men som är utanför regeringsuppdraget och 

behöver utredas vidare, om det kan vara möjligt att införa redskapsregister för burar och nät, 

anmälningsplikt vid fiske och redskapsförlust (burar och nät) för fritidsfisket , se avsnitt 7.1.4, för att 

bland annat underlätta identifiering, om producenterna vill utveckla pantsystem för att få tillbaka 

redskap med högt satta insamlingsnivåer in i avfallsströmmarna.  

 

Insamlingsnivå för vissa redskap (burar och nät) behöver inte harmoniseras med andra medlemsländer 

utan ska ses som inhemsk hantering av problemet med förlorade fiskeredskap för att säkerställa att 

redskapen kommer tillbaka in i avfallsströmmarna. Insamlingsnivån för vissa redskap (burar och nät) är 

inget som ska rapporteras in till kommissionen vid årlig rapportering se avsnitt 5.2.9 Producentansvar 

för rapportering nedan.  

 

Det nationella insamlingsmålet bör harmoniseras med andra medlemsländer för att säkerställa en väl 

fungerande inre marknad. Det valda nationella insamlingsmålet bygger på att producenterna inte ska 

ansvara för det historiska avfallet men även vad som HaV anser rimligt i dagsläget. Systemet ska dock 

sikta högre efter tid men det slutgiltiga insamlingsmålet måste bygga på säkerställd statistik. 

 

          År Nationell 
Insamlingsnivå: 

    Insamlingsnivå för vissa redskap (burar och nät) 

2025 40 % 55 % 

2026 45 % 65 % 

2027 50 % 75 % 

2028 55 % 85 % 
Tabell 4. Föreslagna stegrande insamlingsnivåer för Sverige under en 4-årsperiod om producenterna inte ansvarar. Det 
föreslås även högre insamlingsnivåer för vissa redskap där uppskattningen är att dessa redskapskategorier ofta 
förloras och inte kommer in i avfallsströmmarna. Förslagsvis ska dessa insamlingsnivåer ses över till 2029 då mer 
tillförlitlig statistik finns tillgänglig. 

                                                           
 



 

Förslagsvis kan insamlingsnivåer ses över längre fram då mer tillförlitlig statistik finns att tillgå då 

producentansvaret träder i kraft senast 31 december 2024. Första rapporteringsåret för medlemsstaterna 

är dock år 2022, i enlighet med artikel 13.1 tredje stycket i engångsplastdirektivet, även om 

producentansvaret träder i kraft senast den 31 december 2024. Se avsnitt 5.2.9.2 Uppgifter som begärs 

in till HaV. Som nämnts ovan kommer även kommissionen se över om det är lämpligt att fastställa 

bindande insamlingsnivåer för uttjänta fiskeredskap.  

 

Beroende på bedömning av om det historiska avfallet ska ingå i producentansvaret för fiskeredskap som 

innehåller plast, kan insamlingsmålet behöva korrigeras över tid och att de stegrande insamlingsnivåerna 

istället börjar att gälla från 2029 då det uppskattas att medellivslängden på redskap från yrkesfisket, se 

Tabell 1, är cirka fyra år. 

 

5.2.8. Återvinningsmål för fiskeredskap 

I artikel 8 a.1 b i avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna ska fastställa avfallshanteringsmål i linje 

med avfallshierarkin i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för det utökade 

producentansvarssystemet enligt bland annat avfallsdirektivet, och fastställa andra kvantitativa och/eller 

kvalitativa mål som anses relevanta för systemet för utökat producentansvar. Engångsplastdirektivet 

anger inte några krav på återvinningsmål för fiskeredskap som innehåller plast. Sotenäs marina 

återvinningscentral, som idag utför separering och sortering, skickar vidare till extern aktör, Plastic A/S, 

för materialåtervinning. De flesta uttjänta fiskeredskap som de samlar in kommer från yrkesfisket och 

idag materialåtervinns 80 procent av all plast som kommer in, resten skickas till förbränning. Då har de 

dock sagt nej till leveranser som varit svåra att hantera på grund av mycket föroreningar. Island uppger 

att 70 procent av det som omhändertas återvinns och att även detta kan vara en rimlig siffra för Sverige.  

 

HaV föreslår ett återvinningsmål på 50 procent men att detta kan stiga till möjligen 70 procent efter ett 

par år då det finns säkerställd statistik på hur mycket som återvinns. Detta återvinningsmål behöver ses 

över efter tre år för en justering när mer tillgänglig statistik på återvinning finns att tillgå, och därefter 

lägga till material- och återbruksmål i förordningen.  

 

HaV föreslår även att återvinningsmål för ”rena” återvunna material, ska införas i ett senare skede. 

Material som då kan komma i fråga för att uppnå ”renare” återvunnet material är polyeten (PE), 

polypropen (PP) och nylon (PA). Syftet är att styra mot renare materialflöden men att detta bör ske först 

efter att tillförlitlig statistik finns att tillgå. 

 

5.2.9. Producentansvar för rapportering  

I artikel 8.8 tredje stycket i engångsplastdirektivet anges att medlemsstaterna ska övervaka fiskeredskap 

som innehåller plast och som släpps ut på deras marknader samt insamlade uttjänta fiskeredskap som 

innehåller plast, och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.1, med sikte på fastställandet 

av bindande kvantitativa unionsmål för insamling. I artikel 13.1 tredje stycket fastställs att den första 

rapporteringsperioden ska vara kalenderåret 2022. Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna 

elektroniskt inom 18 månader från och med slutet av det rapporteringsår då uppgifterna samlades in. 

Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställs av kommissionen (artikel 13.1 andra stycket och 

13.4). 
 

I artikel 13.1 d, 2 och 4 anges följande: 

1. Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera följande till kommissionen:  
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d) Uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som har släppts ut på marknaden, och om 

uttjänta fiskeredskap som har samlats in i medlemsstaten varje år. 

2. De uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna i enlighet med denna artikel ska åtföljas 

av en kvalitetskontrollrapport. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av 

kommissionen i enlighet med punkt 4. 

4. Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa formatet 

för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1 c och d samt punkt 2 i denna artikel. 

 

I 46 § 5 och 54 § förordningen införs krav på en producent respektive insamlingssystem att rapportera 

ovan uppgifter till HaV den 31 mars varje år.  

5.2.9.1. Tillvägagångssätt för rapportering till kommissionen 

Rapporteringen för producenten bör vara så enkel och användarvänlig som möjligt. Vissa fiskeredskaps-

kategorier blir allt mer avancerade och innehåller både batterier och lampa och de flesta redskap 

kommer i en förpackning. Detta gör att producenten behöver rapportera in även för producentansvaren 

för batterier, elutrustning och förpackningar. Naturvårdsverkets ambition är att det generella IT-

systemet för utökat producentansvar ska konstrueras på ett sådant sätt att andra informationsansvariga 

myndigheter kan använda sig av systemet eller möjligen en kopia av det. Naturvårdsverkets förslag på 

samverkan möjliggör för HaV att dra fördelar av att återbruka arbetssätt, information och tekniska 

lösningar. Detta bör leda till stordriftsfördelar med minskade kostnader för staten som helhet och 

förbättrad informationskvalitet. För producenterna skulle det även innebära ett samlat kundmöte och 

möjlighet till att förenkla för producenten. 

 

Visionen är ett sammanhållet förenklat kundmöte med producenter via en samordnad e-tjänst för årlig 

(in-)rapportering av producentansvar som kan nås på HaV:s och Naturvårdsverkets webbplatser samt på 

verksamt.se. Detta möjliggör för producenterna att samtidigt rapportera in producentansvaren för 

batterier, el och förpackningar om så behövs. Som nämnts ovan ska kommissionen senast den 3 juli 

2020 anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter om fiskeredskap 

samt kvalitetskontrollrapport. HaV konstaterar att det är viktigt med harmonisering av 

rapporteringskravet med andra medlemsländer för att underlätta den fria rörligheten på marknaden 

såväl som harmonisering av rapporteringskraven för producentansvaren i Sverige. En enkel rapportering 

leder även till att motverka så kallade friåkare bland producenterna. 

 

5.2.9.2. Uppgifter som begärs in till HaV 

I föreslagen förordning för fiskeredskap som innehåller plast, anges krav på uppgiftslämnande till HaV 

enligt artikel 13.1 d i direktivet. In–rapporteringen från verksamhetsutövarens uppgiftslämnare går till 

HaV, och därefter lämnar myndigheten uppgifter till Naturvårdsverket för ut-rapportering till 

kommissionen, det vill säga Naturvårdsverkets samlade EU-rapportering. 

 

I förordningen används ordvalet mängd vid rapportering av redskap som sätts på marknaden och 

uttjänta insamlade redskap. Se 46 § 5 (insamlingssystemens rapportering) och 54 § (producenternas 

rapportering) förordningen. Betydelse av mängd kan variera beroende på om det är 

 mängden satta redskap satta på marknaden, då borde mängden anges i antal men även vikt om 

möjligt, eller om 

 mängden insamlade uttjänta fiskeredskap, då borde mängden anges i vikt men även i antal om 

möjligt. 

Det kan vara svårt för mindre producenter att ange mängden satta redskap på marknaden i vikt. Därför 

är en omräkning från antal till vikt en möjlig lösning, en så kallad schablonomräkning. Det omvända 

gäller för insamlingssystem, då det istället blir svårt att uppge antalet insamlade uttjänta fiskeredskap 



 

och det enklaste, i detta fall, är att rapportera in i vikt. Även här skulle en omräkning från vikt till antal 

vara en möjlig lösning för att kunna jämföra mellan enheterna och förenkla inrapporteringen.  

 

HaV föreslår, under delen om Ytterligare åtgärds- eller styrmedelsalternativ som behöver utredas 

vidare, anmälningsplikt när fritidsfiskare förlorar sitt redskap. se avsnitt 7.1.4. Detta förslag på åtgärd 

syftar till att göra det möjligt att veta vart och hur många redskap som förloras. Inrapportering av 

förlorade fiskeredskap kommer inte att ske i vikt utan görs i antal och därför anser även HaV att det är 

bra att få en uppskattning om; 

 hur många redskap som har satts på marknaden (antal/vikt) 

 hur många uttjänta fiskeredskap som har samlats in (vikt/antal) 

 hur många redskap som har förlorats (antal) för att få en överblick av flödet för fiskeredskap. 
 

Enligt engångsplastdirektivet är det första rapporteringsåret 2022 för fiskeredskap som innehåller plast. 

Vid denna tidpunkt har inte producentansvaret trätt ikraft och det finns inga nationella krav på 

producenterna att rapportera in mängden redskap som sätts på marknaden eller mängden uttjänta 

redskap som samlas in. HaV kommer därför sammanställa dokumentation för inrapportering och 

sammanställning till kommissionen. HaV föreslår därför, att fram till och med ikraftträdande av 

producentansvaret för fiskeredskap den 31 december 2024, en åtgärd inom havsförvaltningen att i 

projektform skapa ett frivilligt producentansvar. Projektet kan även bidra till att HaV uppfyller kraven på 

rapporteringen till kommissionen, om antalet redskap som sätts på marknaden och mängden som 

samlas in för åren 2022-2024. För mer information om frivilligt producentansvar för fiskeredskap, se 

avsnitt 7.1.1. 

 

5.2.10. Producentansvar för lämnande av information  

I artikel 10 i engångsplastdirektivet finns krav på ”medvetandehöjande åtgärder”. Kraven innebär att 

medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenterna och uppmuntra till ett ansvarsfullt 

konsumentbeteende för att uppnå en minskning av skräp av fiskeredskap som innehåller plast. 

Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att informera användare av fiskeredskap som innehåller 

plast om tillgängligheten vad gäller återanvändbara alternativ, återanvändningssystem och 

avfallshanteringsalternativ samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 

13 i avfallsdirektivet. Användarna ska också informeras om inverkan på miljön genom nedskräpning och 

annat olämpligt bortskaffande av fiskeredskap som innehåller plast.  

 

En producent som tillgängliggör fiskeredskap som innehåller plast på den svenska marknaden ska därför 

se till att information är kopplad till kunskap om återanvändning, korrekt avfallshantering och 

information om den negativa påverkan på miljön vid olämpligt bortskaffande av produkten. HaV 

bedömer, mot bakgrund av kraven i artikel 10, att producenten ska tillhandahålla information om vilka 

komponenter och vilket plastmaterial som ingår i ett fiskeredskap som innehåller plast. I förordningen 

införs krav på producenterna att lämna sådan information i 58 §. Förordningen innehåller inga krav på 

producenten att ange information om var i utrustningen som det kan finnas farliga ämnen och 

blandmaterial, men det är naturligtvis positivt om det framkommer. Som nämnts tidigare angående 

utformning av fiskeredskap ska kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av EU-rättsliga 

tekniska åtgärder, ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade 

standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för 

återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap. Hur dessa kommer utformas 

påverkar troligen informationskraven ovan. Se 5.2.4  Producentansvar för utformning av fiskeredskap 

samt kopplingen mellan information och märkning i författningskommentaren till 30 § om märkning, 

avsnitt 3.1.  
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HaV är den myndighet som har den samlade bilden om problematiken kring förlorade fiskeredskap 

nationellt, regionalt och globalt. Det är därför lämpligt att myndigheten kvalitetssäkrar den information 

som användarna får om risken för redskapens negativa inverkan på vattenmiljön genom olämpligt 

bortskaffande och nedskräpning, och att syftet med informationen uppnås. Syftet är att åstadkomma en 

ökad medvetenhet hos användarna om de miljöproblem som felhantering av fiskeredskap som innehåller 

plast leder till och lämplig avfallshantering av dessa, vilket ska bidra till att minska nedskräpning och 

åstadkomma en hållbar användning. Om en producent väljer att organisera sig, till exempel genom att 

bilda ett materialbolag finns det möjlighet att anlita en av HaV godkänd aktör att utföra de 

medvetandehöjande åtgärderna. Möjlig aktör för denna typ av åtagande är till exempel Håll Sverige 

Rent121. 

 

För att uppnå syftet med artikel 10 i engångsplastdirektivet, föreslår HaV att det införs ett krav på 

producenten att rapportera till HaV vart tredje år om bl.a. hur syftet uppnåtts. Se 59 §. 

 

5.2.11. Sanktioner 

Artikel 14 i engångsplastdirektivet anger att medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för 

överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt direktivet och vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen senast den 3 juli 2021 samt 

eventuella ändringar som berör dem.  

 

I den föreslagna förordningen införlivas kravet i artikel 14 i engångsplastdirektivet genom 64-68 §§. 64 § 

berör återkallelse av tillstånd, 65 § hänvisar till miljötillsynsförordningen (2011:13) där HaV föreslås få 

operativ tillsyn för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. 66 § hänvisar till förordningen 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken där det ska anges belopp för 

tillsynsavgifter för producenter och insamlingssystem. Beloppet behöver utredas vidare, se avsnitt 1.2.2. 

67 § är en straffbestämmelse (böter) och 68 § reglerar miljösanktionsavgifter. Utformningen av 

sanktionsdelen i förordningen följer samma upplägg som övriga befintliga producentansvar, och 

meddelas med stöd av 8 kap. regeringsformen och 15 kap. 40 § miljöbalken. I författningskommentaren 

till 64-68 §§ (avsnitt 3.1) och till övriga författningsförslag (avsnitt 3.2) anges överväganden till 

införandet av paragraferna i förordningen och följdändringar. Nedan i avsnitt 5.2.12 utreds HaV:s 

prövnings- och tillsynsansvar. Genom tillsynen ska kravet i artikel 14 om att medlemsstaten ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de regler som införs för fiskeredskap som innehåller plast i 

förordningen genomföras. 

 

5.2.12. HaV:s prövnings- och tillsynsansvar  

Med anledning av förevarande regeringsuppdrag, föreslår HaV införandet av en ny bestämmelse i 2 kap. 

miljötillsynsförordningen (2011:13) som reglerar fördelning av den operativa tillsynen.122 Bestämmelsen 

innebär att HaV ansvarar för operativ tillsyn för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast, 

med undantag för frågor om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 

förordningen.123 

                                                           
121 Håll Sverige Rent är en icke-vinstinriktad stiftelse, bildad 12 oktober 1983 av Naturvårdsverket och Returpack och som genom 
opinionsbildning verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Har sina rötter från kampanjen Håll Naturen Ren 
som startades 1962 på initiativ av Naturskyddsföreningen. 
122 Miljötillsynsförordning (2011:13) 2 kap. 24 a §. Se avsnitt 3.2. 
123 Lokala undantag är till exempel insamling i butik. 



 

Naturvårdsverket ska ge allmän tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor som avser 

tillämpningen av 26 och 30 kap. miljöbalken, i enlighet med 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen.124 

Därmed omfattas HaV av tillsynsvägledning om myndigheten får ansvar som operativ tillsynsmyndighet 

för producentansvar för fiskeredskap.125  

 

Ett tillsynsansvar för HaV skulle innebära ansvar för att pröva tillstånd för insamlingssystem och för 

tillsynen i fråga om producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. Dessa kostnader bör täckas 

genom att införa nya bestämmelser i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. Se förslag i avsnitt 2.2 (ny 7 kap. 8 § l-m). Förslagen innebär dels att den som driver ett 

insamlingssystem med tillstånd enligt 33 § förordningen för varje kalenderår ska betala en avgift till HaV 

för myndighetens prövnings- och tillsynsverksamhet, del att en producent eller ombud som har 

skyldigheter enligt förordningen för varje kalenderår ska betala en avgift för myndighetens 

tillsynsverksamhet. Detta bör sedan administreras genom att HaV varje år skickar ut fakturor för 

tillsynsavgiften till producenter och insamlingssystem. Sammanfattningsvis ska tillsynsavgiften täcka 

HaV:s kostnader för: 

- Tillståndsprövning av insamlingssystemen. 

- Kontroll av att förordningarnas bestämmelser efterlevs. 

- Säkerställande av att förordningen efterlevs genom förelägganden, miljösanktionsavgifter eller 

åtalsanmälningar. 

- Administration av avgiftssystemet och inrapporterad information från producenter och 

insamlingssystem. 

Storleken på tillsynsavgiften behöver utredas vidare.126 Se avsnitt 1.2.2. 

 

Tillståndsprövning 

Tillstånd för insamlingssystem krävs enligt 33 § förordningen. Förordningen anger krav på att den som 

avser att driva ett insamlingssystem ska samråda med kommunerna och övriga insamlingssystem innan 

tillståndsansökan lämnas in. I övrigt anges inga formella krav avseende prövningsprocessen. HaV utgår, 

liksom Naturvårdsverket i sina tillståndsprocesser för insamlingssystem127, från att processen bör likna 

den för prövning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Processen förutsätts därför bestå 

av: 

- information och rådgivning från HaV till den sökande,  

- inlämnande av ansökan inklusive samrådsredogörelse,  

- granskning av ansökan för eventuell komplettering,  

- eventuell komplettering,  

- bedömning av ansökan,  

- beslut, och 

- eventuell överprövning.  

 

HaV:s utgångspunkt är att verksamhetsutövaren har bevisbördan på samma sätt som vid prövningar 

enligt 9 kap. miljöbalken, vilket innebär att det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att kraven är 

uppfyllda (2 kap. 1 § miljöbalken). HaV:s förväntningar på kraven i förordningen måste vara tydliggjorda 

                                                           
124 Naturvårdsverket har i uppgift att vägleda tillsynsmyndigheterna. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:10) har ersatts med ny 
text som återfinns på deras hemsida. Som komplement till denna vägledning finns även en handbok om Handläggning av ärenden om 
miljösanktionsavgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (uppdaterad utgåva juni 2013). 
125 Jämför Läkemedelsverket som enligt 2 kap. 23 § miljötillsynsförordningen har operativt tillsynsansvar när det gäller producenters 
skyldigheter att ta emot avfall, och Naturvårdsverket har tillsynsvägledningsansvar för producentansvaret enligt 3 kap. 2 § 
miljötillsynsförordningen. 
126 Jämför Naturvårdsverkets belopp om 1000 kronor för en producent och 275 000 kronor för ett insamlingssystem gällande 
producentansvar för elutrustning. 
127 Skrivelse 2015-05-13, NV-06387-14, Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning 
och batterier. Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke, s. 31. 
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för den som ansöker, i synnerhet vid samråd med kommunerna. Att förberedande samråd har skett i 

enlighet med de krav som följer av förordningen är en förutsättning för att tillstånd ska beviljas. Om 

samråden inte har genomförts på ett tillfredställande sätt, och därför behöver genomföras på nytt eller 

kompletteras, riskerar tillståndsprocessen att försenas. Det är viktigt att HaV tydliggör förväntningarna 

avseende sådana krav som eventuellt medger tolkningsutrymme, såsom miljö- och hälsoaspekter, det vill 

säga att insamlat avfall ska behandlas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt som effektivt bidrar 

till att återvinningsmålen nås och att återanvändning och återvinning inte försvåras (34 §). Särskilt 

avgörande blir nivån för beviskravet i de fall återvinningen av avfallet sker utanför EU.  

 

HaV:s inledande granskning av en ansökan om tillstånd bedöms handla om att ansökan är komplett. För 

flertalet krav i förordningen krävs en utförlig redogörelse för att visa att de är uppfyllda, och ansökningar 

kan därmed behöva kompletteras. När ansökan bedöms vara komplett inleder HaV sin bedömning av om 

systemet i fråga uppfyller förordningens krav. De krav som medger tolkningsutrymme bedöms vara mest 

resurskrävande att bedöma. Utöver miljö- och hälsoaspekter bedömer HaV att insamlingssystemets 

geografiska täckning kan vara en sådan fråga. Enligt kraven i förordningen kommer förutom den 

sökande övriga insamlingssystem och kommunerna underrättas om beslut om tillstånd. Allmänheten 

kommer att hållas informerade om medgivna tillstånd via HaV:s webbplats (43 §). Den som driver ett 

insamlingssystem ska på webbplats offentliggöra information om bl.a. systemets ägare och vilka som är 

anslutna enligt 50 §.  

 

Förordningen innehåller inga bestämmelser om tillståndens giltighetstid eller att tillstånd ska 

tidsbegränsas. HaV har dock möjlighet att tidsbegränsa tillståndet i enlighet med 16 kap. 2 § miljöbalken. 

Argument för att tidsbegränsa tillstånden kan vara att det kan gynna teknikutvecklingen. Detta eftersom 

nya sätt att samla in de uttjänta fiskeredskapen på kan kräva en omprövning av tillståndet. Ett tillstånd 

som inte är tidsbegränsat kan då bli ett hinder för användning av ny teknik. Argument mot 

tidsbegränsning, och i synnerhet korta giltighetstider, är att det kan påverka verksamhetsutövarens 

investeringsvilja.128  Naturvårdsverket tillämpar idag exempelvis tillstånd tidsbegränsat till maximalt 10 

år för yrkesmässig insamling av förpackningar från hushåll.129 HaV bedömer att en sådan 

tidsbegränsning kan vara lämplig för insamlingssystem för fiskeredskap som innehåller plast mot 

bakgrund av att verksamhetsutövaren måste ha en rimlig tid för att planering. HaV har möjlighet att 

återkalla ett tillstånd enligt 64 § förordningen. 

 

Tillsynsplan 

Av 1 kap. 8-10 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår bl.a. att en operativ tillsynsmyndighet för 

varje verksamhetsår ska upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde 

enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 

avses i 7 §. Enligt 1 kap. 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten med utgångspunkt i myndighetens 

tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje  

   1. verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i,  

   2. verksamhet som behandlar avfall, eller  

   3. yrkesmässig verksamhet  

a. som samlar in eller transporterar avfall,  

b. som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,  

c. som handlar med avfall, eller  

                                                           
128 Skrivelse 2015-05-13, NV-06387-14, s. 33. 
129 Enligt 43 § förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar krävs tillstånd för yrkesmässig insamling av förpackningar 
från hushåll.  



 

d. där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten. 

 

Med det föreslagna tillsynsansvaret för HaV behöver myndigheten därmed årligen utarbeta 

tillsynsplaner. Planerna beskriver vilka tillsynsområden som är aktuella samt hur prioriteringar sker för 

att få största möjliga miljöeffekt per spenderad resurs. Grundläggande utgångspunkter för tillsynen är att 

den ska säkerställa miljöbalkens syfte och stödja verksamhetsutövarens egenkontroll. All tillsyn inom 

miljöområdet bör syfta till att säkerställa miljöbalkens syfte i 1 kap. 1 § att ” främja en hållbar utveckling 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö ”vilket 

också inkluderar producentansvar. Vägledning om vad som är en hållbar utveckling kan hämtas från 

bland annat de miljömål som riksdagen fastställt. Särskilt betydelsefull är Hav i balans samt levande 

kust och skärgård eftersom engångsplastdirektivets syfte är att förebygga och minska vissa 

plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön och på människors hälsa samt att främja 

övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material 

och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion (artikel 1). En fungerande tillsyn bör sträva 

efter samma förutsättningar för alla aktörer. Framför allt handlar det om att hindra oseriösa aktörer från 

att ställa sig utanför systemet eller på annat sätt tillskaffa sig ekonomiska fördelar i förhållande till sina 

konkurrenter, så kallade friåkare.  

 

Prioriterade områden för operativ tillsyn  

HaV bedömer att nedan punkter kommer vara prioriterade vid tillsynen av förordningens krav. 

Bedömningar grundar sig bl.a. på hur Naturvårdsverkets tillsyn bedrivs idag. Tillsynens inriktning och 

fördelning fastställs i den årliga tillsynsplanen som nämnts ovan. Utgångspunkten för den planerade 

tillsynen är att verksamhetsutövaren ska kunna visa att relevanta krav är uppfyllda. Tillsynen bedöms ske 

huvudsakligen genom administrativ kontroll, dvs. genom att kontrollera uppgifter som rapporteras in 

till HaV eller som myndigheten begär in. Möten med insamlingssystemen för avstämning av uppkomna 

frågor utifrån granskad dokumentation bedöms lämpligt att göra 1-2 gånger per år. HaV:s tillsyn bedöms 

i huvudsak inriktas på producenternas registreringsplikt, rapporteringsplikt, informationsansvar och 

produktens märkning.  
 

Registreringsplikt  

Enligt förordningen, ska producenter som avser göra fiskeredskap som innehåller plast tillgängliga på 

den svenska marknaden anmäla detta till HaV och i samband med detta se till att någon som har tillstånd 

att driva ett insamlingssystem åtagit sig att ta hand om det uttjänta fiskeredskapet, eller själv ansvara för 

att omhänderta det. Insamlingssystemen ska varje år lämna uppgift till HaV om med vilka producenter 

och ombud som avtal om sådant åtagande om att ta hand om fiskeredskap har ingåtts. De producenter 

som inte är anslutna till ett tillståndsgivet insamlingssystem och som inte avser anmäla sin verksamhet 

till HaV är friåkare. Dessa företag bör identifieras för att möjliggöra tillsynen över företagens efterlevnad 

av bestämmelserna i förordningen. I förordningen anges att insamlingssystemen ska lämna uppgift till 

HaV om med vilka producenter och ombud som avtal ingåtts (46 §). HaV ska vidare hålla allmänheten 

informerad om vilka som har tillstånd att driva ett insamlingssystem (43 §) och avser offentliggöra denna 

information på myndighetens webbplats. Den som driver ett insamlingssystem ska också offentliggöra 

vilka som är insamlingssystemets ägare och vilka producenter som är anslutna till insamlingssystemet på 

webbplats (50 §). 
 

Rapporteringsplikt  

I förordningen anges krav på producenterna eller ombud att årligen (31 mars) anmäla mängden 

fiskeredskap som tillgängliggjorts på marknaden under föregående kalenderår (23 §), samt mängden 

uttjänta fiskeredskap som samlats in om de inte är anslutna till ett system (31 §). Insamlingssystemen 

ska varje kalenderår (31 mars) lämna uppgifter om med vilka producenter och ombud som avtal om 
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åtagande om att ta hand om fiskeredskap ingåtts. Systemen ska också lämna uppgift om mängden 

uttjänta fiskeredskap som föregående kalenderår samlats in och hur stor mängd av det insamlade avfallet 

som har lämnats för att behandlas i Sverige, transporterats till ett annat land för behandling och 

transporterats utanför EU för behandling (46 §). Denna rapportering kommer vara avgörande för HaV:s 

uppföljning av insamlingsnivåer och återvinningsmål och särskilt viktigt är att korrekta mängder 

redovisas. Förordningen anger också krav på årlig rapportering till kommissionen (via Naturvårdsverket) 

av dessa uppgifter. Att upprätthålla en hög rapporteringsgrad med korrekt angivna mängder bedöms 

därmed vara ett prioriterat tillsynsområde. HaV:s tillsyn bedöms bestå i administrativ kontroll av att 

rapporteringen sker inom utsatt tid och av kvaliteten på uppgifterna genom exempelvis stickprover 

utifrån olika kriterier. HaV har föreslagit en bestämmelse om möjlighet att påföra en 

miljösanktionsavgift om 10 000 kronor, i de fall rapporteringen inte sker i tid.  

 

Informationsansvar 

Producenterna av fiskeredskap ska uppfylla krav på att informera användarna och uppmuntra till ett 

ansvarsfullt beteende, vad gäller tillgängligheten av återanvändbara alternativ, återanvändningssystem 

och avfallshanteringsalternativ för fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund 

avfallshantering. (58 §). Producenterna ska också informera om inverkan på miljön, genom 

nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande. HaV ges möjlighet att lämna synpunkter på 

utformningen av informationen om inverkan på miljön genom en rapport som ges in vart tredje år till 

myndigheten (59 §). Därmed sker tillsyn av informationsansvaret genom utvärdering av nämnda rapport 

vart tredje år. 
 

Produktens märkning 

I förordningen föreslås ett krav på producentansvarsmärkning. Tillsynen bedöms genomföras bl.a. 

genom kontroll av de uppgifter som ges in i samband med anmälan om tillgängliggörande på marknaden 

av ett fiskeredskap som innehåller plast. I denna anmälan finns krav på producenten att rapportera 

uppgifter om hur skyldighet om märkning ska uppfyllas (25 § första stycket 4). 

 

Internkontroll 

I tillägg till ovan, införs i enlighet med det reviderade avfallsdirektivet också krav på internkontroll. Mot 

bakgrund av detta uppställs krav på att den som driver ett insamlingssystem ska inrätta rutiner för 

internkontroll (51 §). Internkontrollen ska säkerställa att de avgifter som tas ut av producenterna 

uppfyller kraven om anpassade avgifter utifrån egenskaperna hos de fiskeredskap som 

insamlingssystemet har åtagit sig att ta hand om när de blir avfall (48 §). Internkontrollen ska också 

säkerställa kvaliteten på de uppgifter som ett insamlingssystem är skyldigt att rapportera till HaV (46 § 

5). 
 

 

  



 

6. Del E - Konsekvensanalys 
I denna del presenteras konsekvensutredningen på föreslagen förordning om producentansvar för 

fiskeredskap.  

 

6.1. Förordningens syfte och omfattning  

Förordningen ska utifrån ramen för EU-direktivet minska samhällets kostnader för uttjänta fiskeredskap 

genom att öka insamling och återvinning av fiskeredskap samt att överföra kostnader för 

avfallshanteringen från samhället till producenterna. Förutom kostnaden för avfallshantering orsakar 

fiskeredskapsavfall kostnader genom att förlorade och dumpade fiskeredskap som burar och nät 

fortsätter att fånga fisk och skaldjur, så kallat spökfiske. Förutom att reducera fiskebestånden förorenar 

uttjänta fiskeredskap stränder, skadar marina ekosystem och fartyg. Det finns också en risk att 

mikroplast från marin nedskräpning kan ge negativa hälsoeffekter till följd av konsumtion av fisk och 

skaldjur som innehåller mikroplaster som bland annat kan komma från förlorade fiskeredskap (JRC, 

2016). Förlorade och avsiktligt dumpade fiskeredskap kan på så sätt skada både miljön, människors 

hälsa samt fiske- och turistnäringen. Att värdera dessa kostnader i monetära termer är svårt, men EU-

kommissionen uppskattar exempelvis att marint avfall orsakar kostnader för EU:s yrkesfiskare i 

storleksordningen 1-5 procent av deras fångstintäkter (EU-kommissionen, 2018a). En anledning till 

nedskräpning är att det är för billigt för den enskilde att skräpa ner marin miljö eller för dyrt/besvärligt 

att hantera avfallet på ett bättre sätt. Eftersom samhällets respektive individernas kostnader skiljer sig 

uppstår ett så kallat marknadsmisslyckande som medför att avfallet inte hanteras på ett för samhället 

optimalt sätt. En statlig intervention på marknaden för att ge producenter och konsumenter incitament 

att ändra sitt beteende är därför motiverad. Förordningen ska ge producenter ett ansvar och på så sätt 

incitament för att hantera avfallet från sina produkter och därigenom bidra till en förbättrad 

avfallshantering.  
 

Förordningen utökar därför producenternas ansvar för hanteringen av fiskeredskap och 

fiskeredskapsavfall. Förordningen för på så sätt över ansvaret för avfallshanteringen på producenterna 

(alla som sätter fiskeredskap på den svenska marknaden) och de förväntas uppnå av staten uppsatta mål 

för insamling och materialåtervinning. Genom ett system med ett utökat producentansvar som medför 

ökad insamling av fiskeredskapsavfall ska nedskräpning i vatten minska och återvinningen av 

fiskeredskap öka. Detta ska bland annat ske genom att fiskeredskap i större utsträckning ska designas så 

att risken för att redskapen förloras vid fiske reduceras. Det ska också ställas krav om att producenterna 

ska täcka kostnaderna för att höja medvetandet hos användare om redskapens potentiellt negativa 

inverkan på miljön. Förordningen ska också på längre sikt bidra till att främja cirkulär ekonomi genom 

att fiskeredskapen utvecklas så att de lättare kan återanvändas eller materialåtervinnas.  
 

För att insamlingssystemet ska kunna fungera och kunna utvärderas ska producenterna rapportera in 

uppgifter om försäljning och insamling till HaV samt märka redskapen så att det framgår vilka redskap 

som omfattas av ett system för utökat producentansvar. Med förordningen följer på så sätt en 

informationsplikt gentemot både användare av fiskeredskap och myndigheter. 

 

6.2. Konsekvensanalysens upplägg och förutsättningar 

Konsekvensanalysen försöker uppskatta de kostnader och vinster som förordningen kan ge upphov till 

samt bedöma hur olika intressenter kan påverkas av förordningen. Konsekvensanalysen fokuserar på hur 

förordningen förändrar förutsättningarna i förhållande till nuläget. Det innebär att den analyserar 
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förändringar jämfört med de möjligheter för insamling och återvinning av fiskeredskap som skulle råda 

utan förordningen.  

 

För närvarande lämnar vattenbruket, det småskaliga yrkesfisket och fritidsfisket bland annat sina 

uttjänta fiskeredskap utifrån materialinnehåll på de kommunala återvinningscentralerna. Det finns också 

redan idag direktiv och privata initiativ som stimulerar insamling av fiskeredskap. Yrkesfiskare ska enligt 

EU:s hamndirektiv (mottagningsdirektivet) avgiftsfritt kunna lämna fartygsgenererat avfall inklusive 

fiskeredskap i hamnar (EU-kommissionen, 2018b). Mottagningsdirektivet stimulerar insamling av 

uttjänta fiskeredskap, men bidrar endast indirekt till återvinning eftersom direktivet inte ställer några 

krav på att fiskeredskapen ska återbrukas eller återvinnas. Fiskareföreningen Norden (FF Norden) 

samlar in fiskeredskap från yrkesfisket på medlemmarnas bekostnad på västkusten och i Simrishamn 

(Andersson och Eggert, 2019). Cirka hälften av yrkesfiskets uttjänta fiskeredskap beräknas på så sätt att 

samlas in i nuläget (Andersson och Eggert, 2019). I FF Nordens insamlingssystem sorteras 

fiskeredskapen ut för att kunna återbrukas eller återvinnas (Andersson och Eggert, 2019). På västkusten 

återvinns större fiskeredskap på den marina återvinningscentralen i Sotenäs, vilket delvis finansieras 

med offentliga medel. 

 

Bedömningarna i konsekvensanalysen bygger på mycket osäkra uppskattningar om 

fiskeredskapsavfallets volym och kostnader för att ta hand om det på olika sätt. Officiell statistik på 

området saknas till stora delar, vilket medför att de monetära uppskattningarna blir schablonartade. 

Förordningen kommer dock med säkerhet att påverka ett flertal aktörer. Förutom producenterna 

(tillverkare och försäljare av fiskeredskap) som får ansvaret för avfallet kommer förordningen att påverka 

användarna av fiskeredskap (fritidsfiskare, yrkesfiskare och vattenbruk) samt ställa krav på myndigheter 

som ska utöva tillsyn och samla in information. Dessutom påverkas kommunerna eftersom de i nuläget 

ansvarar för fiskeredskapsavfall i den kommunala avfallshanteringen. I slutändan påverkas också 

skattebetalarna då förordningen både kan öka och minska kostnader för offentliga verksamheter.  

 

Konsekvensanalysen fortsätter i avsnitt 3 med en bedömning av vilka välfärdsvinster förordningen kan 

ge upphov till. Därefter redogörs i avsnitt 4 för vad som påverkar förordningens genomslag, det vill säga 

hur väl den kan komma att efterlevas. I avsnitt 5 beskrivs och uppskattas förordningens kostnader 

utifrån var de uppkommer och i avsnitt 6 diskuteras hur olika intressenter påverkas av förordningen. 

Konsekvensanalysen avslutas i avsnitt 7 med en sammanfattning och avslutande kommentarer.  
 

6.3. Potentiella välfärdsvinster av förordningen  

Förordningen ska som nämnts med olika åtgärder nå två övergripande mål: a) att reducera nedskräpning 

i vatten och b) främja en cirkulär ekonomi genom en ökad materialåtervinning och återbruk. I detta 

avsnitt diskuteras de samhällsekonomiska vinsterna som är kopplade till dessa mål och i vilken 

utsträckning stimulering av produktdesign, medvetandegörande åtgärder samt insamling och 

återvinning kan bidra till att målen nås.  
 

6.3.1. Minskad nedskräpning i vatten 

Förordningen genererar en välfärdsvinst om den motverkar marin nedskräpning. För att avgöra hur stor 

denna välfärdsvinst kan bli behövs både kunskap om hur stort problemet är i dag och kunskap om i 

vilken utsträckning förordningen kan minska problemet. Förordningen kan minska nedskräpningen 

genom ökad insamling av fiskeredskapsavfall, förbättrad design av redskapen och åtgärder som höjer 

medvetandet om de miljöproblem som dumpade och förlorade fiskeredskap medför. 

 



 

Andersson och Eggert (2019) fann att mängden förlorade och dumpade fiskeredskap i det svenska 

yrkesfisket är liten och minskar, medan kunskapen om omfattningen av förlorade redskap i fritidsfisket 

var mycket bristfällig. Teknologiska landvinningar och det höga värde stora fiskeredskap som trålar har 

gör att förluster av dessa redskap är mycket begränsade.130 HaV har dock uppskattat att cirka 3 000 

hummertinor årligen förloras i det svenska fritidsfisket. Det indikerar att marin nedskräpning från 

fritidsfisket med passiva redskap som burar och tinor utgör ett väsentligt miljöproblem. För vattenbruket 

får marin nedskräpning anses vara negligerbar till följd av verksamhetens stationära och kontrollerade 

karaktär. Enligt Daniel Wikberg131 (Matfiskodlarna) förloras i princip inga fiskeredskap från vattenbruket 

till öppet vatten.  

 

Insamlingsmöjligheterna för fisket är i dagsläget bäst på västkusten och i Simrishamn då nuvarande 

insamling via FF Norden sker där. På östkusten där förutsättningarna att lämna fiskeredskap till 

insamling är sämre finns i nuläget mycket fiskeredskapsavfall ”liggande på land” (Tore Johnsson, 

SFPO)132. Fler insamlingspunkter längs kuststräckan kan därför förmå fler fiskare på östkusten att lämna 

in fler gamla redskap till avfallshantering. Frågan är emellertid i vilken utsträckning ökade möjligheter 

att lämna in uttjänta fiskeredskap och medvetandehöjande åtgärder kommer minska risken att 

fiskeredskap dumpas och förloras i vatten. För en del fiskeredskap, som fiskespön, är risken minimal att 

de förloras i vattnet. Att det blir lättare att lämna in uttjänta fiskeredskap motverkar inte att de förloras 

och hindrar i en mycket liten utsträckning att de dumpas. Däremot kan en förbättrad design för att 

reducera risken att förlora redskap motverka nedskräpning i vattenmiljön. Fritidsfiskare har sannolikt en 

lägre kunskapsnivå än yrkesfiskare om hanteringen av fiskeredskap och de väsentliga miljöproblemen 

förlorade redskap orsakar. Medvetandehöjande åtgärder som följer det föreslagna utökade 

producentansvaret kan därför också minska mängden fiskeredskap som förloras. 
 

6.3.2. En ökad materialåtervinning och återbruk 

För att stimulera utvecklingen av en mer cirkulär ekonomi är materialåtervinning och återbruk viktigt. 

Analysen fokuserar här på plast eftersom förordningen endast omfattar fiskeredskap som innehåller 

plast. Det är i regel betydligt mer företagsekonomiskt lönsamt att energiåtervinna (förbränna) än att 

materialåtervinna (göra ny plast) insamlad plast (IVL, 2017). Den stora majoriteten plastavfall i Sverige, 

cirka 80 procent, energiåtervinns därför (SMED, 2019). En vetenskaplig studie av avfallshanteringen av 

plastförpackningar i Nederländerna visar att det i regel inte bara är mer företagsekonomiskt lönsamt 

utan också mer samhällsekonomiskt gynnsamt att förbränna istället för att materialåtervinna plast 

(Gradus med flera, 2017).133 Målsättningar om att materialåtervinna plast är därför i de flesta 

sammanhang inte samhällsekonomiskt motiverat om det inte rör sig om rena fraktioner plast med 

förhållandevis högt materialvärde. Återvinningsgraden för plast i uttjänta fiskeredskap är för närvarande 

mycket låg, vilket vittnar om att det saknas ekonomiska incitament för att återvinna plasten i 

fiskeredskap. Inom EU återvinns exempelvis endast cirka 1,5 procent av plasten i de uttjänta 

fiskeredskapen (EU-kommissionen 2018c). Om det uppkommer en välfärdsvinst av att materialåtervinna 

plasten i uttjänta fiskeredskap beror inte bara på plastens kvalitet utan dessutom på om redskapen har 

biologisk påväxt eller inte. Biologisk påväxt fördyrar materialåtervinning då påväxten kräver att 

fiskeredskapen måste tvättas innan återvinning och återbruk. Målet om materialåtervinning bör därför 

ställas mot plastens kvalitet och kontaminering. 

 

                                                           
130 Uppgifter från Malin Skog, Konsult inom fiske och vattenbruk, malin.skog@malinmarin.se, mejlkorrespondens 2020-03-16.  och Sixten 

Söderberg (FF Norden). 
131 Wikberg, Daniel ,VD, Matfiskodlarna, daniel@matfiskodlarna.se, telefonintervju 2020-03-16.    
132 Johnsson, Tore, vice ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), tore.sfpo@.se, telefonintervju 2020-03-16   
133 Analysen tar hänsyn till växthusgasutsläpp och andra emissioner vid förbränning. 
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Sammantaget är slutsatsen att förordningen kan generera välfärdsvinster genom att minska den marina 

nedskräpningen, men att det sällan är samhällsekonomiskt lönsamt att materialåtervinna plast i 

fiskeredskap alternativt förbereda redskapen för återanvändning. Då fiskeredskap sannolikt i mycket 

begränsad utsträckning hamnar i vattenmiljön till följd av bristande möjligheter att lämna de uttjänta 

fiskeredskapen på land bedöms ökade insamlingsmöjligheter ha en begränsad effekt på nedskräpningen 

medan medvetandehöjande åtgärder och krav på design av fiskeredskap som följer av producentansvaret 

har en viss potential att minska nedskräpningen i vattenmiljön. Förordningens effekt i praktiken beror 

till stor del på i vilken utsträckning den följs. Avsnittet nedan diskuterar därför faktorer som påverkar 

förordningens efterlevnad. 
 

6.4. Bedömning av förordningens efterlevnad 

En förutsättning för att producentansvar ska fungera är att den efterlevs. Om förordningen orsakar låga 

kostnader och åtnjuter legitimitet hos berörda intressenter är chansen till efterlevnad större. Att 

reducera kostnaden för förordningens efterlevnad med tydliga, gemensamma och enkla spelregler 

tillsammans med en fungerande tillsyn och verksamma sanktionsavgifter är därför avgörande för om 

förordningen följs. Annars finns en risk att ett stort antal producenter undkommer producentansvaret 

och på så sätt blir så kallade friåkare. I befintliga producentansvar finns tydliga brister i efterlevnaden. 

Exempelvis undkommer 44 procent av plastförpackningarna (räknat i vikt) som sätts på den svenska 

marknaden producentansvaret SMED (2019). I detta avsnitt redogörs olika faktorer som påverkar 

förutsättningarna för att förordningen kommer att följas. 
 

6.4.1. EU-harmonisering 

En bristande EU-harmonisering exempelvis vad gäller märkningsregler, ekodesign och vilka fiskeredskap 

som ska ingå i producentansvaret gör det mer kostsamt för producenter att verka inom flera EU-länder. 

Skilda regleringar inom EU stärker därför företagens incitament att kringgå enskilda länders 

förordningar för att minska sina kostnader. Eftersom Sverige är en liten marknad där landspecifika krav 

berör små volymer blir kostnaden per försåld enhet för att efterleva specifika svenska krav förhållandevis 

hög jämfört med kostnaden på större marknader inom EU. En EU-harmonisering av de utökade 

producentansvaren är därför vital för att minska företagens kostnader och därmed öka deras 

regelefterlevnad, inte minst för små länder som Sverige. 
 

6.4.2. Märkning och avgiftsnivåer 

Förordningen ställer krav på ekodesign det vill säga att producenterna ska se till att fiskeredskap 

tillverkas och utformas för att främja återanvändning och materialåtervinning och motverka 

nedskräpning av vattenmiljön. Hur starka incitamenten är för producenterna att utveckla fiskeredskapen 

för att minska miljöpåverkan beror på i vilken utsträckning de enskilda producenterna bär ansvar för 

kostnader för insamling och återvinning av sina egna produkter (OECD, 2016). Analyser av 

producentansvar visar att avgifter baserade på mängden avfall ger marginella incitament för 

producenten att utveckla mer miljövänliga produkter. Det beror på att producentens avgift i ett sådant 

system i mycket liten utsträckning beror på den egna produktens miljöbelastning. Enhetliga avgifter för 

fiskeredskap, eller avgifter utifrån vikt eller värde, skapar därför bara små incitament för att 

vidareutveckla redskapen i den riktning som förordas.  

 

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifterna. Avgiftsnivåer som 

kostnadseffektivt premierar ökad återvinning (återbruk) och/eller minskar nedskräpningen i 

vattenmiljön kräver dock både stor kunskap om fiskeredskapens egenskaper och hantering samt de 



 

företagsekonomiska kostnaderna för att designa fiskeredskapen i önskad riktning. De underliggande 

kriterierna för avgifterna riskerar även att bli komplexa och därmed svåra att efterleva och kontrollera. 

Komplexa regler riskerar därför att skapa försämrad regelefterlevnad både till följd av fusk och på grund 

av missförstånd. Ytterligare en komplikation är att försäljare av fiskeredskap på den relativt sett lilla 

svenska marknaden troligen har begränsade möjligheter att påverka tillverkarna av redskapen att ändra 

dess design.  

 

Sammanfattningsvis kan anpassade avgiftsnivåer utifrån redskapens design ge incitament att förbättra 

redskapens utformning för att minska risken för förlust av redskap. Ett sådant system är komplext och 

medför därför höga transaktionskostnader och bör inte införas på nationell nivå utan måste 

harmoniseras inom EU.  
 

6.4.3. Motivationen att sortera påverkar insamlingsgraden 

Måluppfyllelsen avseende insamling beror på i vilken utsträckning uttjänta fiskeredskap sorteras separat 

från övrigt avfall av de som lämnar in dem till insamlingen. En större del av de förlorade redskapen 

uppskattas komma från fritidsfisket. För att få en uppfattning om motivationen att sortera avfall är det 

för fritidsfisket relevant att jämföra med sorteringen av hushållsavfall eftersom fritidsfisket består av en 

stor mängd enskilda individer och inte företag. Drygt 60 procent av det som svenska hushåll slänger i 

restavfallet uppskattas vara felsorterat (Avfall Sverige, 2019). Källsortering är alltså inte trivial och 

orsakar en kostnad inte minst med avseende på tiden för att källsortera. Jämfört med exempelvis att 

källsortera plastförpackningar försvåras sorteringen av att fiskeredskap har en lång livslängd och att bara 

märkta fiskeredskap ska sorteras ut. Det ställer krav på att fritidsfiskare ska veta att bara märkta 

fiskeredskap ska sorteras ut och att märkningen ska framgå tydligt även när redskapet har använts under 

många år.  

 

Utöver kostnaderna för att sortera och lämna in fiskeredskap beror motivationen att sortera och lämna 

till insamling på den upplevda nyttan med insamlingssystemet. Det kan vara svårt att synliggöra varför 

fiskeredskap, framförallt fiskeredskap som inte förloras i vattnet som fiskespön, ska källsorteras utifrån 

redskapets användning och inte utifrån vilket material det är gjort av. Nyttan med sortering av 

fiskeredskap kan därför vara otydlig för konsumenterna. Att samla in elektronisk utrustning och batterier 

är sannolikt för många mer motiverat utifrån att man upplever en tydlig miljövinst med insamlingen och 

återvinningen. Om fritidsfiskare däremot har uppfattningen att deras fiskeredskap återvinns som energi 

(förbränns) oavsett om det sorteras som fiskeredskap eller inte, sänks troligtvis motivationen för att 

sortera fiskeredskapen i fraktionen fiskeredskap istället utifrån etablerade materialfraktioner som metall 

eller restavfall (brännbart). 
 

6.4.4. Utformning av insamlingsmål 

Kostnaderna för insamling och återvinning bärs av producenterna eller deras kunder. Producenterna har 

därför incitament att minimera kostnaderna för producentansvaret genom att samla in och återvinna så 

lite som möjligt. Insamlingsmål är därför viktiga styrmedel för att producentansvaret ska ge önskade 

effekter på insamlingen av uttjänta redskap. Eftersom det inte är klart hur insamlingsmålen kommer att 

definieras kan denna analys endast belysa betydelsen av hur målen sätts. Anta exempelvis att det finns 

ett gemensamt mål för alla fiskeredskap och att målet sätts utifrån fiskeredskapens vikt. Då skapas 

incitament att samla in stora redskap från yrkesfisket där stora volymer kan samlas in på ett fåtal platser. 

Om insamlingsmålet istället definieras i termer av antal redskap skapas incitament att samla in små 

redskap, exempelvis från fritidsfisket, som är lätta att hantera i insamlingssystemet. Om insamlingsmål 

sätts för olika undergrupper av fiskeredskap eller produktionsinriktningar blir problematiken mindre 
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tydlig, men den kvarstår samtidigt som insamlingssystemet blir mer komplext. Det är därför av yttersta 

vikt att noga utreda utformningen av insamlingsmålen för att åstadkomma önskade incitament med 

producentansvaret.  

 

För att korrekt bedöma insamlingen är rapportering av försäljningen viktig. Om en stor mängd 

fiskeredskap inte registreras på marknaden inom det utökade producentansvaret är risken stor att 

insamlingsgraden och på så sätt förordningens efterlevnad överskattas. Den officiella insamlings- och 

återvinningsgraden av plastförpackningar är exempelvis ifrågasatt till följd av det finns en 

underrapportering av mängden produkter som satts på marknaden (SMED, 2019).  

 

Att uppskatta i vilken utsträckning fiskeredskapsavfall samlas in kompliceras till följd av fiskeredskapens 

långa livslängd. På samma sätt som för elektronisk utrustning sträcker sig användandet av redskapen 

över flera år medan förpackningar och tidningspapper som säljs på marknaden under ett kalenderår i 

stor utsträckning samlas in under samma år.134 Under ”Överväganden kring nationell insamlingsnivå för 

uttjänta fiskeredskap” (avsnitt 5.2.7) framgår exempelvis att livslängden för fiskeredskapen varierar från 

två till mer än tio år samtidigt som fiskeredskap ofta sparas efter att de är uttjänta. Stora fiskeredskap 

som nät, kassar och burar har dessutom en förhållandevis lång livslängd. En stor del av fiskeredskapen 

kommer alltså att bli fiskeredskapsavfall först flera år efter inköp. Höga insamlings- och återvinningsmål 

utifrån principen om hur mycket som satts på marknaden samma år, är därför omöjliga att nå de första 

åren efter det att förordningen trätt i kraft till följd av att endast märkta produkter och inte historiskt 

avfall omfattas av förordningen. Om exempelvis bara 10 procent av de märkta fiskeredskapen kasseras 

efter två år så kommer den maximala insamlings- och återvinningsgraden av fiskeredskap att vara just 10 

procent två år efter det att förordningen trätt i kraft. Insamlings- och återvinningsgraden de första tio 

åren efter det att förordningen trätt i kraft måste alltså bedömas utifrån att många fiskeredskap inte 

hunnit bli avfall. Måluppfyllelse individuella år försvåras eller underlättas också av hur fiskeredskapens 

utformning och försäljningsvolymer förändras över tiden. Exempelvis påverkades den möjliga 

insamlingsgraden uttryckt i vikt för elavfall när försäljningen av lättare ”platt-tv” trängde undan 

försäljningen av tyngre ”tjock-tv”. Om marknaden växer blir det också svårare att uppnå ett givet 

insamlingsmål. Mål för insamling bör därför värderas och sättas utifrån hur fiskeredskapens utformning 

och hur försäljningen förändras över tiden. 

 

Sammanfattningsvis kommer förordningen att leda till att fler fiskeredskap samlas in och återvinns. 

Förordningens efterlevnad beror emellertid mycket på i vilken utsträckning den harmoniseras med 

motsvarande förordningar i övriga EU-länder samt fritidsfiskares drivkraft för att lämna in uttjänta 

fiskeredskap i anvisade kärl. Slutligen beror förordningens efterlevnad på utformningen av 

insamlingsmålen och de kostnader förordningen ger upphov till. Dessa kostnader redogörs i avsnittet 

nedan.  
 

6.5. Bedömning av kostnader som följer förordningen 

Kostnaderna för att efterleva och nå målsättningarna i förordningen uppkommer till följd av sortering av 

fiskeredskap, den löpande driften av insamlingssystem, utformning av redskap samt medvetandehöjande 

åtgärder och administration. De exakta kostnaderna går inte att beräkna eftersom det föreligger 

bristande kunskap om exempelvis hur mycket fiskeredskap som sätts på den svenska marknaden, men 

en del kostnader är möjliga att schablonartat uttrycka i monetära termer. I Tabell 5 redogörs schematiskt 

för dessa kostnader.  

                                                           
134 Förpackningar samlas in efter tre månader enligt Anette Löhnn, marknadschef, FTI AB, anette.lohnn@ftiab.se, telefonintervju 2020-02. 



 

 
 Initiala kostnader Årliga kostnader 

Källsortering  500 000 kronor 

Löpande drift av 

insamlingssystem 

 10,2 miljoner 

Medvetandehöjande 

åtgärder, föreskriftsarbete 

och administration  

19,84 miljoner kronor 2,0 miljoner kronor 

Tabell 5 Kostnader som följer av förordningen. 

Som framgår av Tabell 5 är den uppskattade kostnaden för driften av insamlingssystemet högst, cirka 10 

miljoner kronor. Därefter följer den uppskattade kostnaden för medvetandehöjande åtgärder och 

administration om 2 miljoner kronor. Även mindre kostnader för källsortering uppkommer. 

Förordningen förorsakar vidare initiala kostnader för administrativa kostnader om knappt 4 miljoner 

kronor. Grunden för kostnadsberäkningarna redogörs nedan var för sig. Andra kostnader som 

förordningens effekt på inhemsk konkurrens, den inre marknadens funktion och utformningen av 

fiskeredskap diskuteras utan att kvantifiera kostnaderna till följd av att underlaget för att kunna göra 

kostnadsuppskattningar är alltför bristfälligt. 
 

6.5.1. Kostnader till följd av källsortering  

Krav på källsortering av fiskeredskap innebär en kostnad för fritidsfiskare eftersom den innebär att 

avfallshanteringen blir mer komplicerad och på sätt mer tidsödande. I de fall det tar tid att avyttra 

avfallet uppkommer en kostnad för att förvara avfallet. Berglund (2006) uppskattar i sin forskning att 

hushåll upplever tiden för källsortering som en kostnad, men att hushållen värderar denna tid betydligt 

lägre än nettolönen för arbete. Naturvårdsverket (2013) beräknar i sin analys av avfallskostnader att 

hushållens nettokostnad för att sortera uppgår till mellan 3 kronor och 14 kronor per timme. Att 

värderingen av tiden för att källsortera kan variera ut olika fraktioner kan skilja kan bero på att den 

upplevda miljönytta den bidrar till, utifrån ”den moraliska övertygelsen” för att källsortera som Berglund 

(2006) uttrycker det, kan skilja mellan olika fraktioner. Om miljönyttan med att sortera ut fiskeredskap 

är oklar kan fritidsfiskares nettokostnad för sortering vara förhållandevis hög per enhet jämfört med 

sortering av andra avfallsfraktioner som exempelvis elutrustning och batterier där miljönyttan sannolikt 

är tydligare.  

 

Merkostnaden för sortering och förvaring av uttjänta fiskeredskap jämfört med i dag är emellertid 

troligtvis liten eftersom fiskeredskapen sannolikt kommer att fortsättas slängas på kommunala 

återvinningscentraler på liknande sätt som i dag. För yrkesfiskare blir sannolikt kostnaden också låg om 

de kan fortsätta lämna in sina uttjänta redskap i hamnen. Inte heller för vattenbruket bör själva 

sorteringen innebära några merkostnader. Ett utökat producentansvar ger därför sannolikt upphov till 

små beteendeförändringar. Om det antas att cirka 1 miljon fritidsfiskare värderar tiden för sorteringen 

till i genomsnitt 10 kronor per timme och att dessa i genomsnitt lägger tre minuter extra på källsortering 

av fiskeredskap per år jämfört med i dag blir kostnaden 500 000 kronor per år.  

 

6.5.2.  Kostnader för drift av insamlingssystem 

Den största kostnaden uppkommer sannolikt på grund förordningens krav på att insamlingssystem ska 

skapas och drivas och som framgår nedan kan kostnaden skilja mycket för de fiskeredskap som används i 

olika typer av fiske. 
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Yrkesfisket 

Det finns som tidigare nämnts redan ett befintligt frivilligt insamlingssystem för yrkesfisket så den 

kostnad förordningen ger upphov till är att insamlingssystemet blir mer omfattande. Andersson och 

Eggert (2019) uppskattar kostnaden för ett rikstäckande producentansvar för yrkesfisket till cirka 1,5 

miljoner kronor, vilket är i linje med EU-kommissionens uppskattning av kostnaden för ett utökat 

producentansvar. Kostnaderna kan emellertid bli högre än uppskattningarna i Andersson och Eggert 

(2019). I sin ansökan till Havs- och vattenmyndigheten ansökte Sotenäs återvinningscentral om 3,65 

miljoner kronor för att ta hand om uppskattningsvis 100 ton uttjänta fiskeredskap, motsvarande 36 500 

kronor per ton (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Peter Carlsson (Sotenäs Symbioscentrum)135 har 

grovt uppskattat kostnaden till cirka 40 000 kronor per ton för stora fiskeredskap som nät och trålar. 

Enligt denna uppskattning räcker det i så fall med en insamling om 37,5 ton för att nå en årlig kostnad 

om 1,5 miljoner kronor. Sotenäs har emellertid beräknat den årliga kostnaden för ett nationellt 

insamlingssystem till 8 miljoner kronor, vilket då motsvarar 200 ton fiskeredskapsavfall. De har dock 

redovisat en hög återvinningsgrad (66 procent) och ett betydande återbruk (15 procent) av det insamlade 

fiskeredskapsavfallet (FF Norden och Sotenäs kommun, 2020). Höga nivåer för återvinning och återbruk 

är kostnadsdrivande och väsentligt högre än de föreslagna målen, men enligt Peter Carlsson är den 

absolut största kostnadsposten, uppskattningsvis 80 procent, kopplad till att skära ner redskapen för att 

överhuvudtaget kunna återvinna dem så att de inte deponeras. Det är med andra ord mycket dyrt att 

återvinna stora redskapsavfall, även som energi. Kostnaderna vittnar om att den initiala kostnaden för 

ett utökat producentansvar hade kunnat bli högt om det hade omfattat historiskt avfall från den 

föreslagna utökade marina saneringen– en kostnad som således hade slagit hårt mot de som i slutändan 

får bära kostnaderna för producentansvaret. 
 

Vattenbruk och fritidsfiske 

För vattenbruket, som fraktar sitt fiskeredskapavfall i container till återvinningscentraler (personligt 

meddelande Daniel Wikberg, Matfiskodlarna), liksom för fiskeredskapen i fritidsfisket kan en jämförelse 

med insamlingssystemen i de befintliga producentansvaren ge en rimlig uppskattning för 

insamlingssystemets kostnad per ton. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) tar ut avgifter per kg 

som ska återspegla kostnaden för att producentansvaret uppfylls. Från och med år 2019 differentierades 

avgifterna för plast- och pappersförpackningar utifrån materialvärdet. Som framgår av Tabell 6 skiljer 

kostnaden mycket mellan producentansvaren, från 640 kr/ton (år 2018) för glasförpackningar till den 

högre avgiften om 5 220 kr/ton för plastförpackningar som har ett lågt materialvärde (år 2020). 

Avgifterna inkluderar både insamling och producenternas kostnader för medvetandehöjande åtgärder. 

Kostnaden skiljer också mycket över åren för pappers- och glasförpackningar. Sannolikt beror detta till 

stor del på hur råvarupriserna och på sätt hur materialvärdet i avfallet utvecklas.  

 

Elutrustning och förpackningar skiljer sig åt, men båda har likheter med fiskeredskap. Elutrustning är 

liksom fiskeredskap heterogena produkter som ofta består av flera komponenter och material. Att 

återvinna enskilda material ur sammansatta produkter kräver en kostsam sortering och isärtagning för 

att de ska förberedas för återanvändning alternativt materialåtervinning. Till skillnad från elavfall har 

uttjänta fiskeredskap sannolikt ett lågt materialvärde, vilket de delar med förpackningar medan 

förpackningar är förhållandevisa homogena produkter med en jämförelsevis låg kostnad för att bearbeta 

det insamlade avfallet. Insamlingssystemet för förpackningar har dock en kostsam fastighetsnära 

insamling. 

 

                                                           
135 Carlsson, Peter, Sotenäs kommun, Symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum, peter.carlsson@sotenas.se, mejlkorrespondens 

2020-04-03 



 

 

 2018 2019 2020 

Pappersförpackningar 1 100 1 710  

-hög avgift   3 280 

-låg avgift   2 230 

Plastförpackningar 2 420   

-hög avgift  3 900 5 220 

-låg avgift  3 150 3 470 

Aluminiumförpackningar 2 090 2 000 2 210 

Stålplåtförpackningar 3 340 3 150 3 590 

Glasförpackningar 640*   

Elutrustning och 

batterier 

<815#   

Tabell 6 Kostnad producentansvar, kr/ton. Not: Avgifterna är hämtade från FTI. *Kostnadsuppskattningen bygger på 
Svensk glasåtervinning årsredovisning och insamlade vikt. #Avgiften är beräknad utifrån Elkretsens årsredovisning 
och insamlade vikt. Mängden elutrustning satt på marknaden är troligtvis högre och därför är producentavgiften lägre. 

Även om uppgifter saknas om fiskeredskapsavfallets omfattning så går det ändå att fastställa att 

insamlingssystemet ska hantera väsentligt mindre avfall än de befintliga producentansvaren. Framför allt 

kommer det att vara så de första åren eftersom historiskt avfall inte omfattas av producentansvaret. 

Under år 2018 samlades nästan 4,8 miljoner ton avfall in från svenska hushåll varav plastavfallet 

(exklusive import av rent plastavfall) utgjorde drygt 1,5 miljoner ton (SMED, 2019). Fiskeredskapavfallet 

från fritidsfisket sträcker sig uppskattningsvis från cirka 400 ton till 1 500-2 000 ton. Det lägre estimatet 

om 400 ton baseras på en uppskattning av avfallet från norskt fritidsfiske justerat utifrån antalet 

uppskattade redskapsdagar i Norge respektive Sverige.136 Den högre uppskattningen är hämtad från 

Symbioscentrum (2020). Uttjänta fiskeredskap täcker därför högst någon enstaka tiondels promille av 

Sveriges totala avfall. Som framgår av Tabell 7 sträckte sig avfallsmängderna i de rådande 

producentansvaren för metallförpackningar, glas, tidningspapper, pappersförpackningar och elavfall från 

16 000 ton (metallförpackningar) till 218 000 ton (glasförpackningar). 
 

Material Glas Papper Plast Metall Tid-

ningar 

Elutrust-

ning 

Fiske-

redskap 

Ton, 1000 218 139 75 16 187 143* 0,4-2,0† 

Tabell 7 Uppskattad insamlad mängd avfall i de olika producentansvaren år 2018.  Not: Statistik publicerad av 
Elkretsen och FTI. *Insamlat avfall inkluderar också avfall från företag, men bortser från insamlat av elavafall från 
insamlingssystemet Recipo. †Den lägre uppskattningen är en approximation utifrån antalet redskapsdagar medan den 
högre baseras på Symbioscentrum (2020). 

Det går att uppskatta ett kostnadsintervall för insamling, materialåtervinning och tillsyn för fiskeredskap 

utifrån kostnaderna som är redogjorda för de befintliga producentansvaren. Analysen antar en årlig 

mängd fiskredskapsavfall om 1 500 ton exklusive stora fiskeredskap, vilket ungefär motsvarar vikten av 

importerade fiskeredskap till Sverige (Tomasdotter, 2020). I så fall sträcker sig kostnadsintervallet från 

cirka 1 miljon kronor (640 kronor per ton för glasförpackningar) till knappt 8 miljoner kronor (5 220 

                                                           
136 Antalet redskapsdagar är uppskattade i Hyder med flera (2017). 
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kronor per ton för plastförpackningar med lågt materialvärde). Det går, baserat på uppgifter från Ragn-

Sells, att beräkna kostnaden för insamling och energiåtervinning om fiskeredskapsavfallet samlas in på 

landets samtliga ÅVC.137 I beräkningarna antas att insamlingssystemet utnyttjar kommunernas befintliga 

infrastruktur för avfallshantering och bortser från fördyrande krav om materialåtervinning och 

återanvändning. Enligt Ragn-Sells uppgår den årliga hyreskostnaden för ett kärl om 600 liter till drygt 

400 kronor. Det finns cirka 600 återvinningscentraler i Sverige (Avfall Sverige, 2019) och 

hyreskostnaden för kärlen uppgår därför till cirka 240 000 tusen kronor. Det saknas tyvärr uppgifter om 

kommuners eventuella kostnader för att hysa kärlen på sina ÅVC. Samtidigt behöver sannolikt en del 

ÅVC hantera större och dyrare avfallsbehållare då fiskeredskapavfallets storlek skiljer mellan kommuner 

eftersom fiske och vattenbruk är koncentrerad till vissa geografiska områden. Den minsta möjliga fasta 

kostnaden för utplacering av kärl är därför runt 240 000 kronor och en ytterligare fraktionering av 

fiskeredskapavfallet genererar en fast kostnad i samma storleksordning. Analysen antar vidare att kärlen 

i genomsnitt hämtas och töms sex gånger för att kunna hysa 1 500 ton fiskeredskapsavfall (detta ger en 

kapacitet om drygt 2 000 kubikmeter). Varje tömning med återplacering genererar en kostnad om 120 

kronor. Den sammanlagda tömningskostnaden för 1 500 ton uppgår därför till 432 000 kronor 

(600x120x6). Kostnaden för kärlen exklusive kommunens kostnader är sålunda 672 000 kronor. 

Utslaget på 1 500 ton uppgår den sammanlagda kostnaden för kärlen till cirka 450 kronor per ton. Om 

400 ton uttjänta fiskeredskap samlas in där kärlen i genomsnitt töms 1,5 gånger per år blir motsvarande 

kostnad ungefär 870 kronor per ton. Om avfallet hanteras som brännbart tillkommer en kostnad om 

minst 1 000 kronor per ton. Den lägsta möjliga totalkostnaden per ton i räkneexemplet då avfallet 

energiåtervinns sträcker sig därför från cirka 1 450 till 1 870 kronor beroende på fiskeredskapsavfallets 

storlek. Om det antas att fiskeredskapsavfallet storlek är 1 500 ton blir den totala kostnaden cirka 2,2 

miljoner kronor inklusive hyra av kärl, transport och förbränning.  

 

Räkneexemplet illustrerar att ett framtida insamlingssystem sannolikt är behäftade med en betydande 

fast kostnad som delvis är en följd av kravet i EU-direktivet 2018/851 om att insamlingssystem som följer 

utökade producentansvar ska ha ”tydligt avgränsat täckningsområde vad gäller geografiskt område, 

produkter och material utan att begränsa dessa områden till de där avfallets insamling och 

avfallshantering är mest lönsamt.” Krav på rikstäckande insamlingssystem kan därför vara ineffektivt 

inte minst för små avfallsmängder som fiskeredskap. Det rör sig dessutom om mycket små mänger de 

första åren efter det att producentansvaret har trätt ikraft. Samtidigt ska nämnas att insamlingens 

legitimitet kan undermineras om målsättningarna varierar beroende på demografiska och geografiska 

förutsättningar (Lundmark och Samakovlis, 2011). 

 

6.5.3. Kostnader till följd av krav på utformning av fiskeredskap  

Kostnaden för att utforma fiskeredskap utifrån kraven i förordningen är oklar. Det beror på vilka krav 

som kommer att ställas, i vilken utsträckning de är harmoniserade med övriga EU-länder och hur skarpa 

föreskrifterna blir. För en del fiskeredskap kan det vara mer lönsamt att designa redskapet så att det blir 

fritt från plast och på så sätt undgå producentansvaret eftersom det som nämnts endast berör 

fiskeredskap som innehåller plast.  
 

6.5.4. Kostnader för administration och medvetandehöjande 

Förordningen kommer att innebära administrativt arbete rörande tillsyn, utformning och prövning. 

Havs- och vattenmyndigheten ska för det första pröva tillstånd för insamlingssystem. Myndigheten ska 

också årsvis i ett register sammanställa mängden fiskeredskap som släppts ut på den svenska marknaden 

                                                           
137 Uppgifter om kostnader för hyra, transporter och förbränning är erhållna från Sonnentheil, Camilla, affärsutvecklingschef, Ragn-Sells, 

camilla.sonnentheil@ragnsells.com, mejlkorrespondens 2020-03-30. 



 

och mängden fiskeredskapavfall som samlats in och redovisas utifrån mängden som har transporterats 

till annat land för att behandlas, lämnats för återvinning samt förberetts för återanvändning, 

materialåtervinning eller återvinning på annat sätt. Informationen överlämnas till Naturvårdsverket som 

därefter rapporterar till EU-kommissionen. Registret kräver uppbyggnad av kompetens och IT-lösningar 

och därefter löpande arbete med att underhålla registret och att samla in data. Om tillsynen ska fungera 

behöver till exempel sannolikt befintliga IT-stöd utvecklas. Naturvårdsverket uppskattade 

engångskostnaden för utveckling av befintliga IT-stöd för att uppfylla rapporteringskravet i 

engångsplastdirektivet till 1,95 miljoner kronor (Naturvårdsverket, 2019). Havs- och vattenmyndigheten 

har bedömt den initiala kostnaden för att utveckla IT-stöd för register till 300 000-500 000 kronor och 

en årlig förvaltningskostnad för registerhantering om 50-70 tusen kronor. Vidare innebär ändringar i 

lagstiftningen en inledande kostnad för regeringskansliet. Enligt Naturvårdsverket (2013) skulle en 

sådan arbetsbörda motsvara cirka 2 månaders arbete, eller en kostnad på 130 000 kronor. Havs- och 

vattenmyndigheten ska också pröva tillstånd om att driva insamlingssystem samt informera allmänheten 

om vilka som bedriver insamlingen. Administrativa kostnader uppkommer också för att upprätthålla 

förordningens efterlevnad. Kostnaden för tillsynen ökar med förordningens komplexitet och hur många 

producenter och produkter som faller under den. Omfattningen är i nuläget okänd på grund av 

avsaknaden av statistik. Förordningen kan vidare leda till rättsliga kostnader om ärenden går till 

vitesföreläggande och domstol.  

 

Den administrativa kostnaden beror också på det arbete som krävs för att utforma föreskrifterna som 

följer förordningen. Föreskrifterna kommer att i detalj reglera bland annat vilka redskap som omfattas av 

förordningen, insamlingsplatser, ekodesignkriterier med anpassade avgifter och mål för insamling samt 

återvinning. Att värdera ekodesign och sätta rimliga avgifter kan som nämnts vara komplicerad och på 

sätt kostsam. Det är många kriterier som ska bedömas som dessutom ska vägas mot varandra. 

Fiskeredskap är också som nämnts en heterogen varugrupp sett till produkternas pris, dess utformning 

och hur de används. Därtill kan tillsynen och den administrativa bördan av ett sådant avgiftssystem bli 

kostsam inte minst om avgiftsnivåerna är många. Ett förändrat utbud och förändrade krav på 

fiskeredskap ställer dessutom fortlöpande krav på revidering av föreskrifterna. Det behövs med andra 

ord en kontinuerlig bedömning och revidering av vilka fiskeredskap som omfattas i förordningen och 

vilka krav som kan ställas på dem. Havs- och vattenmyndigheten har utifrån sitt arbete med spårbarhet 

av fiskeriverksamhet uppskattat denna kostnad grovt till högst 4 miljoner kronor årligen under en 

fyraårsperiod fram till dess att förordningen träder i kraft. Summan täcker kostnader för fortbildning, 

resor samt fyra heltidstjänster för att bland annat tillgodose juridisk kompetens, handläggare och 

administrativt stöd och arbete med IT-lösningar. För de fyra åren innan förordningen träder i kraft rör 

sig det sig således om en schablonmässigt uppskattad kostnad om upp till 16 miljoner kronor. Ett 

frivilligt producentansvar kan emellertid underlätta arbetsbördan genom att vara vägledande för hur 

insamlingssystemet och föreskrifterna ska utformas.  

 

Kostnaderna för tillsyn, prövning och reglering är svåra att uppskatta. Som ett riktmärke motsvarar 

tillsynskostnaden för producentansvaret för elutrustning med cirka 2000 medlemmar en årlig avgift om 

drygt 2 miljoner kronor medan tillsynsavgifterna för de 10 000 företag som är ansvariga för 

förpackningar och tidningspapper från och med år 2021 uppgår till cirka 5 miljoner kronor.138 Då 

marknaden är liten och antalet företag som kommer att ingå i producentansvaret för fiskeredskap är 

sannolikt relativt få, kan kostnaden bli lägre än 2 miljoner kronor. Kostnaden som bärs av de enskilda 

företagen kan däremot bli förhållandevis hög jämfört med andra producentansvar eftersom tillsynen 

innebär både fasta och rörliga kostnader. 

                                                           
138 För elutrustning rör det sig om 1000 kronor per producent och 275 000 kronor för de som driver ett insamlingssystem. För förpackningar och 

tidningspapper är motsvarande siffror 500 kronor respektive 275 000 kronor. Se Naturvårdsverkets hemsida för uppgifter om tillsynsavgifter. 
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Förutom kostnader för myndighetsutövning tillkommer organisations- och samordningskostnader för 

producenterna för att få ett godtagbart insamlingssystem till stånd. Kostnaden beror på hur många som 

ska samverka, men också på heterogeniteten bland producenter. Många producenter med vitt skild 

verksamhet kan komplicera och öka samordningskostnaderna. Som ett riktmärke uppskattar Sotenäs 

Symbioscentrum under avsnitt 7.1.1  att stödjande åtgärder för att bilda ett frivilligt producentansvar 

kostar runt 2,5 miljoner kronor fram till det att förordningen träder i kraft. Utöver det tillkommer 

producenters interna administrationskostnader och resekostnader. Analysen antar schablonmässigt att 

det rör sig om 0,5 miljoner kronor och den totala uppskattade kostnaden för samordning därför blir 3,0 

miljoner kronor. 

 

6.5.5. Kostnader till följd av bristande harmonisering och konkurrens 

Förslaget på förordning specificerar vilka produkter som ingår i producentansvaret och hur de ska 

märkas. Om detta skiljer mellan medlemsländerna i EU kan det hämma den fria rörligheten av varor på 

EU:s gemensamma marknad av två skäl. För det första uppkommer ett tekniskt handelshinder om 

harmoniseringen av märkningskraven blir bristfällig. Producenter som ska sälja i flera EU-länder måste 

då utforma märkningen utifrån respektive lands märkningskrav. Företag måste då skaffa kunskap och 

märka produkten utifrån olika krav och inte ett enda EU-gemensamt. Det kräver därför bland annat att 

företag lägger tid på att inhämta kunskap. För elutrustning förenklas exempelvis varuhandeln av att 

märkningen (symbolen) är EU-gemensam. För det andra kompliceras handeln på den gemensamma 

marknaden ytterligare om producentansvaret i länderna skiljer sig avseende på vilka produkter som 

ingår i producentansvaret. 

 

Det finns även en risk för att en bristande EU-harmonisering minskar konkurrensen. En lägre 

konkurrens och ett missbruk av marknadsdominans kan generera välfärdsförluster till följd av att 

kostnaderna blir högre och produktionen mindre. För det första kan en bristande harmonisering göra att 

en del företag begränsar sin verksamhet till hemmamarknaden eller ett fåtal länder eftersom det blir 

dyrare att bedriva handel över landsgränserna. För det andra kan konkurrensen minska på grund av att 

producentansvar för samman producenter (OECD, 2016). Producentansvaret kräver att producenterna 

träffas och samarbetar om hur ansvaret ska utformas – möten som kan ge upphov till prissamarbeten. 

Risken för att producentansvaret leder till en reducerad konkurrens ökar om marknaden för fiskeredskap 

domineras av ett fåtal producenter, eftersom transaktionskostnaderna då sjunker för att skapa och 

vidhålla marknadsmakt. Slutligen kan en bristande konkurrens också uppstå i insamlingssystemet 

eftersom väsentliga stordriftsfördelar föreligger. Konkurrensverket fann exempelvis år 2018 att Svenska 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB hade utnyttjat sin dominerande marknadsposition gentemot 

det rivaliserande TMResponsibilty AB (Konkurrensverket, 2018).139  

 

Sammanfattningsvis är kostnadsuppskattningarna mycket osäkra, men den största rörliga 

kostnadsposten uppkommer sannolikt till följd av driften av insamlingssystemet. Det tar emellertid flera 

år innan ansvaret för allt fiskeredskapsavfall faller på producenterna eftersom de inte ansvarar för 

historiskt avfall. Förutom de rörliga kostnaderna tillkommer potentiellt höga initiala kostnader som 

uppstår till följd av att ett fungerande producentansvar ska komma till stånd. För en översikt av 

kostnaderna se tabell 5 i början av avsnittet. 

 

                                                           
139 Beslutet upphävdes senare i Patent- och marknadsöverdomstolen (Konkurrensverket, 2020). 



 

6.6. Bedömning av förordningens effekt på olika intressenter 

De löpande årliga kostnaderna inklusive källsortering för ett utvecklat producentansvar där 

fiskeredskapen återvinns som energi uppskattas schablonartat till knappt 13 miljoner kronor. Om 

framtida mål om insamling och materialåtervinning ska uppnås ökar sannolikt den uppskattade 

kostnaden. Kostnaden för driften av insamlingssystemet är emellertid signifikant lägre under flera år 

efter det att förordningen trätt i kraft. 

 

Producenterna bär formellt sett kostnaderna för insamlingssystemet. De ska därmed bära kostnaderna 

som det offentliga annars hade haft för avfallshanteringen. På en marknad reflekterar emellertid priset 

till konsument i hög utsträckning producenternas kostnader. Producenterna för på så sätt mer eller 

mindre kostnaderna vidare till konsumenterna, vilket i detta fall är yrkesfisket, fritidsfisket och 

vattenbruket. Därtill tillkommer de uppskattade initiala kostnaderna om knappt 17 miljoner kronor för 

att producentansvaret ska komma till stånd. Detta avsnitt redogör schematiskt för hur olika aktörer kan 

komma att påverkas av förordningen.   
 

6.6.1. Effekter på producenter 

De årliga kostnaderna för insamlingssystemet sträcker sig uppskattningsvis upp till 12,2 miljoner kronor 

beroende på fiskeredskapsavfallets storlek och uppnådda mål om återbruk och återvinning. Det 

tillkommer dessutom initiala samordningskostnader på uppskattningsvis 3,0 miljoner kronor. I vilken 

utsträckning producenterna kan överföra kostnaden till användarna av fiskeredskap beror på 

konkurrenssituationen på marknaden och fiskares priskänslighet. Om producenter möter priskänsliga 

fiskare och/eller om konkurrensen är hög så kommer möjligheten att överföra kostnaden genom att öka 

priset på fiskeredskap att minska. Konkurrenssituationen och hur känsliga fiskare är för prisförändringar 

är en empirisk fråga. Det senare kan dessutom skilja mellan olika fiskeredskap och mellan fritidsfiskare, 

vattenbruk och yrkesfiskare. Hur stor prisförändringen och på så sätt överföringen av kostnaden från 

producenter till köpare av fiskeredskap blir beror också på fiskares möjlighet att handla fiskeredskap som 

undgår producentansvaret. Det finns som nämnts belägg för att förekomsten av friåkare i andra 

producentansvar är omfattande. Ju fler producenter som inte efterlever kraven på producentansvar, i 

desto mindre utsträckning kommer producenterna som deltar i producentansvaret att kunna överföra 

kostnaderna till köparna.  

 

En konkurrensnackdel för producenter på den svenska marknaden kan därför uppstå om kostnaden för 

efterlevnad av producentansvaret är lägre för producenter i andra länder. I Sverige finns tre tillverkare av 

stora fiskeredskap (Sixten Söderberg, FF Norden) och för dessa tillverkare finns det en risk att de får 

bära stora kostnader för insamlingssystemet. Inte minst är det så om producentansvaret tudelas mellan 

producenter som tillhandahåller mindre fiskeredskap och producenter som tillverkar/säljer stora 

fiskeredskap där kostnaden för att fullfölja producentansvaret enligt uppskattningarna är hög. Ännu fler 

yrkesfiskare kan då exempelvis välja att förlägga inköp och lämna in uttjänta fiskeredskap i Danmark. 

Fritidsfiskare kan också undkomma ett prispåslag genom att importera mer via e-handel. En bristande 

harmonisering av producentansvaret mellan EU-länderna påverkar på så sätt förekomsten av friåkare 

och konkurrensen på den svenska marknaden. Även om en harmonisering sker kan kostnaden för 

producentansvaret ändå bli förhållandevis hög i Sverige om insamlingen ska täcka förhållandevis små 

volymer som ska samlas in över en stor geografisk yta. I förlängningen kan också förordningen leda till 

ökad privatimport via e-handel till följd av att denna försäljningskanal kan undkomma kostnaden för 

producentansvaret då det är svårt att upprätthålla tillsynen av denna handel.140 Producenter som följer 

                                                           
140 Enligt Malin Göransson är det svårt att bedriva tillsyn för import via e-handel. Göransson, Malin, handläggare, Naturvårdsverket, 

malin.goransson@naturvardsverket.se, Skype möte, 2020-01-10. 
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producentansvaret kan på så sätt tjäna på en effektiv tillsyn eftersom en hög tillsynsavgift till Havs- och 

vattenmyndigheten för att täcka en rigorös tillsyn kan leda till att producenterna får en väsentligt lägre 

avgift till insamlingssystemet.  
 

6.6.2. Effekter på yrkesfisket 

Yrkesfisket är en liten näring i Sverige där fångsterna i det första försäljningsledet värderades till 1 036 

miljoner kronor år 2018.141 Knappt 1 500 var yrkesfiskare och 229 fartyg fiskade med aktiva redskap och 

933 fartyg fiskade med passiva redskap (JRC, 2018; SCB 2018c). Fartyg med aktiva redskap finns 

framförallt på västkusten och i Norrbottens län medan fartygen på sydkusten och i Östersjön framförallt 

använder passiva redskap. Förordningen orsakar yrkesfisket kostnader genom ett högre pris på 

fiskeredskapen. Förordningen kan emellertid också öka yrkesfiskares möjlighet att lämna in 

fiskeredskapsavfall. Enligt Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) fraktar yrkesfiskare på 

östkusten idag fiskeredskapsavfall till återvinningsstationer (personligt meddelande Tore Johnsson, 

SFPO)142. En prishöjning till följd av producentansvaret kan på så sätt åtminstone delvis kompenseras av 

att det kustnära demarsala yrkesfisket får en lägre hanteringskostnad för uttjänta fiskeredskap.  

 

Andersson och Eggert (2019) beräknar att ett utökat producentansvar med marin insamling kan öka 

kostnaderna för yrkesfisket motsvarande 0,16 procent av deras intäkter vilket motsvarar ungefär 1,1 

miljon kronor. Enligt SFPO uppgår yrkesfiskets kostnader för fiskeredskap till mindre än tio procent av 

de totala kostnaderna (personligt meddelande Peter Ronelöv Olsson, SFPO)143. I så fall rör det sig om en 

prisökning på fiskeredskap om någon enstaka procent utifrån uppskattningen i Andersson och Eggert 

(2019). Andra redovisade beräkningar gör dock gällande att prishöjningen kan bli mångfaldigt högre 

eftersom kostnaden för återvinning och återbruk för stora fiskredskap är förhållandevis kostsamt till 

skillnad från deponi. Insamling utan återvinning eller återbruk sänker exempelvis uppskattningsvis 

kostnaden till nivån som anges i Andersson och Eggert (2019) dvs. ca 1,1 miljoner kronor. 

 

Även om den uppskattade kostnadsökningen är begränsad i förhållande till yrkesfiskets omsättning kan 

den även få olika effekter på olika typer av fiske eftersom kostnaderna för insamling och lönsamheten 

varierar. Det pelagiska segmentet som har individuella överförbara kvoter (ITQ) och fiske med aktiva 

redskap, exempelvis fiske av räka och kräfta, är generellt lönsamt medan fiske med passiva redskap ofta 

uppvisar ett negativt nettoresultat enligt Waldo och Blomquist (2020). Det pelagiska fisket som är 

stationerat på västkusten och som står för den stora majoriteten av de svenska fångsterna, köper och 

reparerar fiskeredskapen samt lämnar de uttjänta fiskeredskapen dessutom nästan uteslutande i danska 

hamnar eller direkt hos trålmakaren (personligt meddelande Malin Skog, MalinMarin)144. Förordningen 

kommer därför sannolikt ha en mycket liten, om någon, påverkan på det storskaliga svenska yrkesfisket 

medan prishöjningen i förlängningen kan bli mer än tio procent om yrkesfiskare köper svensktillverkade 

trålar och nät.  

 

Om det utökade producentansvaret leder till högre prisökningar än i andra EU-länder så kommer 

svenskt yrkesfiske i någon utsträckning att förlora konkurrenskraft. Konkurrenssituationen för de 

storskaliga pelagiska fiskefartygen på västkusten påverkas emellertid framförallt av hur priserna på 

fiskeredskap utvecklas i Danmark eftersom de i huvudsak köper utrustning där.  
 

                                                           
141 Baserat på statistiska meddelanden från SCB (2018a), SCB (2018b) och SCB (2018c). 
142 Johnsson, Tore, vice ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), tore.sfpo@.se, telefonintervju 2020-03-16   
143 Ronelöv Olsson, Peter, ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), peter.sfpo@.se, telefonintervju 2020-03. 
144 Skog, Malin, Konsult inom fiske och vattenbruk, malin.skog@malinmarin.se, mejlkorrespondens 2020-03-16. 



 

6.6.3. Effekter på vattenbruket 

Vattenbruket bedrivs i huvudsak i sötvatten i norra Sverige enligt NUTS 1 klassificeringen, det vill säga 

från och med Värmland, Dalarna, Gävleborg och norröver (SCB, 2018a). Saluvärdet för matfisk, musslor 

och sättfisk i första försäljningsledet motsvarade runt 580 miljoner kronor år 2018, det vill säga lite drygt 

hälften av värdet i yrkesfisket under samma år (SCB, 2018a). Produktionen motsvarade runt 13 800 ton 

och var på så sätt väsentligt mindre i termer av vikt jämfört med yrkesfiskets fångster om cirka 217 000 

ton (SCB, 2018a). Vattenbruket bedrivs framförallt i kassar och i mindre utsträckning i dammar, 

bassänger, recirkulerande system och odlingsband. Fiskeredskapen, liksom i yrkesfisket, uppskattas stå 

för mindre än 10 procent av kostnaderna i vattenbruket (Daniel Wikberg, Matfiskodlarna). För 

vattenbruket kommer förordningen sannolikt att ha en liten effekt om vattenbruket kommer att kunna 

fortsätta transportera sitt fiskeredskapsavfall till kommunala återvinningscentraler. Förordningen kan 

rendera i att priset på vattenbrukets fiskeredskap höjs, vilket kan kompenseras av att producentansvaret 

medför att vattenbruket inte längre behöver betala avfallsavgift för de uttjänta fiskeredskapen till ÅVCn. 

Analysen bedömer därför att kostnaden för vattenbruket är nära noll om inte förordningen renderar 

höga kostnader till följd av krav på återvinning och återbruk. 
 

6.6.4. Effekter på fritids- och sportfisket 

Förordningen kommer även att innebära en prishöjning på fiskeredskap som används i fritidsfisket. 

Enligt vår uppskattning kan det röra sig om en kostnadsökning om högst 3 miljoner utslaget på 1,3 

miljoner fritidsfiskare. Prishöjningen kan i relativa termer bli mer kännbar för billiga fiskeredskap av låg 

kvalitet eftersom avgifterna sannolikt inte beror på redskapets kvalitet (pris) utan på dess vikt. 

Fritidsfiskare berörs också av att ett utökat krav på källsortering, men denna kostnad får anses som 

förhållandevis liten om cirka 0,5 miljoner kronor.  
 

6.6.5. Effekter på statsförvaltningen 

Havs- och vattenmyndigheten åläggs att årligen bedriva prövning och tillsyn, vilken uppskattas kosta 

knappt 2 miljoner kronor sett till kostnaderna för de rådande producentansvaren. Det är nya 

arbetsuppgifter för myndigheten som producenterna enligt förordningen ska bekosta. Den kommer 

initialt att ställa krav på kompetensutveckling och uppbyggnad av administrativa system för att 

säkerställa att förordningen efterlevs och utvecklas i rätt riktning. Tillsammans med arbetet för att 

utarbeta förskrifter uppgår den initiala kostnaden för statsförvaltningen till uppemot 16,6 miljoner 

kronor. Det är oklart om denna initiala kostnad kommer att täckas av producenterna. Om inte behöver 

regeringskansliet och Havs- och vattenmyndigheten ytterligare anslagsfinansiering för att inte behöva 

dra ner på den övriga verksamheten. 
 

6.6.6. Effekter på kommuner 

Kommunernas kostnader för avfallshanteringen sjunker eftersom kostnaderna för insamling och 

eventuell återvinning förs över på producenterna. Det är dock inte säkert att kostnaderna helt försvinner. 

Enligt uppgift från Avfall Sverige uppgick kommunernas kostnader för förbränning och insamling av 

tidningspapper och förpackningar under perioden 1994-2015 till 17,3 miljarder kronor trots att 

producentansvar förelåg (personligt meddelande Jenny Westin, Avfall Sverige)145. Ett skäl är hushållens 

bristande källsortering som gör att produkterna i befintliga producentansvar i varierande utsträckning 

hamnar i restavfallet. En betydande del av kostnaderna för hantering av fiskeredskapavfallet på 

kommunernas återvinningsstationer som uppstår genom förordningen är fasta kostnader för 

etableringen av separata återvinningskärl för fiskeredskapsavfall på återvinningscentraler och till följd av 

materialåtervinning på marina återvinningscentraler – kostnader som kommuner inte har med 

                                                           
145 Westin, Jenny, Rådgivare för statistik och avfallstaxor, jenny.westin@avfallsverige.se, Avfall Sverige, telefonintervju, 2020-01. 
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nuvarande lagstiftning eftersom fiskeredskapsavfallet sorteras som restavfall. Samtidigt kan 

förordningen ge merkostnader för kommunernas tillsyn av avfallshanteringen med avseende på 

insamling och behandling av avfallet. Kommunerna behöver också lägga tid på samråd med de som avser 

att driva ett insamlingssystem. Det är därför troligt att förordningen bara minskar kommunernas 

kostnader lite jämfört med rådande lagstiftning. Bedömningen är även att det kommunala självstyret kan 

påverkas av samrådet eftersom det är ett krav i förordningen men att ändamålet med den nya 

förordningen inte kan uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet mindre ingripande sätt än 

det som föreslås. 
 

6.6.7. Effekter på skattebetalare 

Syftet med förordningen är att producenterna till fullo ska bära de kostnader som uppkommer för 

samhället till följd av fiskeredskapsavfall. På så sätt reduceras kommunens behov av skatteintäkter i den 

uträckning de via skattemedel och inte via avgifter finansierar sin avfallshantering. Samtidigt kan 

skattebördan initialt öka till följd av att kostnadstäckningen inte blir fullständig för det fortsatta 

inledande arbetet med att utforma förordningen i detalj samt kostnaderna som uppkommer för register 

och kunskapsuppbyggnad för tillsynsarbetet. Skattebördan minskar sannolikt till följd av att ansvaret för 

avfallshanteringen lyfts över till producenten från kommunerna främst till följd av att insamling och 

återvinning av stora fiskeredskap idag är subventionerade med offentliga medel. Insamlingssystemet 

kommer sannolikt på så sätt att minska skattebördan.  
 

6.6.8. Sammanfattning fördelningseffekter 

Sammantaget beror kostnadsfördelningen på i vilken utsträckning producenterna kan överföra 

kostnaderna till köparna av fiskeredskap, förekomsten av friåkare och i vilken utsträckning inte minst 

fritidsfiskare källsorterar rätt. Tabell 8 ger en översiktlig bild av möjliga fördelningar av kostnaderna 

mellan olika intressenter. Förordningen kommer sannolikt inte beröra det storskaliga pelagiska 

yrkesfisket i någon större omfattning medan det småskaliga demarsala yrkesfisket kan erfara potentiellt 

kännbara prishöjningar på fiskeredskapen samtidigt som inlämningsmöjligheterna av uttjänta 

fiskeredskap förbättras. En bristande källsortering kommer att minska överföringen av kostnaderna för 

avfallshanteringen från kommuner och dess skattebetalare till producenterna och i slutändan 

fritidsfisket, vattenbruket och yrkesfisket.  

 

Fördelning av 

nettokostnader till 

följd av 

förordningen 

(Miljoner kronor) 

Riktning Årliga 
nettokost-
nader 
fr.o.m. 2025  

 

2021 2022 2023 2024 2021-
2025 

Producenter + 0-12,2     3,0 

Yrkesfiske + 0-10,2      

- Storskaligt pelagiskt 

fiske 

0 0       

-Övrigt fiske + 0-10,2      



 

Vattenbruk 0 0      

Fritidsfiske + 0,5-2,7      

Statsförvaltning 

- HaV 

   - Föreskriftsarbete 

   - IT-lösning 

   - Förvaltning 

- Naturvårdsverket 

+ 0  

 

<4 

 

 

<4 

<0,5 

<0,07 

 

 

<4 

 

<0,07 

 

 

<4 

 

<0,07 

 

 

<16  

<0,5 

<0,21 

0,13 

Kommuner - Som lägst -2,2      

Skattebetalare - Som lägst -

8,0 

    <16,84 

Tabell 8 Fördelning av nettokostnader till följd av förordningen för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. 

 

6.7. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

Förordningen kommer att generera årliga kostnader om flera miljoner, men kostnadsuppskattningarna i 

analysen är mycket osäkra inte minst på grund av den kunskapsbrist som föreligger om omfattningen av 

fiskeredskapsavfall och marknaden för fiskeredskap. Insamling av data om fiskredskapsavfallets storlek 

och kostnader som uppstår vid insamling och återvinning samt försäljning av fiskeredskap skulle 

möjliggöra en mer omfattande och rättvis bedömning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och 

hur förordningen påverkar olika intressenter. Kostnaden kommer dock högst sannolikt att vara 

förhållandevis låga de första åren efter det att förordningen trätt i kraft. Detta beror på att förordningen 

inte omfattar historiskt avfall och då nya redskap som säljs, till följd av fiskeredskapens långa livslängd, 

endast i en mycket liten utsträckning kommer att kasseras de första åren. 

 

Marin nedskräpning orsakar väsentliga kostnader för samhället som förordningen ska minska, men det 

är tveksamt om förordningen ger betydande incitament för att fiskeredskap inte ska förloras eller 

dumpas i vattnet. En möjlig positiv utveckling är om anpassade producentansvarsavgifter för 

fiskeredskap ger incitament för producenterna att utveckla och sälja fiskeredskap som reducerar risken 

att förlora redskap. Att ställa särskilda krav på producenter av burar i förordningen kan vara motiverat 

eftersom förlorade burar i marin miljö bedöms orsaka samhället stora kostnader. Sammantaget kvarstår 

trots förordningen ett fortsatt behov av riktade åtgärder med offentliga medel för att samla in historiskt 

avfall, exempelvis av så kallade spöknät.  

 

En ökad återvinning och återbruk motverkas av att fiskeredskap är heterogena produkter som inte 

lämpar sig för ett separat insamlingssystem om syftet är att uppnå en kostnadseffektiv 

materialåtervinning. Avfallshanteringen som föreslås frångår därför principen om att avfall ska sorteras 

utifrån materialströmmar. Dessutom är den redovisade kostnaden för att återvinna istället för att 

deponera stora uttjänta fiskeredskap som nät och trålar mycket hög jämfört med motsvarande kostnad i 

befintliga utökade producentansvar.  
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Om förordningen ska ha någon effekt måste den följas. Efterlevnaden beror i hög utsträckning på 

producenternas kostnader för att följa den, en fungerande tillsyn och hur väl den är harmoniserad med 

producentansvaren i övriga EU-länder. Om kostnaderna är höga och de verksamma sanktionerna för att 

inte följa förordningen är låga finns betydande incitament för producenter att fuska och slippa ansvaret. 

EU och medlemsländerna har därför en viktig uppgift framför sig i arbetet med att harmonisera 

regelverket för producentansvaret. Det är en konsekvens av att det underliggande EU-direktivet lämnar 

stort utrymme för olika tolkningar och tillämpningar i de nationella förordningarna.  

 

Hur kostnaderna fördelas mellan intressenter är osäkert och beror på i vilken utsträckning 

producenterna kan överföra sina kostnader till köparna av fiskeredskap. Priskänsligheten som 

producenterna möter och i vilken utsträckning fritidsfiskare är motiverade att källsortera fiskeredskap är 

avgörande för var kostnaderna faller. En större mängd felsorterade fiskeredskap ökar exempelvis 

kostnaden för kommunernas avfallshantering, men minskar samtidigt kostnaden för producenterna. En 

del producenter, så kallade friåkare, undkommer dessutom kostnaderna samtidigt som de övervältrar 

kostnader på de producenter som följer producentansvaret. Incitamentet för en producent att kringgå 

ansvaret ökar därför ju fler som undgår det. En effektiv tillsyn är därför vital för att producentansvaret 

inte ska urholkas. Slutligen har förordningen sannolikt en obetydlig effekt på det pelagiska fisket - tillika 

majoriteten av yrkesfisket räknat i termer av landad vikt och värde. 



 

7. Del F – Utredas vidare utanför tilldelat 
regeringsuppdrag 
I denna del presenteras ytterligare styrmedel och åtgärder som lämnas som förslag att utredas vidare. 

Förslagen ligger utanför regeringsuppdraget och ingår därför inte i konsekvensutredningen. 

7.1. Ytterligare åtgärds- eller styrmedelsalternativ 

Regeringsuppdragets uppgift är att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för 

att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap i engångsplastdirektivet. Det finns fler åtgärder och 

styrmedel som möjligen behöver implementeras för att uppnå syftet med engångsplastdirektivet. Ett 

utökat producentansvar för fiskeredskap är en pusselbit i arbetet med att minska nedskräpningen från 

fiskeredskap.  

7.1.1. Utreda ett möjligt frivilligt producentansvar för fiskeredskap under 

tiden fram till producentansvaret träder i kraft senast 31 december 

2024 

Enligt artikel 17 i engångsplastdirektivet ska producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast träda 

i kraft senast den 31 december 2024. HaV ska redan från 2022 uppfylla direktivets krav på rapportering 

till kommissionen av fiskeredskap utsläppta på marknaden och uttjänta fiskeredskap som samlats in. För 

att få in uppgifter som ska rapporteras, kan organisering av ett frivilligt producentansvar vara en möjlig 

lösning för att få ett väl fungerande system för alla berörda aktörer. Ett frivilligt producentansvar skulle 

kunna vara en åtgärd inom HaV:s förvaltning för att myndigheten på så sätt ska kunna bygga upp ett bra 

samarbete med producenter, insamlingssystem och andra berörda aktörer. 

Fördelar med denna lösning skulle kunna vara att:  

 HaV kan ta del av informationen av utvecklingen av producentansvaret och på så sätt 

uppdatera föreskrifterna till den föreslagna förordningen. 

 Producenterna får tid att organisera sig, med stöttning av HaV, och knyta an de aktörer som 

krävs för utformningen av producentansvaret. 

 Projektet kan även bidra till att HaV uppfyller kraven på rapporteringen till kommissionen om 

antalet redskap som sätts på marknaden och mängden som samlas in under åren 2022-2024. 

 

Sotenäs kommuns symbioscentrum skulle kunna vara den kommun som ges uppgiften att starta ett 

projekt kring ett frivilligt producentansvar och där HaV ges möjlighet att stötta och följa processen. 

Projektet skulle då bedrivas under 2022-2024. Projektet skulle även arbeta med att främja övergången 

till en mer cirkulär ekonomi med möjlighet till innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och 

material. Sotenäs symbioscentrum arbetar redan idag mycket med dessa frågor och har ett bra 

kontaktnät med producenter och andra berörda aktörer. Detta projekt skulle även kunna vara en del av 

finansiering för hantering av historiskt avfall, se avsnitt 5.1.1, och det samlade helhetsgreppet  som 

diskuteras i det avsnittet. En uppskattad kostnad för ett frivilligt producentansvar där även 

återvinningskostnader för det historiska avfallets kostnader räknas med visas i Tabell 9 nedan. 

Kostnader och utformningen av projektet behöver utredas vidare och det finns inte medel tillsatt för 

detta i myndighetens budget. 
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    HaV 

  
Sotenäs kommuns Symbioscentrum 
  
  

Producenter 
  

Punkt  Aktivitet 2020 2021 2022-
2024 

2020 2021 2022-2024 2020 2021 2022-
2024 

1 Identifikation av 
producenter 

x X 
 

  
 

    
 

  

2 Information om 
lagstiftning genom 
bl.a. workshop 

x X x  100 000   100 000   300 000    
 

  

3 Visa incitament för 
att gå med i 
frivilligt PA, bl.a. 
workshop  

x X x  100 000   100 000    50 000    
 

  

4 Hjälp på vägen 
med organisation 
av PA 

x x x   400 000   400 000   480 000    
 

  

5 Bilda nödvändiga 
bolag, ägda av 
producentkollektiv. 
Ta fram 
konsortialavtal 

  x x     50 000          150 000    x x 

6 Formera 
grupp/grupper för 
frivilligt PA 

x x x       150 000   300 000          150 000  X x x 

7 Insamling och 
förprocessering 
historiska och nya 
redskap 

x x x    3 000 000  8 000 000    24 000 000  X x x 

8 Införa märkning av 
redskap fr.o.m. 
2025  

  x x      400 000       1 200 000    x x 

9 Tillsyn och 
rapportering av 
HaV 

    x             

  Totalt          3 750 000  9 350 000    26 330 000        

  
         

  

            Totalt   39 430 000        

Tabell 9 Uppskattad kostnad för ett frivilligt producentansvar, för åren 2020-2024, där återvinningskostnader för det 
historiska avfallets kostnader även räknats med. 

Uppskattade kostnader i Tabell 9 finns inte medräknade i konsekvensutredningen för HaVs initiala 
kostnader då projektförslaget ligger utanför regeringsuppdraget. 
 

7.1.2. Utreda ett möjligt frivilligt pantsystem för producenterna 

HaV föreslår i denna skrivelse högre satta insamlingsnivåer för redskap som uppskattas förloras ofta i 

vattenmiljön. 

Syftet med högre satta insamlingsnivåer är att:  

• få producenterna att utforma redskapen så att förluster i hav och vatten motverkas,  

• redskapen kommer tillbaka in i avfallsströmmarna och att materialåtervinning främjas. 

 

Det reviderade avfallsdirektivet ställer även som allmänt krav att utökat producentansvarssystem med 

kollektivt ansvar ska införa anpassade avgifter. Ett syfte med utökat producentansvar har alltid varit att 

ge incitament till förändringar av produktdesignen, främst ’design for recycling’. Anpassade avgifter, se 

avsnitt 5.2.4.2, skulle möjligen även kunna utformas på ett sådant sätt att säkerställa att dessa redskap 

kommer tillbaka in i avfallsströmmarna när de har blivit uttjänta. 

 



 

En möjlig lösning skulle då kunna vara, att producenterna sätter pant på nya redskap som säljs för att på 

så sätt öka motivationen att lämna in nät och burar för återvinning när de blivit utslitna. Möjligen skulle 

även en pant öka motivationen för rätt hantering, för att undvika förlust i vattenmiljön, av redskapet. 

I avsnitt 7.1.4 föreslår HaV att det bör utredas vidare om ett redskapsregister för passiva fiskeredskap för 

fritidsfiskare. Ett redskapsregister som kopplas till individuell märkning av redskapen för att underlätta 

identifiering, är en förutsättning om producenterna vill använda pantsystem för att få tillbaka redskap 

med högt satta insamlingsnivåer. 

 

7.1.3. Översyn av märkning och utmärkning av redskap 

Nuvarande regelverk gällande märkning och utmärkning av fiskeredskap för fritidsfisket saknar 

generella nationella regler med koppling till registerförd individuell märkning. Det blir därför en 

utmaning att juridiskt koppla någon ansvarig till redskapen.  

 

Nuvarande regelverk, är begränsat till att redskapen ska vara utmärkta med information om användaren 

på utmärkningen av redskapet. Informationen är beroende av vem som bedriver fisket och det kan 

tillexempel vara distriktsbeteckning, telefonnummer etc. Denna information kan lätt kopieras, förfalskas, 

eller användas på fler redskap än vad som är tillåtet att använda. Om sedan utmärkningen går förlorad är 

det idag inget krav på att redskapen i sig ska vara märkta, vilket leder till att redskap som förlorar sin 

utmärkning är än svårare att härleda till sin ägare.  

 

I SLU:s promemoria lämnas förslag till hur spökfiske kan reduceras på olika sätt, t.ex. genom tilldelning 

av individuella id-märken att fästa på redskapen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). Där nämns 

bättre märkning av redskapen för att förtydliga ansvaret för fisket med förhoppning om att öka 

incitamenten för den fiskande att minska riskerna för redskapsförluster. En begränsning i antalet 

utdelade individuella märken skulle även leda till att inte fler redskap än vad som är tillåtet används.  

 

Nuvarande regelverk ställer idag inte heller några krav på märkning och utmärkning som underlättar för 

att finna förlorade redskap. Idag finns flera olika märkningssystem som är utformade för att underlätta 

att redskapen återfinns och fler är under utveckling. Det behövs även större krav på själva utformningen 

av utmärkningen för att förhindra att redskapen går förlorade om utmärkningen förloras. I vissa fall kan 

kraven på utmärkningen vara för låga så att de inte tillräckligt uppfyller sin funktion. Det kan i sin tur 

leda till att redskapen lättare skadas av båttrafik och går förlorade. 

 

Möjligheter att utreda detta vidare och genomföras kan finnas inom uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

 

7.1.4. Utreda ett möjligt redskapsregister för burar och nät, anmälningsplikt 
vid fiske och redskapsförlust (burar och nät) för fritidsfisket 

I dag saknas ett generellt nationellt redskapsregister och det finns inget krav på anmälningsplikt för 

fritidsfisket och fisketurism vilket gör det svårare att följa upp och undersöka omfattningen av förlorade 

redskap. 

 

Information om fritidsfiskets omfattning; vem som fiskar, redskapsanvändning samt uttag av fångster 

presenteras årligen på HaV:s hemsida. Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och samlas in av 

Statistiska centralbyrån. Denna statistik är ett viktigt kunskapsunderlag i sammanhanget. I 

enkätutskicken under 2020 finns en fråga med om förlorade redskap som ett led i detta arbete. 
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Mot bakgrund av de förvaltningsmässiga behoven vad gäller fisk- och kräftdjursbestånden har HaV 

genom regeringsbeslut den 12 oktober 2017 (N2017/06266/FJR och N2015/03577/FJR) haft uppdraget 

att föreslå utformning av bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare. 
 

HaV föreslog i sin redovisning av uppdraget bl.a. att myndigheten bör få möjlighet att meddela 

föreskrifter om anmälnings- och rapporteringsskyldighet för den som bedriver fritidsfiske eller 

fisketurismverksamhet om det finns särskilda skäl.  Sådana särskilda skäl kan vara att anmälnings- och 

rapporteringsskyldighet behövs för att genomföra EU:s datainsamling eller förbättra kunskapsunderlaget 

för den helt nationella förvaltningen. Genom en anmälningsskyldighet skapas ett register över de som 

fiskar i ett område eller efter en viss art. Redan detta är viktigt för förvaltningen. 

Rapporteringsskyldighet är inte alltid nödvändigt, men kan komplettera anmälningsskyldigheten om det 

behövs.  

 

Ytterligare ett särskilt skäl för anmälnings- och rapporteringsskyldighet för fritidsfiskare utöver vad som 

redovisades i regeringsuppdraget 2017 skulle kunna vara med anledning av fiskeredskap i 

engångsplastdirektivet. HaV anser dock, vilket framförallt framförts i samband med behandlingen av 

förslaget till artikel 55 om fritidsfisket i EU:s kontrollförordning (förordning (EU) nr 1224/2009), att en 

anmälningsskyldighet och register över fiskande endast ska kunna användas om det finns särskilda skäl 

och ska utformas som nationell lagstiftning. I regeringsuppdraget från 2017 lämnade HaV ett 

författningsförslag. 

 

Ovanstående ställningstaganden har varit till stor del baserat på förvaltnings- och kontrollmässiga 

aspekter. HaV anser att man behöver utreda vidare med hänseende till syftet med engångsplastdirektivet 

och förordningen om det finns särskilda skäl för: 

 ett register över de som fiskar kopplat till ID-märkning av redskapen; 

o för att underlätta för producenterna av fiskeredskap om de väljer att införa pantsystem 

för till exempel redskapskategorierna burar och nät 

o för att HaV på så sätt ska få mer detaljerad kunskap om redskapsanvändandet vilket 

möjliggör en bättre rimlighetsbedömning av producenternas rapportering 

 

 en rapporteringsplikt för fritidsfiske med passiva redskap;  

o för att HaV på så sätt ska få mer detaljerad kunskap om redskapsanvändandet vilket 

möjliggör en bättre rimlighetsbedömning av producenternas rapportering 

o för att få underlag för att utvärdera begränsningar i redskapsanvändandet som t.ex. i 

antal, tid på året och plats för att minska förlust och öka insamlingen av redskap 

 

 anmälningsmöjligheter och/eller anmälningsplikt när fritidsfiskaren (inklusive sportfiske) 

förlorar sitt redskap; 

o för att veta vart och hur mycket redskap som förloras för att rikta städinsatser till så 

kallade ”hotspots” 

o när redskapen återfinns leder anmälningsplikt till en möjlighet att särskilja redskap som 

aktivt används eller om de är förlorade 

o om det finns krav på att anmäla förlorade redskap främjar det i sin helhet återbruk av 

återfunna redskap som åter kan göras tillgängliga 

 

Ett märkningssystem med tillhörande register för fritidsfiskare kan bli ett hjälpmedel för dem som ska 

kontrollera att lagar och förordningar efterlevs. Ett märkningssystem och register medför dock kostnader 

för HaV. Det har gjorts kostnadsuppskattningar för löpande kostnad för registret och 

rapporteringssystemet för obligatoriskt register för den statliga småviltsjakten på fjället, och den 

uppskattades till cirka 250 000 kronor per år. Därtill kommer en engångskostnad för skapande av 



 

systemet och utvecklingskostnader. HaVs bedömning är att föreskrifter om anmälningsskyldighet och 

rapporteringsskyldighet inom fiskförvaltningen kan medföra kostnader i samma storleksordning som för 

licens- och rapporteringsskyldigheten inom fjälljakten. 

 

De aktörer som berörs direkt av ett redskapsregister, anmälningsplikt vid fiske och förlust av redskap är 

fritidsfiskare med passiva fiskeredskap genom att passivt fritidsfiskande begränsas något av att ansöka 

och möjligen betala för märkningen av redskapen. HaV är den myndighet som behöver arbeta med att 

införa redskapsregister och anmälningsplikt vid fiske och förlust av redskap för  fritidsfiskare och blir 

därmed även en direkt aktör.  

 

En direkt konsekvens för HaV är att myndigheten kan få konflikter med redan tilldelade uppgifter vilket 

medför ökad belastning på personal men även ökade kostnader. Möjligheter att utreda detta vidare och 

genomföras kan finnas inom uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

 

7.1.5. Utreda ett möjligt förbud för redskap (burar/tinor/ryssjor/mjärdar) som 
inte är utrustade med åtgärder för att förhindra spökfiske 

HaV behöver även utreda vidare på vilket sätt producenterna kan vara delaktiga i utformandet av 

redskap som minskar risken för spökfiske.  

 

När HaV reglerar utformning i fiskereglerna behövs det oftast mycket detaljerade regelverk. Ett exempel 

kan vara en bomullstråd som sätts på ett sådant sätt att en hummertina slutar fiska när bomullstråden 

förmultnar. Det måste i så fall noggrant beskrivas i föreskriften hur tråden ska vara dimensionerad och 

fastmonterad. 

 

7.1.6. Utreda ett möjligt förbud för beten som innehåller plast och andra 
skadliga ämnen 

Idag saknas det detaljerade regler för vilka material som får finnas i fiskeredskap. Som ett exempel har 

bly historiskt används i stor omfattning för att tynga ned redskap.  

 

Idag finns annan problematik med material som till exempel  

 mjukgörare för att få så mjuka plastbeten som möjligt,  

 olika plast och epoxyfärger samt  

 elektronik och batterier för ljus och rörelse. 

 

Ute på öppet hav anses det inte utgöra riktigt så stora risker. Förlorade redskap i havet kan i större 

omfattning sedimenteras över och en mindre del hamnar i det naturliga kretsloppet.  

 

För kustnära och insjöfiske är det dock annorlunda då det är områden som är känsligare för 

miljöpåverkan för till exempel fågel och rovdjur. Insjöar har mindre vattenvolym än marin miljö vilket 

gör det känsligare för urlakning av farliga ämnen (Sveriges Natur, 2017). 

 

Vid handredskapsfiske är det en stor andel av beten och linor som förloras och det är mycket svårt att få 

tillbaka dem in i avfallsströmmarna trots styrmedel som till exempel höga insamlingsnivåer. HaV anser 

därför att det behöver utredas vidare om förbud även för beten, linor och kringutrustning som innehåller 

plast och andra skadliga ämnen inom exempelvis sportfiskesektorn. 
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7.1.7. Utreda ett möjligt förbud att fiska med mängdfångande redskap (burar 
och nät) vid/på vrak 

HaV arbetar just nu med att genomföra bärgningsoperationer av olja och spökgarn från några av de 30 

mest miljöfarliga vraken i svenska vatten under 2017-2019. HaV fortsätter arbetet med miljöfarliga vrak 

under 2020. När det fiskas med nät vid vrak fastnar dessa lätt i vraken och möjligen vore det därför 

rimligt att förbjuda fiske med mängdfångade redskap som trål, nät, burar och ryssjor, vid/på vrak. Trål 

bidrar möjligen inte i stor utsträckning till spöfiskeproblematiken men trålar är stora och kan väga      

150-7 000 kg och är därför en stor bidragande faktor till nedskräpning om de förloras. 

 

Yrkes – och sportdykningsföretag bedömer att bland de vrak som är mål för sportdykning så är minst 75 

procent helt eller delvis täckta av spökgarn (Tschernij, 2016). 

Orsaker till att det finns spökgarn vid vrak kan bero på tre orsaker: (Wingren, 2012, s. 21) 

1. Att det sätts garn nära eller över vrak och att garnen fastnar. 

2. Att garn från andra områden driver med strömmar mot vraken. 

3. Trålarna inte haft kunskap om vraken eller att de har kört för nära vraken och fastnat. 

 

I (HSR, 2014) gjordes en viktig iakttagelse av att mängden nyare spökgarn som bärgats vid vrak är högre 

än i jämförelse med de spökgarn som tagits upp vid draggningsinsatser med fiskebåt. De spökgarn som 

hittats vid draggningsinsatser var oftast äldre än 15 år, medan näten som bärgats från vrak var oftast 

yngre än 10 år. Detta kan indikera att de flesta garn som hittas vid vrak har tappats nyligen. Ett förbud 

att fiska vid vrak kan vara en möjlig åtgärd för att förhindra att fler fiskeredskap blir spökgarn vid vrak. 

Rimligheten att bekosta borttagande av spökgarn från vrak och sedan tillåta att fiske fortsätter att 

bedrivas vid vrak behöver ses över. Det behöver utredas vidare om att möjligen förbjuda fiske med 

mängdfångade redskap men att tillåta att fiska med handfiskeredskap.  

 

Möjliga konsekvenser 

Ett förbud att fiska med mängdfångade fiskeredskap vid/på vrak påverkar både yrkes- och fritidsfiskare 

direkt genom att deras tillgång att fiska begränsas något. Yrkesfiskares inkomster skulle kunna påverkas 

negativt av ett förbud.  
 

HaV, Länsstyrelserna, Kustbevakningen och Sjöpolisen, som har till uppgift att kontrollera att förbudet 

efterlevs, får konflikter med redan tilldelade uppgifter. För att förbud ska ha den tänkta effekten ska det 

finnas verktyg som underlättar för de som bevakar att förbudet efterföljs som till exempel ett register för 

fritidsfiskare. 

 

Ett möjligt scenario skulle kunna vara att förbudet leder till att fler fiskar med omärkta redskap för 

rädslan för att åka fast för olovligt fiskande då det oftast finns mycket fisk vid vrak. Förbudet skulle 

kunna få motsatt effekt, att fler fiskeredskap förloras vid vrak. Det är därför viktigt att titta på 

straffsatsen så att förbudet efterlevs. 

 

7.1.8. Utreda vidare om när ett fiskeredskap är ett spökgarn och när den är 
ett felmärkt eller omärkt fiskeredskap 

Definitionen av marint skräp och omärkta eller felmärkta fiskeredskap är ett hinder för övergången till 

en mer cirkulär ekonomi. Idag uppfattas definitionen som otydlig (se nedan). Det har lett till att flertalet 

fiskeredskap som draggas upp ur våra vatten tolkas som ett sjöfynd eller ett hittegods. Kustbevakningen 

eller fisketillsynspersoner inom länsstyrelserna anmäler förlorade fiskeredskap som brott mot fiskelagen 

som felmärkta eller omärkta fiskredskap. Det har lett till onödiga administrativa kostnader och tid för 

inblandade myndigheter. Fisketillsynspersoner som skulle kunna utföra draggningar i sitt dagliga arbete 



 

avstår från detta då det i dagsläget leder till allt för stor arbetsbelastning på grund av ökade 

administrativa arbetsuppgifter146. Fisketillsynspersoner skulle kunna dragga dagligen, då det redan idag 

ingår i deras arbetsuppgifter men då ur ett tillsynsperspektiv, men den tidskrävande administrationen 

har lett till uteblivna draggningar.  

 

Idag ligger de totala administrativa kostnaderna för länsstyrelserna och sjöpolisen, gällande fel- eller 

omärkta fiskeredskap, på cirka en halv miljon kronor för året 2017147. Efter att en anmälan är gjord ligger 

fiskeredskapen i förvar i 90 dagar innan de skickas till destruktion. Tillkommande kostnader är 

förvaringskostnader på cirka 25 000 kronor årligen148. Det finns ingen statistik på hur många av 

anmälningar som beror på otydligheten av vad som är ett omärkt- eller felmärkt fiskeredskap eller 

spökgarn. En möjlig lösning vore att förtydliga definitionen marint skräp genom att genomföra tydliga 

skiljelinjer på när ett fiskeredskap övergår till att vara spökgarn och kategoriseras som marint skräp.  

 

När det gäller omärkta fiskeredskap (oavsett om de varit märkta men märkningen har utplånats eller 

varit omärkta redan från början), kan det möjligtvis argumenteras för att redskapet inte kan hänföras till 

något fartyg eller person. Därför skulle redskapet möjligtvis kunna betraktas som marint skräp och 

omhändertas utan att någon anmälan behöver göras. Detta är dock en fråga som behöver utredas med 

hänsyn till beslagsregler. HaV föreslår även förbättrade märkningssystem med tillhörande 

redskapsregister för fritidsfiskare, se avsnitt 7.1.3 och 7.1.4. Så snart ett fiskeredskap är trasigt, ett 

intrasslat nät eller ser ut att ha legat på havets botten länge, betraktas det som spökgarn och därmed 

marint skräp. I de fallen får det anses ha fog för att tro att redskapet inte används av någon och har 

övergivits (ofrivilligt eller frivilligt spelar ingen roll). Redskapet kan då betraktas som marint skräp och 

kan omhändertas utan att någon anmälan behöver göras. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
146 Muntligt från fiskekonsulent på länsstyrelsen, 2018. 
147 Uppgifter från polisen och länsstyrelserna, 2018. 
148 Ekonomiansvarig på polisen, 2018. 
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Bilaga 1- Genomförandetabell 
Genomförandetabell av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 
om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet). 
 
  

Artikel i 
engångsplastdirektivet 

Artikel i  
avfallsdirektivet 

Motsvarande bestämmelser i svensk 
författning 

1  1 § 

2  13-14 § 

3.1  7 § 

3.4  5 § 

3.5  8 § 

3.6  9 § 

3.7  9 § 

3.10  6 § tredje ledet 

3.11  10 §  

3.12  6 § första ledet 

3.13  6 § andra ledet 

8.5 8a.1 a 23-27 §§, 33-38 §§, 39-47 §§, 53 § 

8.6 8a.5 11 §, 20 §, 21 §, 22 §, 24 § 

8.7 8a.5 19 §, 24 § 

8.8  30 § 

8.8 första stycket 8a.1 c 23-27 §§ 

8.8 andra stycket  17-18 §§ 

8.8 tredje stycket   23-27 §§, 46-47 §§, 54-57 §§, 62-63 §§  

8.9 8a.4 a 1 § 3, 31-32 §§, 34 § 8, 48 §  

10 8a.2 30 §, 58-59 §§, 25 a § avfallsförordningen 
(2011:927) 

11  32 § fjärde stycket, 34 § 8 

13.1 d, 13.1 andra och 
tredje stycket, 13.2, 8.8 
tredje stycket  

8a.1 c 54-57 §§, 62 § 1, 63 § 

13.2 8a.1 c 62 § 2, 63 § 

14 8a.5 64-69 §§ 

 8a.1 b 15-16 § 

 8a.1 c 23-27 §§, 46 § 5 och sista stycket 

 8a.1 d 34 § 9 

 8a.3 a-b 32 §, 34 § sista stycket, 35 §, 36 § 

 8a.3 c 32 § tredje stycket 5, 34 § 5 

 8a.3 d i) och ii) 51-52 §§ 

 8a.3 e, 8a.4c, 8a.8, 8a.5 50 § 

 8a.4b 48-49 §§ 

 8.4, 8a.6 37-38 §§, 60-61 §§ 

 8.2 28-29 §§ 
 

 

 



 

Bilaga 2- Återvinningssystem i Europa 
I bilaga 2 presenteras historik kring återvinningssystem och de återvinningssystem som finns i Europa 

idag som används eller skulle kunna användas för att återvinna fiskeredskap. 
 

Historik149 

När producentansvar för återvinning av förpackningar infördes, i början av 1990 talet, sorterades de 

insamlade förpackningarna till största delen manuellt. Bara i Tyskland arbetade cirka 16 000 personer på 

dessa sorteringsanläggningar. 

 

Anledningen till att det infördes producentansvar var att sopmängderna från hushåll växte okontrollerat 

efter att Tyskland hade enats. Västtyskland kunde inte längre exportera sopor till de ”nya 

Bundesländerna”, som nu själva ville arbeta för en bättre miljö. I det nya Tyskland saknades 

behandlingskapacitet för avfall. Det var svårt att bygga nya deponier och sopförbränningsanläggningar 

och det behövdes hitta nya vägar att ta hand om avfallet. 

Dåvarande miljöministern i Tyskland, Claus Töpfer, upptäckte att halva sopvolymen bestod av 

förpackningar. Han införde då ett ”producentansvar för de företag som tillverkar och/eller säljer 

förpackningar eller förpackade produkter. Näringslivet/berörda företag skapade då ett eget 

avfallssystem, DSD, för att gå samman och hantera problemet. 

 

För att komma igång snabbt med insamlingen från hushåll valdes då att samla plast-, metall-, och 

pappersförpackningar i en gul tunna eller gula säckar. Glas och tidningar samlades sedan tidigare i egna 

containrar. Efter en tid förstod de att kostnaden för sortering blev för hög och att arbetsmiljön i 

sorteringsanläggningarna inta var bra. Utvecklingen av automatsortering började därefter ta fart. Olika 

sorteringsmetoder prövades. 
 

Återvinningsmöjligheter  

Två viktiga faktorer att beakta vid sortering/återvinning av material är: 
 Transporter över gränser kräver godkänd notifikation från både avsändar- och mottagarland. 

Detta är särskilt besvärligt vid transporter till Tyskland. 

 Transport med färja är oftast mycket dyrt. 

Detta innebär att stora fördelar om sortering och återvinning av materialet sker i det egna landet.  

 
Återvinningsprocesser för plast  

Fiskeredskapsdelar som innehåller plast: nät, rep, tampar, linor, kulor, andra plastdetaljer. 

Plastix har den mest utvecklade återvinningsanläggningen. De tar idag fiskeredskap från stora delar av 

världen. De har hela processen från försortering till regranulat. Anläggningen har kostat över 300 

miljoner svenska kronor och har en årskapacitet på 10–12 000 ton. De kör idag cirka 7-8.000 ton, så de 

behöver mer material. De är inte lönsamma idag men hoppas att ett utökat producentansvarssystem 

kommer att ge dem lägre kostnader genom ökande volymer. Möjligen har de klarat sig hitintills på 

projektbidrag av olika slag.  

 

Plastix anläggning är av helt annan typ än de anläggningar som kan ses i Litauen och Slovenien. Plastix 

är en teknologiskt högvärdig anläggning med maskinell sortering, intern logistik, mekaniserade och 

automatiserade processer genom hela flödet (automatsortering/process). Anläggningarna i Baltstaterna 

använder mycket mer sortering för hand, beroende på billig arbetskraft.150  

                                                           
149 Thord Görling, f.d. Försäljningschef Material på FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, erfarenhet från uppbyggnad 
av det svenska producentansvaret för förpackningar (1994), 2019-10-15. 
150 Thord Görling, egna besök på anläggningarna. 
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Materialvärde för plast: 

Varierar stort beroende på polymer och renhet men är i allmänhet negativa, det vill säga att de får betala 

en ”gate fee” för materialåtervinning. 

 

Återvinningsprocesser för metall 

Fiskeredskapsdelar som innehåller järn: Burar, wire, schackels, kätting och samtliga fiskeredskap från 

fritidsfiske. 

Traditionell skrothantering klarar av metallåtervinning från fiskeredskap med redan existerande 

processer från andra skrotkällor. En av källorna är återvinning av kommunskrot, där även redskap från 

fritidsfiske skulle kunna ingå. Materialet sorteras i en fragmenteringsanläggning som tar hand om järn 

till stålverk, aluminium till aluminiumsmältverk, andra metaller. 

 
Fiskeredskapsdelar som innehåller bly: tyngder t.ex. i bottengarn. 

Blyet kan tas om hand för materialåtervinning av den traditionella skrothandeln. I Sverige hamnar 

materialet bl. a. hos Boliden 

Gummi som kan återvinnas via skrothandeln tillsammans med bildäck. 

 
Materialvärde för metaller: 

För stål finns officiella noteringar som sätts av JBF (Järnbruksförnödenheter). Insamlingen med olika 

aktörer inom skrothandeln, transporter, försortering m.m. innebär avdrag från JBF´s noteringar. 

För bly är variationen stor, beroende på renheten. I fiskredskap finns en del bly med förorening av plast, 

som tyngder, men det finns även rent bly som har ett stort värde. 

 

Befintliga anläggningar i norra Europa151 

Nedan finns exempel på anläggningar och kommentarer om dessa. Kunskaper och fakta har förskaffats 

vid besök av alla anläggningarna, förutom i Frankrike, Spanien och Italien har besök gjorts på ett mindre 

antal anläggningar. Det finns säkerligen fler anläggningar, men bör räcka för att utvärdera problem och 

möjligheter för hantering av marint avfall och/eller ”marin plast”. 

 
Möjliga anläggningar för att sortera marint avfall: 

Norge 

I Norge hanteras materialåtervinning framförallt av Grönt Punkt Norge. Grönt Punkt Norge skickar idag 

all plast till anläggningar i: 

 Tyskland- från hushåll 

 Norge eller Baltikum  är det industriplast, folie. 

Det finns företag som tar emot nät, framförallt från fiskodlingar Det handlar då ofta om nylon, som är ett 

värdefullt material till skillnad från PP och PE152. 

 

Exempel på anläggningar som skulle kunna sortera marint avfall: 

 olika avfallssystem som innebär en kombination av vanligt hushållsavfall och producentavfall 

(förpackningar). I ROAF-området har de byggt en anläggning för att sortera detta avfall. Fler (4-

5) liknande planeras. Detta är anläggningar som mycket väl, med viss utbyggnad, kan sortera 

mer blandat plastavfall. Idag är de bara designade för de avfallsfraktioner som förekommer i 

kommunens (kommunernas) insamling av avfall. 

                                                           
151 Thord Görling, f.d. Försäljningschef Material på FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, erfarenhet från uppbyggnad 
av det svenska producentansvaret för förpackningar (1994), 2019-10-15. Andra kända genom hans arbete European Plastic Recycling 
Organisation (EPRO). 
152 Polyeten (PE), polypropen (PP). 



 

Anläggningarna har byggts/planeras av regionala kommunala avfallsbolag i Norge och då ofta 

genom att flera kommuner går samman. 

Anläggningarna har kostat i storleksordning 150 - +200 milj norska kronor. 

Skulle Sverige bygga liknande anläggningar skulle kostnaden bli cirka 4-6 miljarder kronor. 

 
Sverige 

I Sverige är det FTI153 som hanterar producentansvaret för förpackningar. 

Anläggningar:  

 Swerec i Bredaryd (Tyska ägare),  

 FTI projekterar ”Norra Europas modernaste anläggning för återvinnig av förpackningar”. Denna 

anläggning invigdes under maj 2019 i Motala och ägs av Plastkretsen, en av delägarna i FTI. 

 Stena Recyclings  anläggning i Halmstad med speciell återvinningsteknik för olika material. 

Det finns andra företag som tar emot ”fiskeredskap” för återvinning, men de är ute efter främst HDPE154. 

Näten har tidigare skickats till Mellanöstern eller Fjärran östern. Detta upphörde när import av 

plastavfall förbjöds i Kina.  

 
Danmark 

Anläggningar:  

 Reno Nord (mycket låg kapacitet), 

 Plastix, (specialiserad på fiskenät.) 

Det finns flera företag som samlar in och återvinner olika plastfraktioner från företag, ett företag är till 

exempel Aage Vestergard Larsen. 
 

Finland 

Anläggningar:  

 Elkem, (Hushållsplast från nystartat producentansvar i Finland) 

 Finska petroleumbolaget Neste  

o har planer på ett samarbete med tyska Remondis om att bygga en anläggning för kemisk 

återvinning av plast. Detta kommer att behövas för återvinning av blandade plaster där 

dagens teknik har för stora krav på rent (insamlat) material. 

 
Tyskland 

Anläggningar:  

 4 anläggningar i Hamburgområdet (Remondis, Brockmann, Buckh med flera.) Delvis olika teknik 

men huvudsakligen projekterade för ”Gula tunnan” det vill säga förpackningar från hushåll. 

 Fler anläggningar i mellersta Tyskland:  

o Tönnsmeyer, 

o Alba, 

o Remondis och 

o Vogt Plasics, 

som alla har två anläggningar på olika platser. 

 MTM Plastics, som har köpts av Borealis, tillverkare av jungfruligt plast. De markerar sitt 

strategiska intresse av återvinnig, som ju är en konkurrent till jungfruligt plast, genom köpet av 

MTM. 

 
Holland 

Anläggningar:  

                                                           
153 Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 
154 High Densty PolyEten, som är det vanliga plastmaterialet i plastdunkar. En ren plast som lämpar sig för materialåtervinning. 
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 Suez har en stor och dominerande sorterings anläggning i Rotterdam, specialiserad på 

hushållsförpackningar, byggd och drivs av Suez, som är ett stort franskt företag.  

 Suez bygger ytterligare en stor materialåtervinningsanläggning. 

 Terra cycle har  specialiserat sig på ”Green washing”, det vill säga de gör en inblandning av t.ex. 

insamlad plast från havet i en produkt för ett stort varumärke.  

o Ett exempel på detta är insamlade och utsorterade dunkar från strandstädning i Bohuslän, 

som blandats med annan plastråvara vid tillverkning av schampoflaskor. 

 
Belgien 

Anläggningar:  

 Cedo plastics som är specialiserade på mjukplast LDPE . 

 
Frankrike  

Många kommunägda anläggningar men med olika teknik och storlek. Trenden i Frankrike kommer att gå 

mot större anläggningar och samtidigt en nedläggning av de mindre anläggningarna, som inte blir 

konkurrenskraftiga framöver. Många anläggningar drivs i kommunal regi.  

 

Spanien  

Samma utveckling som i Frankrike. Har dock en del speciella utvecklingar som arbetar med mer 

svårseparerade material. 

 
Italien  

Har c:a 35 anläggningar som arbetar med plaståtervinning. Varje anläggning har en särskild kontroll av 

inkommande material (extern kvalitetskontrollant). De betalar (från producenter av förpackningar) en 

ersättning per ton för inlevererat material. Kvalitetsavdrag på grund av dålig kvalitet på inlevererat 

material är mycket vanligt. Detta innebär att insamlad ”havsplast” kommer att bli dyr att återvinna.  
 

Summering av omvärldsbevakning av återvinning 

Det är för närvarande brist på kapacitet för sortering och framförallt marknad för återvinningsprodukter 

av plast. Detta förstärktes kraftigt när Kina, och senare även andra länder i Fjärran Östern förbjöd 

import av plastavfall. Detta är ett strategiskt problem för en ”plastbransch” som vill fortsätta att växa. De 

kommer inte att kunna växa om de inte blir mer delaktiga i de miljöproblem som de skapar, bland annat 

genom nedskräpning i haven. Stora delar av plastbranschen inser detta och har redan börjat planera 

aktiviteter för detta.  De traditionella sorterings- och återvinningsföretagen har inga incitament att ta på 

sig ytterligare kostnader. De är redan pressade på grund av låga priser på återvunnen plast, som ett 

resultat av låga oljepriser. Det gäller att hitta affärsmodeller och företag i Sverige där varumärkesägaren 

vill visa att det tar ett extra miljöansvar och är bereda att betala för detta. 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 3- Omvärldsbevakning 
producentansvar 
I bilaga 3 presenteras en omvärldsbevakning av producentansvar utförd av Havsmiljöinstitutet (HMI) 

2019 på uppdrag av HaV. 

 
Omvärldsbevakning producentansvar155 
 

Utökade producentansvar är en väl etablerad modell för att hantera återvinningsfrågor. Enligt OECD 

finns omkring 400 globala program för producentansvar (OECD, 2016). I artikel 8 i avfallsdirektivet 

regleras utökat producentansvar. I artikel 8.1 anges att ”För att stärka återanvändning samt 

förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall får medlemsstaterna vidta 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens 

producent) har utökat producentansvar.  I 15 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) anges att regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se 

till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt.  

 

Sverige har program för utökade producentansvar inom batterier, bilar, däck, elektriska och elektroniska 

produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar, returpapper och läkemedel 

(Naturvårdsverket, 2017a). Bestämmelser om producentansvaret återfinns bland annat i förordningar. 

Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall. EU-

kommissionen presenterade i december 2015 ett paket om cirkulär ekonomi med syftet att främja en 

övergång till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin 

så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. Paketet innehöll bland annat ett 

lagstiftningspaket med förslag på omfattande revideringar av sex direktiv på avfallsområdet. 

Avfallspaketet trädde i kraft i juli 2018 och omfattar avfallsdirektivet, direktiv om förpackningar och 

förpackningsavfall, direktiv om deponering av avfall, direktiv om uttjänta fordon, direktiv om batterier 

och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och direktiv om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska och elektroniska produkter. Dessa sex reviderade direktiv som utgör avfallspaketet 

innebär att ett antal ändringar behövs i svenska lagar och andra författningar.156 Se prop. 2019/20:156 

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, 16 april 2020 som föreslås träda i kraft 1 augusti 2020. 

Genom avfallspaketet införs bland annat harmoniserade minimivillkor för alla producentansvar. 

Minimivillkoren anges i artikel 8a i avfallsdirektivet (2008/98/EG). I artikel 8.8 i engångsplastdirektivet 

anges att medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap 

som innehåller plast och som släpps ut på medlemsstatens marknad i enlighet med artiklarna 8 och 8a i 

avfallsdirektivet. 

 

Syftet med den här delen är att undersöka hur redan etablerade producentansvar fungerar och vad som 

skulle kunna föras över till ett producentansvar för fiskeredskap.  
 

                                                           
155 Texten under rubriken Omvärldsbevakning producentansvar är direkt tagen från Andersson och Eggert 2019, s. 15-17 
156 I promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, Dnr M2019/01776/R oktober 2019, finns förslag till de 
förändringar i svenska lagar och förordningar som krävs för att genomföra de flesta av de nya EU-kraven. Den innehåller de flesta 
författningsförslag som behövs för att genomföra de bestämmelser som ska vara på plats i juli 2020. Det kommer en andra promemoria 
med förslag om rapportering och miljösanktionsavgifter, proposition planeras till våren 2020. För de krav som ska vara genomförda vid 
senare tidpunkt kommer förslag läggas längre fram https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-eu-regler-om-avfall-gynnar-en-mer-
cirkular-ekonomi/.  

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-eu-regler-om-avfall-gynnar-en-mer-cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-eu-regler-om-avfall-gynnar-en-mer-cirkular-ekonomi/
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Producentansvar för elektroniska produkter 

Sverige har haft ett producentansvar för elutrustning sedan 2001. Systemet utökades med fler produkter 

såväl 2014 som 2018 (Naturvårdsverket, 2018). Huvudregeln är att de produkter som är avsedda för upp 

till 1000 volt växelström och 1500 volt likström omfattas av producentansvaret (Naturvårdsverket, 

2017b). Producentansvaret innefattar bland annat omhändertagande samt olika former av rapportering 

och märkning av produkterna. 

 

För att räknas som producent krävs att någon av nedanstående punkter är uppfyllda  

(Naturvårdsverket, 2018). 
 Är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke har tillverkat eller har låtit 

tillverka eller utforma en elutrustning och gör den tillgänglig på den svenska marknaden. 

 Är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke säljer en elutrustning på den 
svenska marknaden som har tillverkats av någon annan, om det för elutrustningen inte finns en 
producent enligt 1 vars varumärke förekommer på elutrustningen. 

 Är etablerad i Sverige och släpper ut en elutrustning från ett annat land på den svenska 
marknaden.  

 Säljer en elutrustning på distans direkt till en användare i ett land inom EU där säljaren inte är 
etablerad 

Kriterierna innebär att inte bara inhemska utan även utländska producenter innefattas av 

producentansvaret. Om den utländska producenten inte själv är etablerad i Sverige tar importören över 

ansvaret. På så sätt säkerställs likabehandling av inhemska och utländska producenter. 

Insamling av elutrustning sker huvudsakligen genom två kanaler. För det första är alla butiker som säljer 

elutrustning skyldiga att omhänderta produkter enligt principen ”en till en” oavsett produktens storlek. 

Det innebär att de har rätt att lämna in en gammal produkt när de köper en ny av liknande modell eller 

funktion. Butiker med mer än 400 m2 försäljningsyta av elutrustning är utöver det skyldiga att 

omhänderta alla produkter mindre än 25 cm oavsett antal och nyinköp. För e-handel är det direkt 

olämpligt att skicka el-avfall via post vilket omöjliggör den typen av insamling. Säljaren är dock skyldig 

att ta emot produkten i butik eller lager om sådana finns. Utöver det skall säljare informera om närmsta 

insamlings station som finns tillgänglig för kunden. Utöver möjligheten till insamling via butiksnätet 

finns ett samarbete etablerat med Sveriges kommuner genom deras återvinningscentraler. Kommunerna 

etablerar ett lämpligt insamlingssystem medan producenterna står för kostnaderna för in samling, 

återvinning och behandling av elavfallet (Naturvårdsverket, 2017c). 

 

Insamlingen av elutrustning har varit lyckosam och år 2014 samlades enligt Naturvårdsverket omkring 

15 kg per person och år in (SMED 2016). Det kan jämföras med målsättningen om en insamling på 4 kg 

per person och år. Den största delen av det insamlade materialet går till materialåtervinning och 

resterande delar energiåtervinns. Det utökade producentansvaret för elutrustning har fungerat väl i 

termer av att en stor andel av produkterna återvinns. Modellen med en kombination av insamling i butik 

och via den kommunala insamlingen är en intressant kombination som potentiellt kan appliceras på 

framförallt fritidsfisket. Även på vilket sätt producenter definieras är potentiellt intressant att översätta 

till marknaden för fiskeredskap.  

 

Frivilligt producentansvar för lantbruksplast  

Sveriges lantbrukare har tagit ett frivilligt initiativ för att omhänderta och återvinna plaster i jordbruket. 

Inom branschen har organisationen Svensk Ensilageplast Retur skapats för att omhänderta plaster från 

ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. Organisationen består bland annat av tillverkare, importörer 

och återförsäljare som gemensamt tar ansvar för att plasterna samlas in och återvinns. Målet är att 70 



 

procent av plasten ska samlas in och av det ska minst 30 procent av materialet återvinnas och resten ska 

energiåtervinnas (SvepRetur, u.å).  

 

För att samla in materialet ordnas insamlingsplatser runt om i landet. Vid varje insamlingsplats sker 

insamlingen under två dagar under perioden maj till augusti, utöver det sker insamling under perioden 

oktober/november. Det finns även möjlighet till hämtning direkt på gården mot en extraavgift 

(SvepRetur, u.å). Att lämna sin plast vid uppsamlingspunkterna under mottagningsdagarna är dock helt 

avgiftsfritt. Kostnaderna för omhändertagande och återvinning betalades vid köpet av plasten. Den 

enskilda lantbrukaren har ansvaret att dela upp sin plast i olika fraktioner och att plasten är torr och ren 

när den lämnas.  

 

Genom det frivilliga producentansvaret har en stor mängd plast samlats in. Under 2017 samlades 17 200 

ton in varav allt kunde materialåtervinnas (SvepRetur, u.å). Naturvårdsverket konstaterar att för 2014 så 

omhändertogs 16 000 av det 17 000 ton tillförda materialet vilket innebär att över 90 procent av 

materialet samlades in (SMED, 2016).  

 

Det frivilliga producentansvaret för plast från jordbruket är intressant för framför allt yrkesfisket. 

Lantbruket har löst insamling genom att ha en omfattande lokal insamling men under en begränsad tid. 

Det skulle kunna vara en modell också för yrkesfisket. Systemet bygger på frivillighet där aktörer på olika 

nivåer samarbetar för att nå en så bra lösning som möjligt. Just att alla aktörer dra åt samma håll är 

sannolikt en nyckelfaktor för hanteringens framgång.  

 

Producentansvar för förpackningar och tidningar  

Genom att bilda producentorganisationen Förpackning och tidningsinsamlingen (FTI) har 

producenterna av förpackningar och tidningar skapat en samarbetsorganisation för att samordna 

producentansvaret. Det utökade producentsvaret har lösts genom etablering av ett stort antal 

insamlingsstationer runt om i landet. Insamlingen sker i flerbostadshus, direkt hos företag eller 

verksamheter men också genom ett system med över 5 000 återvinningsstationer. Insamlingen 

finansieras genom att producenterna betalar in en avgift för de produkter som förs till marknaden. Totalt 

omfattas över 10 000 producenter (FTI, u.å).  

 

För producenterna finns krav att etablera ett ”lämpligt” insamlingssystem och vad som utgör ett sådant 

system föreskrivs i förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. För att ett 

insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som 

har tillstånd, erbjuda borttransport av hushållens förpackningsavfall av papp, papper, kartong, wellpapp, 

plast, glas och metall från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter, och transportera bort 

förpackningsavfallet från de fastigheter som har erbjudits och inte avböjt borttransport. Om det är 

lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas 

genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten, kvartersnära insamling 

(Naturvårdsverket, 2006). Om en modell med insamlingsstationer för fiskeredskap ska användas kan 

motsvarande kriterier kunna tas fram för fiskeredskap. Genom kriterier för exempelvis befolkningstäthet 

och närhet till vatten kan ett ”lämpligt” mottagarsystem definieras, som producenterna sen får i uppdrag 

att driva och etablera.  
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Bilaga 4 - Återvinningsmöjligheter för 
yrkesfisket och fritidsfisket 
I bilaga 4 presenteras mer utförligt vilka möjliga återvinningsmöjligheter det finns idag för yrkes- och 

fritidsfisket. Thord Görling, f.d. Försäljningschef Material på FTI, Svenska Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen AB, erfarenhet från uppbyggnad av det svenska producentansvaret för 

förpackningar (1994), har varit med och tagit fram detta arbetsmaterial, 2019-10-15. 

Återvinningsmöjligheter för yrkesfiske 

FF Norden håller på att starta upp och bygga ut ett insamlings- och återvinningssystem för uttjänta 

fiskredskap, och fiskredskap som fångas av fiskare under sitt aktiva fiske.  

 
Producentansvaret för fiskeredskap ska möjliggöra att: 
 

 Etablera ett geografiskt vältäckande insamlingssystem. 

 Optimera förbehandling av redskap så att största möjliga miljönytta nås. 

 Hitta lämplig lokal och bemanning för att göra förbehandling av redskap. 

 Utvärdera olika tänkbara återvinningsföretag. 

 Utvärdera kostnader för de olika momenten: 

o Insamling 

o Transporter 

o Förbehandling 

o Återanvändning 

o Material återvinning. 

 

De delar som inte kan återanvändas försorteras för att anpassas till materialåtervinning.  

 

Krav på försortering för att få en bra materialåtervinning: 

Utvärdering av återvinningsteknik respektive möjligheter till återanvändning för: 

o Nät 

o Metaller 

o Gummi 

o Kulor 

o Wire 

o Övriga tråldelar 

o Blandat avfall från havet och inlandsvatten 

Nät, metaller, gummi och kulor kan till viss del återanvändas. Detta ger större miljövinst än att 

materialåtervinna. De delar som inte kan återanvändas försorteras för att anpassas till 

materialåtervinning.  

Erfarenheter från samarbete med Plastix    

Även om de på en återvinningsanläggning kan separera olika material som t.ex. nät metaller, wire etc. så 

kan det vara bättre att göra en försortering innan de skickar materialet till återvinningsanläggningen. 

o Anläggningen och därmed återvinningen, blir mycket mer effektiv om den får ett så 

”jämt/liknande” material som möjligt 

o Transporterna blir också effektivare 

o Återanvändning ökar, vilket är miljömässigt rätt 



 

Plastkvaliteter som kan tillverkas på ett konkurrenskraftigt sätt 

Polyamid (Nylon) är det enda materialet som har ett positivt värde i hela kedjan insamling – 

materialåtervinning. (Plastix Danmark)  
 
Plastkvaliteter som kan tillverkas på ett miljömässigt hållbart sätt 

Övriga plaster (polymerer) ger miljövinster men har ett för lågt värde idag för att bära sina kostnader 

från insamling till materialåtervinning. 

Det handlar om delar som inte behöver ha maximal styrka. Där använder de Polypropen eller polyeten 

stället för Polyamid (nylon). 
 
Vad kan de tillverka av återvunnen plast från fiskeredskap? 

Det finns många tänkbara applikationer för återvunnen plast från fiskeredskap. Överallt där de kan 

tillverka plastprodukter av re granulat, kan de också använda regranulat från fiskredskap. Renheten på 

granulatet är avgörande för vilka produkter de kan tillverka som till exempel kläder, mattor, hinkar, 

plaströr, utemöbler och plastplankor. De kan även tillverka avfallspåsar men de blir ofta lite ”grova” 

produkter vilket innebär en ”downcycling” det vill säga att de kan inte återskapa den ursprungliga 

produkten. 
 
Hur kan logistiken/ insamlingen utvecklas för att bygga ut insamlingssystemet och öka 
volymerna 

I Sverige utvidgas samarbetet med hamnar och kommuner efter hand. Smögen har nu blivit en Hub157, 

som redskap skickas till och där den nödvändiga försorteringen sker. Utvärdering av återvinningsföretag 

pågår som t.ex. på Sotenäs marina ÅVC sortera fram fraktioner med så bra återvinningsmöjlighet och 

värde och plats i cirkulär ekonomi, som möjligt. Detta är ett arbete som bör fortgå några år till för att 

kunna öka värdet på återvunnen plast. Det skulle vara bra om de kan hitta ett återvinningsföretag i 

Sverige, Norge respektive Danmark. Det blir betydligt bättre ur logistiksynpunkt. Lägre 

transportkostnader, inget behov av notifikation för transporter etc. 
 

Återvinningsmöjligheter för fritidsfisket (inklusive sportfisket) 

För fritidsfisket kan kommunernas bemannade återvinningscentraler (ÅVC) vara ett bra alternativ för 

insamling och återvinning av redskap från fritidsfiske.  

I Sverige finns cirka 600 ÅVC som är spridda i alla Sveriges 290 kommuner. Detta innebär att de får ett 

insamlingssystem som även täcker inlandet och därmed fiskeredskap från i insjöfisket. 

På en ÅVC samlas många olika material in. Kvantiteterna av fiskeredskap från fritidsfiskare är i 

storleksordningen 1 500 – 2 000 ton och består till huvuddelarna av plast och metall (stål och 

aluminium). Totalt sett är tonnaget av redskap för fritidsfiske betydligt större än för yrkesfiske. 

Om allmänheten lämnar fiskespö och tinor/ryssjor (med metallringar) i kommunskrotfraktionen 

kommer metallen att materialåtervinnas och plasten att energiåtervinnas. Plasten kommer hur som helst 

inte att kunna materialåtervinnas i dagsläget. Återvinningen sker i fragmenteringsanläggningar som idag 

hanterar metallskrot från olika källor. ”Kommunskrot” är den fraktion som kommer från kommunernas 

återvinningscentraler. 

 

Nya processer, som är på gång kommer att kunna återvinna komplicerade plastsammansättningar till en 

”råolja” som de sedan kan använda för polymerisering det vill säga utveckla ”nya plaster”, men det får 

framtiden utvisa.158  

                                                           
157 Ett logistikcentrum för att försortera insamlat material. 
158 Plastics Europé och European Plastics Recycling Organisation (EPRO). 
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Även andra aktörer skulle kunna användas för insamling av fiskeredskap från fritidsfisket som till 

exempel nätverket batretur.se och att insamlingen då sker i småbåtshamnar. Nätverket batreur.se 

används idag av Båtskroten av som idag genom offentlig upphandling sköter skrotning av fritidsbåtar för 

HaV:s räkning. 
 

  



 

Bilaga 5- Tillämpningsområde 
I bilaga 5 presenteras de föreslagna fiskeredskap som omfattas av producentansvaret och är endast en 

exemplifiering. 

 
Producentansvaret gäller för fiskeredskap som innehåller plast som ingår i någon av följande kategorier: 

 Aktiva fiskeredskap 

o Meterredskap  

o Flugfiskeredskap  

o Spinnfiskeredskap  

o Pimpelfiskeredskap  

o Dörjredskap  

o Trollingsredskap  

o Trål 

o Vad/not/ringnot  

o Snurrevad 

 
 Passiva fiskeredskap 

o Garn/Nät  

o Burar och tinor  

o Mjärdar  

o Fjällor och Ryssjor  

 

 Föremål som tillhör utrustningen på båt eller fartyg för att lokalisera marina eller 

limniska biologiska resurser eller där syfte är att dra till sig och fånga marina eller limniska 

biologiska resurser. 

o Förtöjning 

 Bojar 

 Flytringar 

 Fendrar 

 Linor 

 Tampar 

 Rep 

 Trollingutrustning så som  

 paravaner,  

 djupriggar,  

 utterbräda 

 

 Föremål som tillhör fritidsfiskarens utrustning för att lokalisera marina eller limniska 

biologiska resurser eller där syfte är att dra till sig och fånga marina eller limniska biologiska 

resurser. 

o Håv 

o Fiskesumpar dels för fångad fisk men även för betesfisk 
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 Föremål eller redskap som används inom vattenbruk159 för att lokalisera, fånga eller 

föda upp marina eller limniska biologiska resurser. 

o Odlingskassar 

o Foderslangar 

o Tunnor 

o Korgar 

o Håv 

 

 

  

                                                           
159 Enbart fiskeredskap eller föremål som används inom både vattenbruk i vattenmiljön och landbaserat vattenbruk föreslås ingå i 
producentansvaret. 
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Kommunstyrelsen antog 2019-12-18 Bestämmelser för distansarbete. En central del i 
bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 
medarbetare.  
 
Omfattningen av distansarbete har under 2020 på grund av covid-19 ökat mycket 
kraftigt. Sannolikt kommer omfattningen framöver att ligga kvar på en högre nivå än 
innan pandemin.  
 
Personalavdelningen genomförde under första kvartalet 2020 en undersökning gällande 
distansarbete i kommunen som visade på att det ofta saknades avtal mellan arbetsgivare 
och medarbetare. Mot den bakgrunden har personalavdelningen föreslagit distansarbete 
som ett gemensamt internkontrollområde. Även kommundirektören har bland flera 
förslag föreslagit distansarbete.  
 
Syftet med att kontrollera distansarbete är att säkerställa att det i enlighet med 
Bestämmelser för distansarbete finns avtal mellan arbetsgivare och medarbetare vid 
kontinuerligt distansarbete. Därutöver syftar kontrollen till att följa upp undersökningen 
som genomfördes 2020 av kommunledningskontorets personalavdelning.  
 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Här analyserar och beskriver du vilka kritiska faktorer som finns inom 

processen/rutinen. 

 
Avtal mellan arbetsgivare och medarbetare utgör grunden för att distansarbete ska 
kunna bedrivas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Krav på avtal bidrar också till att 
chefer och medarbetare måste sätta sig in i bestämmelserna för distansarbete, det vill 
säga kunskaperna om distansarbete ökar, vilket i sin tur bidrar till positiva effekter.    
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Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar. Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig 

skala: 1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 
Genom att inte reglera kontinuerligt distansarbetet i ett skriftligt avtal förlorar 
Uddevalla kommun kontrollen över och insyn i medarbetarens arbetsuppgifter, 
arbetsmiljö, säkerhet. Samtidigt skapar det oklarhet i organisationen när den anställde är 
på arbetsplatsen, vilket kan ha flera negativa konsekvenser för verksamheten. Att följa 
bestämmelserna kommer att tydliggöra hur och när arbete på distans kan ske och vilka 
överväganden som måste göras av både arbetsgivare och medarbetare.  
 
Konsekvenserna av att inte följa bestämmelserna skulle vara kännbara för arbetsgivaren, 
det vill säga en trea på den fyrgradiga ”konsekvensskalan”.   
 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala:1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 
Utan god kännedom om bestämmelserna för distansarbete och utan ett avtal mellan 
arbetsgivare och medarbetare görs bedömningen att det är sannolikt att fel kommer att 
begås, dvs en fyra på den fyrgradiga konsekvensskalan. 
 

Åtgärd 

Här beskriver du vilken åtgärd som vidtas och om processen/rutinen/systemet tas med i 

kommande internkontrollplan. 

 
Punkten föreslås tas upp i kontrollplan för 2021 som en gemensam internkontrollpunkt. 
Kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets personalavdelning, föreslås 
ansvara för att kontrollen genomförs.  
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Internkontrollplan år 2021 – kommungemensam internkontrollpunkt 

   Datum: 2020-09-15 

   Nämnd: Samtliga nämnder 

   Handläggare: Feniks Beka, HR-Controller 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens/tids- 

period 

Återrapportering 

Distansarbete/tecknande 
av avtal om 
distansarbete mellan 
arbetsgivare och 
medarbetare 

Kontinuerligt distansarbete ska 
enligt bestämmelser regleras i 
ett skriftligt avtal mellan 
arbetsgivare och medarbetare 
 
Fråga: Har ett skriftligt avtal 

mellan arbetsgivare och 

medarbetare upprättats med 

de medarbetare som 

kontinuerligt arbetar på 

distans? 

 

Kvantitativ 
uppföljning. Enkät ska 
skickas till 
medarbetare som 
arbetar hemifrån (ej 
till medarbetare som 
rent fysiskt är bundna 
en viss arbetsplats) 
 
 

Kommunledningskontorets 
personalavdelning. 
 
HR-Controller vid 
kommunledningskontorets 
personalavdelning planerar 
och genomför enkätutskick 
samt sammanställer 
enkätsvar. Bistår med 
sakkunskap i 
förvaltningarnas lämnande 
av kommentarer och 
analyser. 
 

Undersökningen 
ska omfatta 
perioden 1 april 
- 30 september 
2021 

Rapport till 
kommundirektör samt 
till samtliga nämnder 
enligt rutiner för 
internkontroll 
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FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv 
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Handläggare 

Finansstrateg Ronald Rombrant 
Telefon 0705808058 
ronald.rombrant@uddevalla.se 

 

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2021 

Sammanfattning 

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll i Uddevalla kommun” ska kommunstyrelsen 
fastställa kommungemensamma internkontrollpunkter för det kommande årets 
internkontrollplaner. De kommungemensamma internkontrollpunkterna granskas av 
samtliga nämnder och återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med ordinarie 
återrapportering av nämndernas arbete med internkontroll. 
 
Förslag på 2021 års kommungemensamma internkontrollpunkt: Kontroll av att avtal 
mellan arbetsgivare och medarbetare ligger till grund för distansarbete. Kontrollen är 
tänkt att omfatta distansarbete som har varit igång kvartal 2-3 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-25 
Risk- och väsentlighetsanalys Distansarbete version 2020-09-15 
Förslag på kommungemensam internkontrollpunkt 2021 version 2020-09-15 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som gemensam internkontrollpunkt för år 2021fastställa kontroll av att avtal mellan 
arbetsgivare och medarbetare ligger till grund för distansarbete  
 

Ärendebeskrivning 

Enligt fullmäktiges Riktlinjer för internkontroll ska kommunstyrelsen under hösten 
varje år besluta om kommungemensamma internkontrollpunkter för det kommande året. 
Respektive nämnd - inklusive kommunstyrelsen - ska senast i december anta sin egen 
internkontrollplan i vilken den gemensamma internkontrollpunkten ska ingå. 
 
På grund av Covid -19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har 
omfattningen av distansarbete under 2020 blivit stor. Förmodligen kommer 
omfattningen framöver att ligga på en permanent högre nivå än vad som gällde före 
pandemin. Lärdomar har dragits, inte minst har frågor gällande arbetsmiljö och 
arbetsrätt aktualiserats.       
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Kommunstyrelsen antog i december 2019 Bestämmelser för distansarbete. En central 
del i bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare 
och medarbetare. Personalavdelningen genomförde under första kvartalet 2020 (alltså 
innan pandemin) en undersökning gällande distansarbete i kommunen som visade på att 
det ofta saknades avtal mellan arbetsgivare och medarbetare. Mot den bakgrunden har 
personalavdelningen föreslagit distansarbete som ett gemensamt internkontrollområde. 
Även kommundirektören har bland flera förslag föreslagit distansarbete som en 
gemensam internkontrollpunkt.  
 
Syftet med att kontrollera distansarbete är att säkerställa att det i enlighet med 
Bestämmelserna för distansarbete finns avtal mellan arbetsgivare och medarbetare vid 
kontinuerligt distansarbete. Kontrollen är tänkt att omfatta distansarbete som har varit 
igång under kvartal 2-3 2021. Kontrollen syftar också till att följa upp undersökningen 
som genomfördes 2020 av kommunledningskontorets personalavdelning. Utöver dessa 
syften utgör kontrollen en del i ett större arbete med översyn av regler och rutiner runt 
distansarbete.     
 
Peter Larsson Ronald Rombrant 
Kommundirektör Finansstrateg 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

avseende livsmedelstillsyn, arbetsmarknadsanställningar och 

PUB-avtal 

Sammanfattning 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning är påkallad. Berörda avsnitt är: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har reviderat sin delegationsordning på grund av ny 
lagstiftning inom livsmedelskontrollen. Då kommunstyrelsen ansvarar för 
myndighetsutövning på livsmedelsområdet för den verksamhet som 
samhällsbyggnadsnämnden bedriver är målsättningen att de båda nämnderna 
delegationsordningar ska ha motsvarande innehåll.  
 
De nya delegationerna baseras på det förslag som SKR (Sveriges kommuners och 
regioner) har tagit fram. De viktigaste förändringarna från tidigare delegationsordning 
är: 

 Kontrollförordning (EG) 882/2004 om offentlig kontroll har utgått och till stor 
del ersatts av Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll. 

 En sanktionsavgift ska utfärdas om en registreringspliktig verksamhet påbörjats 
utan att ha registrerat sig. Enhetschef har delegation för sanktionsavgift upp till 
20.000 kr 

Kommunledningskontoret, föreslår att en ny delegation tillförs innebärande rätt att 
teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Sådana tecknas när extern part behandlar 
kommunens personuppgifter, oftast leverantörer av IT-tjänster. Föreslagen delegat är 
förvaltningschef med vidaredelegation till dataskyddshandläggare och administrativ 
chef. Delegationen föreslås införas som en ny punkt 32 i avsnittet Övrigt. 

Vidare föreslås att punkten P37 ”Arbetsmarknadsåtgärder, visstidsanställning” ändras 
till ”Arbetsmarknadsanställningar” med delegat avdelningschef arbetsmarknads-
avdelningen samt enhetschef arbetsmarknadsavdelningen.  

Kommunledningskontoret har också gjort uppmärksammat behov av en översyn av 
avsnittet Allmänna ärenden, beslut enligt nya förvaltningslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-14. 
Förslag till revidering av avsnitt Livsmedelskontroll m.m. 
Förslag till revidering av avsnitt Allmänna ärenden P. 12-12 d) 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revidera avsnittet Livsmedelskontroll m.m. enligt upprättat förslag, 
 
att delegera till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal (ny punkt 32, avsnitt övrigt), 
 
att revidera P 37 så att den får lydelsen: Arbetsmarknadsanställningar, med delegater 
Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen och enhetschef arbetsmarknadsenheten, 
 
att revidera avsnitt Allmänna ärenden enligt upprättat förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, livsmedelstillsyn 
Inblicken 



Punkt Ärende Lagstöd Nämndens beslut Del/verkställighet Anmälan Kommentar

L Livsmedelsområdet m.m.
L.1 Livsmedelslagen (2006:804) 

L.1.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen, de EG‐bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 

meddelats med stöd av EG‐bestämmelserna

22 § LL Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.2
Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 5000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende
23 § LL; VL Ll, KSJU Del JA

L.1.2.1
Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 5 000 kr men 

högst 30 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 
23 § LL; VL EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 2 000 kr 

per överträdelse eller om 10 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet 

inte åtlyds

23 § LL; 4 § VL EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.  23 § LF Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.4 

L.1.5

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att 

låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 

10 000 kronor

24 § första stycket 

och andra styckena 

LL; 34 § LF

Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.5 

L.1.6

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad 

låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av 6 § 6 LL

24 § tredje stycket 

LL; 34 § LF
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.6 

L.1.7

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller 2 verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 

begäran föreligger 

27 § LL Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.7 

L.1.8
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas 33 § LL Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.1.8

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för 

smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids 

eller misstänks spridas genom livsmedel

LL Ll, EC‐till, EC‐prö Del JA

L.1.9

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad egen bekostnad om någon inte 

fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har 

meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG‐bestämmelser som kompletteras av 

lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU eller EG‐

bestämmelserna.

26 § LL LI, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner

L.10
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att korrigerande 

information ska förmedlas till konsumenterna.

(EU) 2017/625 Art 

138 2 c
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA
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L.11

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på marknaden, 

förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda att de återsänds till den 

avsändande medlemsstaten eller beordra att de återsänds till den avsändande 

medlemsstaten

(EU) 2017/625 Art 

138 2 d
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens
(EU) 2017/625 Art 

138 2 e
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.13

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, och i 

tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de som de 

ursprungligen var avsedda för.

(EU) 2017/625 Art 

138 2 g
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.14

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess 

anläggningar, installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en 

lämplig tidsperiod.

(EU) 2017/625 Art 

138 2 h
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.15

Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som aktören driver eller använder, läggs ner 

under en lämplig tidsperiod.

(EU) 2017/625 Art 

138 2 i
Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde
30 c LL och 39 a – 

39 g  LF
EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.17

Beslut om åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara lämplig för att 

säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden och 

förebygger ytterligare upprepningar

(EU) 2017/625 Art 

138 3 LI, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)

L.2.1
Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl
8 § LF Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.3
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter  (FAOKL)
JA

L.3.1
Besluta om risk‐ och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig 

kontrollavgift

3‐6 §§ FAOKL;      

EG 882/20041; 

Kommunens taxa

Ver NEJ

L.3.2
Besluta om avgift för registrering Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften

10 § FAOKL; 

EG882/20041; 

Kommunens taxa 

EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.3.3

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften Besluta om avgift för offentlig 

kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den 

påstådda bristen. 

11 § FAOKL;  

Kommunens taxa
Ver NEJ

L.3.4

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket Besluta om avgift för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och blivit nödvändig efter det att bristande 

efterlevnad påvisats.   

12‐13 11 a §§ 

FAOKL; EG 

882/20041

Ver NEJ
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L.3.5 Besluta om avgift för registrering.

 13‐14 §§ FAOKL;    

EG 882/20041; 

Kommunens taxa

Ver NEJ

L.4
Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 

tredjeland

L.4.1 Besluta om avgift för importkontroll
12 § Förordning 

2006:812 
Ver NEJ

L.4 L.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  (LFAB)

L.4.1 

L.5.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de  EU 

och EG ‐bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats 

med stöd EU och  EG ‐bestämmelserna.

23 § LFAB; 12 § 

FFAB

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Del JA

L.4.2 

L.5.2

Beslut att förena föreläggande och förbud med(fast) vite upp till 5000 kr för 

respektive adressat i varje enskilt ärende.
24 § LFAB; VL Ll, KSJU Del JA

L.4.2.1 

L.5.2.1

Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 5 000 kr men 

högst 30 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende.
24 § LFAB; VL EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.4.3 

L.5.3

Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 2 000 kr 

per överträdelse eller med 10 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet 

inte åtlyds.

24 § LFAB; VL EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.4.4 

L.5.4

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att 

låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan antas understiga 

10 000 kronor

25 § LFAB Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.4.5 

L.5.5

Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av kontrollen 

ellerverkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger
 27 § LFAB

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Del JA

L.5.6

Besluta om sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som 

är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts, eller 

brister när det gäller att uppfylla krav på journalföring eller annan dokumentation

30 a  ‐ 30 e § LFAB EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

L.4.6 

L.5.7
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas 33 § LFAB

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Del JA

L.5 L.6
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter

L.5.1 

L.6.1

Besluta om risk‐ och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare 

som befattar sig med animaliska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift

3‐6 §§ FAOKF; EG 

882/20041; 

Kommunens taxa

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Ver NEJ

L.5.2 

L.6.2
Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

11 § FAOKF; 

Kommunens taxa
EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA
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L.6.3
Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål 

och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen
12 § 1 st FAOKF

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Ver NEJ

L.6.4
Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 

som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

(EU) 2017/625 art 

79.2 c              

12 § 2 st FAOKF

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Ver NEJ

L.6 Kontrollförordningen (EG) 882/2004
1
 om offentlig kontroll

L.6.1 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

EG 882/2004;EG 

853/2004;LF;LIVSFS 

2009:5

Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.2
Beslut om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit 

resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.
EG 882/20041 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.3

Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeländer som inte 

överensstämmer med bestämmelserna i foder‐ eller livsmedelslagstiftningen 

samt beslut om att                                                      a) Förordna om att 

fodret/livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med 

art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller 

vidtagande av andra lämpliga åtgärder                                                                         b) 

Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på marknaden, förordna 

om att fodret/livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan 

någon av de åtgärder som anges i punkt a) vidtas

EG 882/2004
1 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.4

Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra 

lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa 

Beträffande livsmedel/foder av icke‐animaliskt ursprung som är föremål för 

strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller 

hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att 

det därefter antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art. 21.

EG 882/2004
1 Ll, EC‐till, EC‐ Del

L.6.5
Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till 

att foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs
EG 882/2004

1 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.6
Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på 

marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur
EG 882/20041 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.7
Beslut om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från 

marknaden och/eller destrueras
EG 882/2004

1 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.8
Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än de 

som de ursprungligen var avsedda för.
EG 882/20041 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.9
Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda 

företaget under en lämplig tidsperiod
EG 882/2004

1 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.10 Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar från tredje länder EG 882/20041 Ll, EC‐till, EC‐prö Del

L.6.11
Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara 

motiverade
EG 882/20041 Ll, EC‐till, EC‐prö, KSJU Del JA

4



L.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten  (SLVFS 2001:30)   (LIVSFS 2017:2)

L.7.1

Besluta om fastställande av faroanalys  egenkontrollprogram och beslut om 

fastställande av  program för faroanalys enligt 2 c § samt undersökningsprogram 

och dess parametrar, provtagningspunkter samt frekvens av normal respektive 

utvidgad kontroll

12 § SLVFS 2001:30, 

omtryck LIVFS 

2017:2

Ll, EC‐tll, KSJU Del JA

L.8 Alkohollagen (2010:1622)

L.8.1
Avge yttrande i ärenden om tillståndsgivning för alkoholärenden enligt 

alkohollagen
AL Ll, EC‐till, ECprö, Ll, KSJU Del JA

L.9 Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

L.9.1
Besluta om föreläggande eller förbud, utan vite för att lagen eller dess 

föreskrifter ska efterlevas
LTLP

MH, Ll, EC‐till, EC‐prö, 

KSJU
Del JA
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Kommunstyrelsens delegationsordning

Delega-
tion, 

nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
verk-
ställig-
het

Anmälan Kommentar

8 Remittera ärenden KSO efter 
samråd med 
1vO och 2vO

Del JA

9 Avge yttrande om antagande av hemvärnsman KSO Del JA
10 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden rörande ansökan 

om tillstånd till kameraövervakning
FC                
JUR    

Del JA

11 Avvisa för sent inkommen överklagan enligt 
förvaltningslagen

FL 45 § FC V-del JUR Del JA

12 Ändra överklagat beslut enligt förvaltningslagen Rättelse 
av överklagat beslut enligt förvaltningslagen

FL 36-39 
§§

FC V-del AC Del JA

12a Avslå begäran om avgörande om beslut inte har fattats 
inom 6 månader

FL 12 § FC Del JA Beslutet är 
överklagningsbart 
enl FL 12 §. Se 
även 32 § om 
klargörande 
motivering.

12b Avvisa ombud/biträde p g a olämplighet FL 14 § FC Del JA
12c Beslut att förelägga någon om att styrka sin behörighet 

genom fullmakt
FL 15 § 2 
st

FC V-del Handl Del JA



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delega-
tion, 

nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
verk-
ställig-
het

Anmälan Kommentar

12d Beslut att förelägga någon att avhjälpa en brist enligt FL 
20 § 2 st, i föreläggandet ska anges att följden av utebliven 
komplettering kan bli att prövning inte kan ske.

FL 20 § 2 
st

FC V-del Handl. Del JA I föreläggandet ska 
anges att följden 
av utebliven 
komplettering kan 
bli att prövning 
inte kan ske.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-10-15 Dnr KS 2020/00609 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Projektbeställning berörande Rävsdal industriområde 

Sammanfattning 

Rävsdal industriområde planlades för industriändamål i detaljplan 1485K-P98/13 som vann 
laga kraft 1998. Området består i dagsläget av ca 70 000 kvadratmeter (kvm) skogsmark. 
Rävsdalsområdet beskrivs i detaljplanen ha relativt goda förutsättningar för 
grundförhållanden med halvfast till fast lera. Rävsalsområdet har även angivits av 
Bohusläns museum som en viktig fornlämningsmiljö och markarbeten får inte utföras utan 
länsstyrelsens tillstånd.  
En arkeologisk undersökning och en artskyddsutredning av området utfördes under hösten 
2019. Undersökningen resulterade i att markarbeten får utföras på området. En geoteknisk 
undersökning av området behöver utföras. Därefter behöver området projekteras och sedan 
sker en upphandling av en entreprenad för att iordningställa kommunikationsytor, vatten 
och avlopp, dagvatten, el och övrig infrastruktur.  
Gällande detaljplan 1485K-P98/13 medger en byggnadshöjd på 10 meter och en 
exploateringsgrad på 50 % av markytan. Den totala ytan industrimark uppgår till ca 55 000 
kvm och total byggnadsyta skulle då uppgå till ca 27 500 kvm. 
  
Kommunen har som ambition att Rävsdal ska vara klart för etablering av verksamheter 
under 2023. Vägarna som iordningställs inom exploateringsområdet ligger på kvartersmark, 
och avses i framtiden driftas och underhållas av en gemensamhetsanläggning.  
 
Exploateringskalkylen (2020-08-25) redovisar beräknade totala kostnader till ca 7,3 mkr 
och totala intäkter till 16,8 mkr, vilket skulle ge ett nettoöverskott på 9,5 mkr 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-15 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-09-12 §389 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25  
Projektbeställning, Bilaga 1  
Exploateringskalkyl, Bilaga 2  
Gällande detaljplan 1485K-P98/13, Bilaga 3  
Illustration över området, Bilaga 4  
Arkeologisk förundersökning, Bilaga 5  
Artskyddsutredning, Bilaga 6 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens projektbeställning och exploateringskalkyl för att 
iordningställa Rävsdal industriområde i enlighet med gällande detaljplan 1485K-P98/13 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-10-15 Dnr KS 2020/00609 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 389 Dnr SBN 2020/00477  

Projektbeställning berörande Rävsdal industriområde 

Sammanfattning 

Rävsdal industriområde planlades för industriändamål i detaljplan 1485K-P98/13 som 
vann laga kraft 1998.  
Området består i dagsläget av ca 70 000 kvadratmeter (kvm) skogsmark. 
Rävsdalsområdet beskrivs i detaljplanen ha relativt goda förutsättningar för 
grundförhållanden med halvfast till fast lera. Rävsalsområdet har även angivits av 
Bohusläns museum som en viktig fornlämningsmiljö och markarbeten får inte utföras 
utan länsstyrelsens tillstånd. 
En arkeologisk undersökning och en artskyddsutredning av området utfördes under 
hösten 2019. Undersökningen resulterade i att markarbeten får utföras på området.  
En geoteknisk undersökning av området behöver utföras. Därefter behöver området 
projekteras och sedan sker en upphandling av en entreprenad för att iordningställa 
kommunikationsytor, vatten och avlopp, dagvatten, el och övrig infrastruktur. 
  
Gällande detaljplan 1485K-P98/13 medger en byggnadshöjd på 10 meter och en 
exploateringsgrad på 50 % av markytan.  
Den totala ytan industrimark uppgår till ca 55 000 kvm och total byggnadsyta skulle då 
uppgå till ca 27 500 kvm. 
  
Kommunen har som ambition att Rävsdal ska vara klart för etablering av verksamheter 
under 2023. 
Vägarna som iordningställs inom exploateringsområdet ligger på kvartersmark, och 
avses i framtiden driftas och underhållas av en gemensamhetsanläggning. 

Exploateringskalkylen (2020-08-25) redovisar beräknade totala kostnader till ca 7,3 mkr 
och totala intäkter till 16,8 mkr, vilket skulle ge ett nettoöverskott på 9,5 mkr 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 
Projektbeställning, Bilaga 1 
Exploateringskalkyl, Bilaga 2 
Gällande detaljplan 1485K-P98/13, Bilaga 3 
Illustration över området, Bilaga 4 
Arkeologisk förundersökning, Bilaga 5 
Artskyddsutredning, Bilaga 6 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Karin Engdahl (S), Torun Elgebäck (C) och Per-Arne Andersson 
(S): bifall till förslaget i handlingarna 
 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna samhällsbyggnadsnämndens 
projektbeställning och exploateringskalkyl för att iordningställa Rävsdal industriområde 
i enlighet med gällande detaljplan 1485K-P98/13. 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-09-25 
Anna-Lena Heydar 
Jarmo Uusitalo 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-09-29 till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2020-08-25 Dnr SBN 2020/00477 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Projektbeställning berörande Rävsdal industriområde 

Sammanfattning 

Rävsdal industriområde planlades för industriändamål i detaljplan 1485K-P98/13 som 
vann laga kraft 1998.  
Området består i dagsläget av ca 70 000 kvadratmeter (kvm) skogsmark. 
Rävsdalsområdet beskrivs i detaljplanen ha relativt goda förutsättningar för 
grundförhållanden med halvfast till fast lera. Rävsalsområdet har även angivits av 
Bohusläns museum som en viktig fornlämningsmiljö och markarbeten får inte utföras 
utan länsstyrelsens tillstånd. 
En arkeologisk undersökning och en artskyddsutredning av området utfördes under 
hösten 2019. Undersökningen resulterade i att markarbeten får utföras på området.  
En geoteknisk undersökning av området behöver utföras. Därefter behöver området 
projekteras och sedan sker en upphandling av en entreprenad för att iordningställa 
kommunikationsytor, vatten och avlopp, dagvatten, el och övrig infrastruktur. 
 
Gällande detaljplan 1485K-P98/13 medger en byggnadshöjd på 10 meter och en 
exploateringsgrad på 50 % av markytan.  
Den totala ytan industrimark uppgår till ca 55 000 kvm och total byggnadsyta skulle då 
uppgå till ca 27 500 kvm. 
 
Kommunen har som ambition att Rävsdal ska vara klart för etablering av verksamheter 
under 2023. 
Vägarna som iordningställs inom exploateringsområdet ligger på kvartersmark, och 
avses i framtiden driftas och underhållas av en gemensamhetsanläggning. 

Exploateringskalkylen (2020-08-25) redovisar beräknade totala kostnader till ca 7,3 mkr 
och totala intäkter till 16,8 mkr, vilket skulle ge ett nettoöverskott på 9,5 mkr 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 
Projektbeställning, Bilaga 1 
Exploateringskalkyl, Bilaga 2 
Gällande detaljplan 1485K-P98/13, Bilaga 3 
Illustration över området, Bilaga 4 
Arkeologisk förundersökning, Bilaga 5 
Artskyddsutredning, Bilaga 6 
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Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna samhällsbyggnadsnämndens 
projektbeställning och exploateringskalkyl för att iordningställa Rävsdal industriområde 
i enlighet med gällande detaljplan 1485K-P98/13.   

 

Ärendebeskrivning 

Rävsdal industriområde planlades för industriändamål i detaljplan 1485K-P98/13 som 
vann laga kraft 1998.  
Området består i dagsläget av ca 70 000 kvadratmeter (kvm) skogsmark. 
Rävsdalsområdet beskrivs i detaljplanen ha relativt goda förutsättningar för 
grundförhållanden med halvfast till fast lera. Industribyggnader bedöms i många fall 
kunna grundläggas på leran i sulor eller hel bottenplatta förutsatt att ingen eller ringa 
fyllning påföres marken. 
Rävsalsområdet har även angivits av Bohusläns museum som en viktig 
fornlämningsmiljö och markarbeten får inte utföras utan länsstyrelsens tillstånd. 
 
En arkeologisk undersökning och en artskyddsutredning av området utfördes under 
hösten 2019. I den arkeologiska förundersökningen påträffades flertalet gärdesgårdar 
vilka enligt utredningen bör beaktas vid framtida exploatering.  
Artskyddsutredningen rekommenderar att om kommunen vill säkerställa att inte skada 
någon grodlek i området kan detta säkras genom mindre åtgärder vid exploateringen. 
Det är dock ingen tvingande åtgärd då någon grodlek inte påträffades. 
Utförda utredningar behöver kompletteras med en geoteknisk undersökning. Därefter 
behöver området projekteras och sedan sker en upphandling av en entreprenad för att 
iordningställa kommunikationsytor, vatten och avlopp, dagvatten, el och övrig 
infrastruktur. 
 
Gällande detaljplan 1485K-P98/13 medger en byggnadshöjd på 10 meter och en 
exploateringsgrad på 50 % av markytan.  
Den totala ytan industrimark uppgår till ca 55 000 kvm och total byggnadsyta skulle då 
uppgå till ca 27 500 kvm. 
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Kommunen har som ambition att Rävsdal ska vara klart för etablering av verksamheter 
under 2023. 
Vägarna som iordningställs inom exploateringsområdet ligger på kvartersmark, och 
avses i framtiden driftas och underhållas av en gemensamhetsanläggning. 

Exploateringskalkylen (2020-08-25) redovisar beräknade totala kostnader till ca 7,3 mkr 
och totala intäkter till 16,8 mkr, vilket skulle ge ett nettoöverskott på 9,5 mkr.    
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Uppdraget 
Uddevalla kommun arbetar med planering inför utbyggnaden av ett planlagt 

industriområde i Rävsdal, längs Frölandsvägen mittemot Swerocks bergtäkt. Eftersom 

uppgifter finns om känsliga fågelarter i området, har Melica fått i uppdrag att genomföra 

en artskyddsutredning med bedömning av påverkan på skyddsklassade fåglar vid 

utbyggnad av industriområdet. Vid risk för negativ påverkan ska utredningen innehålla de 

förslag till skyddsåtgärder som krävs för att undvika negativ påverkan. 

 
 

 
Karta 1. Orienteringskarta. Det tilltänkta industriområdet planeras ligga i västra 

Uddevalla, längs Frölandsvägen mittemot Swerocks bergtäkt. 

Metod 
Artskyddsutredningen har utförts av biolog Calle Bergil vid Melica. Arbetet inleddes med 

att befintliga naturvårdsunderlag för inventeringsområdet och dess omgivningar 

studerades. Förutom offentliga uppgifter från Artportalen, studerades Artdatabankens 

skyddsklassade uppgifter om arter som kan vara utsatta för insamling, förföljelse eller 

störning på grund av allt för närgånget intresse. Påträffade noteringar om 

störningskänsliga arter och naturvårdsarter (Se faktarutan) analyserades i förhållande till 

ortofoton, topografiska kartor och andra uppgifter om naturen i området. Särskilt 

intressanta uppgifter kontrollerades med uppgiftslämnarna eller personer med god 

kännedom om området.  Härefter företogs fältinventering den 20 april. Fältinventeringen 

inriktades dels på att eftersöka miljöer som kan vara rimliga för de arter som det finns 

uppgifter om och dels att eftersöka skyddsvärda arter i allmänhet. 
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Sekretess 
Eftersom denna rapport inte innehåller några uppgifter om häckning eller växtplats för 

några skyddsklassade arter behöver den inte beläggas med sekretess.  

 

Faktaruta: Naturvårdsarter enligt ArtDatabanken 

Inventeringen av skyddsvärda och naturvårdsintressanta arter har bland annat eftersökt så 
kallade naturvårdsarter. I begreppet, som myntats av Artdatabanken, ingår rödlistade arter, 
fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, samt signalarter (indikerar 
artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige) och 
nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). De förkortningar vi angett vid artnamnen i denna 
rapport listas nedan. 
 
Rödlistade arter 
ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket gemensam 
enhet, har via olika flora- och faunavårdskommittéer angivit vilka svenska växt- och djurarter som 
bör klassas som hotade eller missgynnade. Bedömningen sker vart femte år och nu gällande 
bedömning gjordes 2020. Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex 
kategorier och följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för 
global rödlistning.  

RE  Försvunnen (Regionally Extinct) 
CR Akut hotad (Critically Endangered) 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
NT  Missgynnad (Near Threatened) 
DD  Kunskapsbrist (Data Deficient) 
 
Fridlysta eller skyddade arter  
§F  Fridlysta (regionalt eller nationellt) enligt Artskyddsförordningen ASF. 
§S  Strikt skyddade enligt Artskyddsförordningen och EU´s art- och habitatdirektiv. 
 
Signalarter 
S  Signalarter (arter som använts för att indikera skyddsvärda skogsmiljöer). 

 
Nyckelarter 
N  Art som har stor betydelse för en mängd andra arter i aktuell naturtyp 

 
Ansvarsarter 
A Arter som har en stor andel av sin population i Sverige eller regionen 

 

Av oss tillagda kategorier som ej anges i Artdatabankens listning. 

Ä  Äng/betesindikator. Art som använts som indikator för värdefull ängs- eller betesmark vid 
någon av inventeringarna av dessa naturtyper. 

Ö  Övrigt intressant. Art som av oss bedöms som intressant i kommunen, t.ex. på grund av 
sällsynthet eller indikerande en i trakten viktig naturkvalitet. 
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Naturförhållanden 
 

Inventeringsområdet är beläget utmed Frölandsvägen mellan Frölandstäkten och 

Ryssbybergets östbrant i sydvästra delen av Uddevalla. 

Vegetationen i området domineras av en gräsklädd, men ännu öppen gammal åker och 

omgivande, planterade ungskogar, främst av gran, men med spridda inslag av spontant 

uppkomna sälgar, aspar och björkar. Två mindre områden avviker från detta: I norr utmed 

Frölandsvägen finns en låg bergkulle med klipphedsvegetation och inslag av 

hävdgynnade arter och i en svacka mellan åkern och Ryssbergets sluttning i väster finns 

en delvis dikad sumpskog med medelålders al, björk och gran. 

 

 

 
Foto 1. Ett litet område med spontan igenväxning med sälg finns i södra kanten av den 

gamla åkern. Stenbrottet och Frölandsvägen syns i bakgrunden 

 

 

 
Foto 2. Jämnåldriga täta granbestånd på gammal åkermark dominerar kring åkern 
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Resultat 

Tidigare dokumenterade värden 

En genomgång har gjorts av befintliga naturvårdsunderlag, ur vilka nedanstående har 

kunnat hämtas:  

Artdata 
Ett utdrag har gjorts ur Artdatabankens registreringar (Artdatabanken 2020) av 

artnoteringar kring Rävsdal. Ett särskilt utdrag inkluderar sekretessbelagda uppgifter om 

arter som kan bli utsatta för insamling eller förföljelse om deras växtplatser eller 

häckningsplatser offentliggörs. 

 

Bland naturvårdsintressanta fåglar som noterats bör först och främst nämnas de 

återkommande noteringarna av häckande berguv och pilgrimsfalk. Dessa noteringar är 

dock, även i det skyddade materialet, angivna med mycket stor geografisk 

osäkerhetsmarginal - så stor att noteringarna kan gälla var som helst i Uddevalla 

kommun. Vid kontakt med en av rapportörerna, tillika inventerare av branthäckande 

fåglar i Bohuslän och boende i Uddevalla; Rune Hixén, visar det sig att dessa 

observationer mycket riktigt är gjorda i helt andra delar av kommunen. Med sina 

kunskaper om området och de aktuella fåglarna bedömer Hixén det som mycket 

osannolikt att de skulle häcka i närheten av undersökningsområdet. Branterna är inte 

lämpliga och det finns ingen känd notering av berguv eller pilgrimsfalk i området. 

 

En art som däremot noterats häckande i branterna i närområdet är korp. Korp är inte 

rödlistad, men har ett stort symboliskt värde för Uddevalla kommun och kan därför sägas 

vara lokalt skyddsvärd (Ö). Korpen tolererar dock i regel industriell verksamhet i sin 

närhet och det bedöms som mycket liten risk att den skulle överge sin häckningsplats här 

vid en eventuell industriutbyggnad. 

 

Andra uppgifter som kan indikera en högre sannolikhet för skyddade arter är objekt 

utpekade i specifika art- eller naturtypsinventeringar. I Uddevalla kommuns ”Rapport 

över naturvärden” (Uddevalla 2020) ingår Rävsdalsområdet i ett stort klass-2-objekt; 

”Kärra-Frölandsområdet”, som är en sammanslagning av ett antal skyddsvärda miljöer. 

Det beskrivs som ett stort varierat område med höga värden och potential att bli klass 1 i 

framtiden om markerna hävdas och fortsatt exploatering begränsas. Ingenting framgår 

dock om eventuella skyddsvärda arter. 
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Påträffade skyddade arter/artmiljöer 

Fältbesök företogs den 20 april 2020. Följande skyddsvärda arter/miljöer för arter 

noterades. Jämför karta 2. 

1. Bergknallen i öster är synbarligen i sig en bra reptilmiljö – för till exempel den 

strikt skyddade hasselsnoken (§S, VU), men är för liten och isolerad för att spela 

någon betydande roll för en ormpopulation.  

 

2. Ett par av nyckelarten större hackspett (N) parningslekte i några döende träd (ek-

apel-lönn) i en gammal inäga. Större hackspetten är visserligen nyckelart på 

grund av bohål också för andra arter, men den omfattas inte av 

artskyddsförordningen. 

 

3. En mycket liten sumpskog finns kring några korta sträckor med sammanstrålande 

diken i sänkan nedanför bergbranten. Delar av sumpskogens diken ser ut att vara 

lämplig miljö för en lek av vanlig groda eller åkergroda, men ingen rom hittades 

trots besök vid lämplig tidpunkt. 

 

 
Karta 2. Platser av möjligt värde för skyddade arter. 
 

Förslag till skyddsåtgärder 
 

Vill man vara säker på att inte skada någon grodlek i området kan rekommenderas att 

man som skyddsåtgärd tillskapar ett lämpligt grodlekvatten genom att dämma eller gräva 

ur några få meter av ett lämpligt dike i anslutning till sparad skogsmark i utkanten av 

området. Eftersom den förmodade lekplatsen är suboptimal och grodlek inte påträffades, 

bedöms det inte som tvingande att utföra skyddsåtgärden.  
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Figur 1. Översikt med med utredningsområdet markerat.Skala 1:50000.
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Figur 2. Översikt med områdena både för utredningen och förundersökningen markerade, samt närliggande lämningar (excerpt 
Fornreg 2020-01-30). Skala 1:10 000.
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Sammanfattning
Under november 2019 genomfördes en arkeologisk ut-
redning inom Rävsdal 1:1 och Fröland 3:25 samt en förun-
dersökning inom Rävsdal 1:1 och Fröland 3:7, Uddevalla 
kommun, Herrestad socken. Detta med anledning av att 
Uddevalla kommun planerar en utökning av befintligt 
verksamhetsområde samt med anledning av att kommu-
nens nuvarande dagvattenhantering behövde åtgärdas 
inom området. Inom både utrednings- och förunder-
sökningsområdet konstaterades att området är kraftigt 
påverkat av moderna aktiviteter och att stora områden 
har banats av och sedan jämnats ut med utfyllnadsmas-
sor. Vid utredningen påträffades ett flertal gärdesgår-
dar, en fägata samt en husgrund. Dessa har registrerats 
i Fornreg som övrig kulturhistorisk lämning (L2019:6537, 
2019:6794 och L2019:7501). Vid förundersökningen av 
boplatsen L1969:1690/Herrestad 284:2 påträffades inga 
förhistoriska lämningar.

Bakgrund
Med anledning av planerad utökning av verksamhetsom-
råde för industri inom Rävsdal 1:1 samt Fröland 3:25 och 
3:7 genomfördes en arkeologisk utredning (Lst dnr 431-
35086-2019) under perioden 13–18 november 2019 samt 
en arkeologisk förundersökning (Lst dnr 431-32495-
2019) den 12 november 2019 av boplatsen Herrestad 
284:2/L1969:1690. Förundersökningen genomfördes 
med anledning av att Uddevalla kommuns nuvarande 
dagvattenhantering behövde åtgärdas. Enligt önskemål 
från berörd Länsstyrelse samkördes utredningen och 
förundersökningen.  Utredningsområdet uppgick till ett 
ca 7,5 hektar stort område. Ca 85% av undersöknings-
området bestod av skogsmark. Ett flertal arkeologiska 
ingrepp har tidigare gjorts i området under framförallt 
1970-talet, men även i början av 2000-talet. Se mer kring 
detta under Tidigare undersökningar.

Landskapsbild
Utredningsområdet utgörs av ett ca 7,5 ha stort område 
och innefattar i huvudsak inägor till det gamla frälse-
hemmanet Räfsdal (L1969:1556). Idag utgörs området 
av en dalgång mellan bergen med igenväxande åkermark 
samt skogsmark. Fastigheterna Fröland och Rävsdal lig-
ger mellan Riksväg 44 och Byfjorden. Från att ha varit 
en landsbygd består Fröland och Rävsdal idag till stora 
delar av handels- och verksamhetsområde samt berg-

täkt. Några fält har dock fått lega orörda, till stor del 
pga det förekommit kornknarr i området (Skredsviks, 
Herrestads och Högås hembygdsförening 2018). Land-
skapet är kraftigt påverkat av moderna aktiviteter när-
mast Byfjorden, där det i dagsläget ligger en bergtäkt. 
Höjden över havet ligger mellan 25–35 m.

Fornlämningsmiljö
Runtomkring Sunningebergen återfinns ett stort an-
tal fornlämningar, de flesta av boplatskaraktär be-
lägna på dess norra sida, i Misterödsdalen, samt 
sydväst därom. Ett antal fornlämningar är belägna 
på de uppemot 95 m höga bergen. I anslutning till 
30-meters-höjdkurvan  runt berget  är inte mindre 
än 10 st boplatser registrerade (L1969:2010, L1969:2386, 
L1969:1771, L1969:1772, L1969:1775, L1969:2465, 
L1969:1621, L1969:2375, L1969:1689 samt den inom ut-
redningsområdet belägna L1969:1690). Samtliga, förut-
om L1969:1621 och L1969:2375, har i någon mån blivit 
undersökta. Fyndmaterialet består av flinta (avslag, yxor, 
spån, mikrosticklar,  spetsar, skrapor, kärnor, knivar 
m.m.) samt keramik. Därtill påträffades ett stort antal 
olika anläggningar. 

Inom utredningsområdet finns sedan tidigare regist-
rerade lämningar, bestående av en boplats (L1969:2123/
Herrestad 283:2) och en by- och gårdstomt (L1969:1556/
Herrestad 283:1). I anslutning till undersökningsområ-
det finns även en fyndplats (L1969:1620/Herrestad 193:1). 
Även boplatsen  L1969:1690/Herrestad 284:2 som berörs 
av förundersökningen ligger inom utredningsområdet. 

Tidigare undersökningar
År 2003 gjordes en arkeologisk förundersökning inom 
delar av aktuellt utredningsområde, inom Rävsdal 1:1. 
Undersökningen 2003 gjordes med anledning av iord-
ningställande av en tillfällig campingplats för O-ringen 
som hölls i Uddevalla. Förundersökningen berörde läm-
ningarna Hererstad 283:1-2 (by-gårdstomt L1969:1556 
och en boplats L1969:2123). Enligt rapporten från förun-
dersökningen (BM rapport 2003:25, Lundin 2013) hade 
det tidigare utförts markarbeten på platsen varvid för-
undersökningen kom att inledas med en okulär besikt-
ning för att göra en skadedokumentation. I rapporten 
nämns även en muntlig källa som uppger att det under 
1970-talet gjordes omfattande ingrepp i området, den 
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ursprungliga matjorden ska ha schaktats bort och om-
rådet ska sedan delvis ha fyllts ut med bl.a. jord, rötslam 
och krossad sten. Vid förundersökningen 2003 drogs 13 
st sökschakt, lagerföljden bestod av ett gråbrunt, siltigt, 
lerigt sandlager med en varierande tjocklek på 0,35-0,5 m, 
därunder framkom en gul-brun lera. Inga anläggningar 
eller fynd påträffades, däremot hittades ett flertal sentida 
byggnadsrester som troligen utgjorde resterna efter de 
byggnader som tillhört gården Rävsdal, som finns åter-
given i kartmaterial från 1930-talet. 

Under 1970-talet gjordes ett flertal arkeologiska in-
grepp inom området. 1970 gjordes provundersökning av 
boplatsen Herrestad 284:2/L1969:1690, därefter delun-
dersöktes densamma av (dåvarande) UV Väst. Vid den-
na undersökning påträffades inga kulturlager, däremot 
förekom flinta i sparsam mängd, bestående av bl.a. spån-
pilspetsar och spånskrapor. Fynden daterades till grop-
keramisk kultur, neolitikum. Enligt inventeringsboken i 
Fornsök är det oklart om beskrivningen avser både Her-
restad 284:1 (L1969:1689) och 284:2 (L1969:1690), eller 
bara en av dessa. En översiktlig arkivstudie genomfördes 
inför uppdraget (Ortman 2019). Anders Haglund 1921 
beskriver Gbg inv. 21 (tillverkningsplats för flintredskap; 
flintspån, 1 trekantig pilspets, 2 flintblock,1 grönstenzyxa), 
Gbg inv. 22 (två små oansenliga högar nu till största delen 
förstörda) samt Gbg inv. 97 (fyndplats; 1 lihultsyxa, 10-
tal spån skärvor flinta). Utifrån blyertsanteckningar på 
1930-talsekonomen i Bohusläns museums arkiv bedöms 
Gbg inv. 22 motsvara Herrestad 283:1 (L1969:1556), även 
om läget är förskjutet något österut. Gbg inv. 21a skulle 
då motsvara Herrestad 284:2 (L1969:1689) och Gbg inv. 
21b Herrestad 284:1 (L1969:1689).

 I Fornsök står det även att boplatserna Herrestad 
284:1-2 är utgrävda 1970. I Bohusläns museums rap-
port 2013:18, Arkeologiskt underlag inför fördjupad över-
siktsplan för Uddevalla tätort, Herrestad och Uddevalla 
socknar, nämns de båda boplatserna Herrestad 284:1-2 
även där som undersökta och borttagna, med referens 
till Särlvik 1970 (Gustafsson mfl 2013). Se mer detaljer 
kring detta under Kart- och arkivstudie.

Syfte och frågeställningar
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta reda på om 
fornlämningar berörs av planerat arbetsföretag. Utred-
ningen ska preliminärt avgränsa nyupptäckta fornläm-
ningar inom utredningsområdet. Utredningen ska också 
om möjligt fastslå antikvarisk bedömning för L1969:1556 
(by- och gårdstomt) och L1969:1620 (fyndplats). 

Syftet med förundersökningen är att dokumentera 
och avgränsa fornlämningen (L1969:1690) med hjälp av 
ett vetenskapligt arbetssätt. Resultaten från förunder-
sökningen ska kunna användas av Länsstyrelsen samt 
Uddevalla kommun som planeringsunderlag. 

Metod och genomförande
Inledningsvis gjordes en inventering och okulär besikt-
ning över hela undersökningsområdet i syfte att utse 
lämpliga prioritetsytor samt vilka ytor som var tillgäng-
liga för maskin. Terrängen bestod av blandat markslag 
med igenväxande åkermark, skogsmark, grusvägar, di-
ken, bergsimpediment samt våtmark. Ca 85% av under-
sökningsområdet bestod av skogsmark.

Då det var skyndsamt med Uddevallas kommun ar-
bete med dagvattenhanteringen i anslutning till boplat-
sen L1969:1690 påbörjades förundersökning av denna. 
Sökschakt med grävmaskin grävdes inledningsvis i ut-
kanterna av berörd fornlämning för att lokalisera ut-
bredningen. Då inga kulturlager påträffades förflyttades 
sökschaktningen till lämningens registrerade utbredning.  
Efter några schakt stod det klart att området var kraftigt 
påverkat av senare tiders aktiviteter. Direkt under förnan 
påträffades ett ljust gråbrunt, siltigt sandlager, med in-
slag av grus, sten, och kvistar, därunder en ljus gulbrun 
lera, på vissa ställen inslag av grågul lera. Inga matjord-
slager påträffades inom förundersökningsområdet. La-
gerföljden i schakten gav känslan av att all matjord ti-
digare schaktats bort och att marken sedan jämnats ut 
med det siltiga sandlagret. Då inga spår efter boplatsen 
L1969:1690 eller andra förhistoriska aktiviteter kunde 
urskiljas beslutades det att det var tillräckligt med 1 dags 
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fältarbete. Förundersökningen var beräknad till 2 dagar. 
I samråd med Länsstyrelsen gick arbetet istället vidare 
med den arkeologiska utredningen. 

Dag 2 påbörjades utredningen av ett ca 7,5 hektar stort 
område, bestående till största delen av skogsmark men 
även av öppna ytor samt några grusvägar som löper ge-
nom området. Inom utredningsområdet finns sedan 
tidigare en möjlig fornlämning registrerad i form av by- 
och gårdstomten L1969:1556/Herrestad 283:1. By- och 
gårdstomten överlappar en boplats (L1969:1690) som 

ej ingår i denna utredning. By- och gårdstomten har ti-
digare delvis förundersökt, detta gjordes av Bohusläns 
museum 2003 (Lundin 2003), se mer under Tidigare un-
dersökningar. Inga anläggningar i schakten påträffades 
förutom i ett. De möjliga anläggningarna utgjordes av 
diffusa mörkfärgningar, men tolkades som ej förhisto-
riska, utan troligen naturliga företeelser, sannolikt spår 
efter djurgångar.  

I övrigt påträffades en husgrund, ett flertal samman-
länkande gärdesgårdar samt en fägata inom utrednings-
området. 
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Figur 3. Översikt över utrednings- och förundersökningsområde med grävda schakt markerade. Kartan visar också de påträffade 
hägnaderna,  samt inmätta topografiska element. Skala 1:3 000.
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Resultat
Förundersökning L1969:1690 Herrestad 
284:2 inom Rävsdal 1:1, Fröland 3:7

L1969:1690 utgörs av en boplats där det tidigare har på-
träffats fynd av slagen flinta. Inga av schakten som gräv-
des inom förundersökningsområdet innehöll några fynd 
eller anläggningar. Lagerföljden var liknande över hela 
området, med avsaknad av matjord under förnan, följt 
av ett omrört siltigt sandlager ovanpå ett ljust gulbrunt-
grågult lerlager. 

Enligt beskrivningen i Fornsök ska boplatsen ha av-
gränsats vid arkeologisk provgrävning inför planerat in-

dustriområde år 1970, med hjälp av provgropar. I prov-
groparna påträffades inga kulturlager, flinta förekom 
sparsamt i form av 4 spånpilspetsar/tångespetsar samt 
3 spånskrapor och daterades till gropkeramisk kultur, 
neolitikum. Enligt inventeringsboken i Fornsök gällan-
de boplatsen L1969:1690 (samt boplatsen L1969:1689) 
så beskrivs boplatserna som utgrävda, dock står ingen 
vidare beskrivning annat än de provgropar och några få 
schakt som gjordes. I Bohusläns museum rapport 2013:18 
(Gustafsson mfl 2013)  beskrivs de båda boplatserna som 
undersökta och borttagna med referens till Särlvik 1970 
(anteckningar, Bohusläns museums arkiv, se mer under 
Kart- och arkivstudie).

Figur 4. Omrört sandlager som låg direkt under förnan. I sandlagret förekom grus och kvistar. Under sandlagret framkom ett 
grå-grågult lerlager. Foto Bohusläns museum, taget mot norr. 
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Utredning Rävsdal 1:1, Fröland 3:25
Efter förundersökningen av L1969:1690 påbörjades den 
arkeologiska utredningen inom Fröland 3:25 och Rävs-
dal 1:1. Många av schakten visade sig ha en liknande la-
gerföljd som påträffats inom förundersökningsområdet, 
dvs ett omrört, siltigt sandlager följt av en ljusgul-grågul 
lera. Stora delar av området är därför att betrakta som 
kraftigt påverkade i modern tid.   

Inom och i anslutning till utredningsområdets nord-
östra delar finns en registrerad boplats (1969:2123/Her-
restad 283:2) samt en by- och gårdstomt (L1969:1556/
Herrestad 283:1). År 2003 genomförde Bohusläns mu-
seum en förundersökning av boplatsen 1969:2123/Her-
restad 283:2 samt delar av by- och gårdstomten, då denna 
överlappar boplatsen. Vid förundersökningen bedömdes 
boplatsen som förstörd. I rapporten nämns att det ”enligt 
muntlig uppgift har man tidigare (under 1970-talet) schaktat 

bort den ursprungliga matjorden och delvis fyllt ut området 
med bl.a krossad sten, jord och rötslam.”  (Lundin 2003).

Inom utredningsområdet påträffades ett flertal sam-
manlänkande gärdesgårdar samt en fägata, dessa har 
registrerats i Fornreg som övrig kulturhistorisk lämning, 
L2019:6537. Fägatan låg i mycket tät granskog. Inom ut-
redningsområdet påträffades även en husgrund, denna 
har registrerats i Fornreg som övrig kulturhistorisk läm-
ning, L2019:6794. Husgrunden bestod av en syllstensrad 
i nordväst-sydostlig riktning, i de syd-sydvästra delarna 
saknades syllstenar. Ur delar av grunden fanns rester av 
järnrör som troligen utgör gamla vattenledningar. Hus-
grunden är delvis beväxt med träd och buskar samt mos-
sa. Strax invid husgrunden återfanns ytterligare sten-
hägnader, registrerade som L2019:7501, även de övrig 
kulturhistorisk lämning.

Figur 5. Lagerföljden var liknande över hela förundersökningsområdet, grå grusig sand med inslag av lera som följs av sandlager 
med inslag av grus och sten. Foto Bohusläns museum.
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I utredningen ingick även att om möjligt fastslå antikva-
risk bedömning för by- och gårdstomten (L1969:1556). I 
samband med utredningen konstaterades att utrednings-
området var kraftigt påverkat av moderna aktiviteter och 
att stora delar av ytorna har banats av och utjämnats med 
fyllnadsmassor. Inga spår efter by- och gårdstomten var 
synliga ovan mark. I samband med förundersökningen 
som gjordes 2003 (Lundin 2003) beskrivs området som 

förstört och att inga lämningar finns kvar. Lämningen är 
ej längre att betrakta som möjlig fornlämning. I utred-
ningen ingick även att om möjligt fastslå antikvarisk be-
dömning för fyndplatsen 1969:1620. Status som övrig kul-
turhistorisk lämning kvarstår för fyndplatsen med motive-
ringen att platsen legat orörd sedan den senast besöktes.

Figur 6. En av gärdesgårdarna som påträffades inom undersökningsområdet. Foto Bohusläns museum, taget mot sydväst.
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Figur 8. Delar av utredningsområdet, 
förundersökningsområdet skymtar en bit bortom 
träden. Foto Bohusläns museum, taget mot sydväst. 

Figur 7. Delar av utredningsområdet, foto Bohusläns museum, taget mot sydost.  
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Kart- och arkivstudie  
Enligt inventeringsboken som återfinns i Fornsök är 
det äldsta skriftliga belägget för by- och gårdstomten 
(L1969:1556/Herrestad 283:1) från 1661. Rävsdal (Räfs-
dal) nämns i Danske jordebok 1638, då som förpantat till 
samma personer som Fröland, samt att jorden brukas 
under Fröland. I OGB (ortnamnen i Göteborg och 
Bohus län) nämns att Lilla Fröland och Räfsdal brukats 
under Stora Fröland. Lilla Fröland nämns som ¼ fräl-
se år 1573. Fröland nämns dock i de skriftliga källorna 
redan 1436. Se mer detaljer kring Fröland i Bohusläns 
museums rapport 2020:05. I en sammanställning över 
Räfsdal, Fröland och Hogen, gjord av Herrestads och 
Högås Hembygdsförening, utgörs Rävsdal av utmark 
1870 enligt Laga Skifte. Husförhörslängder saknas fram 
till 1756, däremot finns övriga kyrkböcker såsom Fö-
delse- och dopboken, Vigselboken samt Död- och be-
gravningsboken. Under 1690-talet  och framåt nämns 
Räfsdal  ett flertal gånger i dessa böcker och senare även 
i husförhörslängderna. På Storskifteskartan från 1796 
över Misteröd i Herrestads socken är Räfsdals marke-
rat som skog och utmark.

Under 1970-talet gjordes ett flertal arkeologiska in-
grepp inom området. I arkivmaterialet har ett flertal 
dokument gällande de arkeologiska undersökningarna 
inom området genomgåtts i syfte att försöka bringa klar-
het i vad som tidigare skett på platsen. Som nämnt tidi-
gare benämns boplatsen 1969:1690/Herrestad 284:2 som 

utgrävd/borttagen i ett flertal olika källmaterial. Dock 
kvarstår frågan gällande om det rör sig om båda boplat-
serna Herrestad 284:1-2, eller bara en av dessa. Referen-
sen som nämns i Bohusläns museums rapport 2013:18 
(Gustafsson mfl 2013) där boplatsen L1969:1690/ Her-
restad 284:2 beskrivs som undersökt och borttagen är 
beskriven i referenslistan som Anteckningar, Särlvik 1970. 
I anteckningarna står inget årtal angivet, inte heller för-
fattare. Rubriken på dessa anteckningar är ”Fröland 22”. 
Enligt arkivmaterialet är anteckningarna möjligen gjorda 
av B. Åkerström, anteckningarna består av kortfattade 
provgropsbeskrivningar men saknar datum.  I samma 
arkivakt fanns ett dokument gällande utförd besiktning 
gjord av Särlvik i oktober 1970. I arkivmaterialet fanns 
bl.a även tillståndsbevis för arkeologisk undersökning 
inom Frölands- och Räfsdalsområdet, daterade till juli 
1970 (se bilaga 2).

På den ekonomiska kartan från 1975 återfinns ett fler-
tal mindre byggnader inom utredningsområdet, framfö-
rallt i de södra delarna. Inga fornlämningar är markerade 
inom utrednings- eller förundersökningsområdet. På 
flygfoton tagna 1955-1967 syns en byggnad, möjligen en 
lada, på platsen för by- och gårdstomten. I Digitalt mu-
seums arkiv återfanns ett flertal foton tagna 1970 av Bo 
Åkerström föreställande Stenåldersboplats 21a och b, vilka 
redan noterats motsvara Herrestad 284:2 (L1969:1689) 
och 284:1 (L1969:1689) (se Tidigare undersökningar).

Figur 9. Foto benämnt Herrestad socken, Fröland. Sten-
åldersboplats 21a och b. Sedd från sydväst. Augusti 1970. 
Foto Bo Åkerström, Bohusläns museum. UMFA54631:1456. 
Källa Digitalt museum.
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Resultat gentemot 
undersökningsplanen
Några avvikelser från undersökningsplanen gjordes.  
Förundersökningen (431-32495-2019) av boplatsen 
L1969:1690/Herrestad 284:2 var beräknad att pågå un-
der 2 fältdagar. Efter den första dagen kunde det kon-
staterats att inga förhistoriska spår fanns kvar på plat-
sen och att arbetet istället skulle fortskrida med utred-
ningen (431-35086-2019) inom fastigheterna Rävsdal 
1:1 och Fröland 3:25. De analyser (3 st vedartsanalys, 3 st 
14C-analys, 2 st makrofossilanalys, keramisk analys) som 
var beräknade för projektet var inte heller motiverade 
med tanke på den omfattande förstörelsen inom om-
rådet. I övrigt anses målsättningarna med utredningen 
och förundersökningen vara uppfyllda, med hänvisning 
till ovanstående rubriker Syfte och frågeställningar, Metod 
och genomförande samt Resultat. 

Slutsatser samt åtgärdsförslag
Efter utförd förundersökning kan det konstateras att 
inga spår efter Herrestad 284:2/1969:1690 finns kvar. 
Området är kraftigt påverkat av senare tiders aktivite-

ter. Fornlämningens antikvariska status har efter utförd 
förundersökning ändrats till ingen antikvarisk bedöm-
ning i Fornreg. 

Inom utredningsområdet påträffades ett flertal, och 
till största delen sammanlänkande gärdesgårdar, en fä-
gata samt en husgrund. Dessa lämningar har registrerats 
i Fornreg som övrig kulturhistorisk lämning (L2019:6537, 
L2019:6794, L2019:7501) och bör tas i beaktande vid 
händelse av exploatering. I utredningen ingick även att 
om möjligt fastslå antikvarisk bedömning för en by- och 
gårdstomt (L1969:1556) samt en fyndplats (L1969:1620). 
Status för fyndplatsen som övrig kulturhistorisk lämning 
kvarstår. Gällande by- och gårdstomten L1969:1556/
Herrestad 283:1 är den ej längre att betrakta som möj-
lig fornlämning, detta med anledning av resultaten från 
den tidigare utförda förundersökningen inom området 
i kombination med den konstaterade förstörelsen inom 
området vid utförd utredning.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell 

Bilaga 2. Antikvarisk historik L1969:1690/Herrestad 284:2



Bilaga 1 . Schakttabell

ID Kontexttyp Längd (m) Bredd (m)
Djup/
Tjocklek 
(m)

Fyllningstyp Fyllningsfärg Beskrivning & Tolkning Övrig dokumentation

1 Schakt 5,50 3,50 0,35 Sand Grågul
Verkar omrört, förna 0–0,1 m, grå geggig grusig sand med lera 0,1–0,2, därunder sand med inslag 
av grus och sten. Kvistar ligger långt ner i schaktet. 

2 Schakt 3,00 1,30 1,30 Sand Ljusbrun
För övergripande lagerföljd, se schakt ovan. Detta schakt består endast av ett lager, varvig sand. 
Sanden är brun/gul/grå om vartannat.

Eventuellt påfört material.

3 Schakt 11,00 2,50 0,30 Lera Grå 0–0,05 m förna 0,05–0,15 grå siltig sand därunder gulgrå lera. 

4 Schakt 7,00 2,50 0,25 Sand Brun 0–0,05 m förna 0,05–0,25 brun sand, 0,25– grågul lera.

5 Schakt 7,00 1,30 0,40 Sand Brun 0–0,05 m förna 0,05–0,3 brun, något grå sand 0,3–0,4 grågul lera.

6 Schakt 5,50 2,50 0,25 Sand Gråbrun 0 till 0,05 m förna därunder grå grusig sand med inslag av stenar i varierande storlek. 

7 Schakt 9,00 2,50 0,20 Sand Ljus gråbrun Direkt under förnan kommer den ljusa gråbruna sanden. Inget matjordslager. Påfört?

8 Schakt 3,00 2,50 0,15 Sand Ljus gråbrun Sand direkt under förnan.

9 Schakt 3,00 1,30 0,25 Sand Ljus gråbrun Ljus gråbrun sand direkt under förnan.

10 Schakt 12,00 1,30 0,35 Lera Gråbrun till gråblå 0–0,1 m grästorv, 0,1–0,35 lera

11 Schakt 14,00 1,30 0,18 Lera Grågul 0–0,1 m grästorv, 0,1–0,18 lera

12 Schakt 9,00 1,30 0,25 Lera Gulgrå 0–0,1 m grästorv, 0,1–0,25 lera
Stor mängd sten, strl 
0,05–0,4 m (övervägan-
de 0,2)

13 Schakt 6,50 1,30 0,25 Sand Brun 0–0,1 m grästorv, 0,1–0,15 grå sandinblandad lera, 0,15–0,25 gråbrun lera Fynd av recent järnbit.

14 Schakt 5,00 1,30 0,30 Sand Brun 0–0,1 m grästorv, 0,1–0,3 grå lera

15 Schakt 16,00 1,30 0,45 Omrörd matjord Gråbrun 0–0,05 m förna, 0,05–0,25 gråbrun jord med porslin, glas och kapsyler därunder brungrå siltig  lera.

Ligger i glänta i närheten 
av husgrund,. Flertal äp-
pelträd och nyponbuskar 
runtomkring.

16 Schakt 14,00 1,30 0,30 Sand Brun 0–0,05 m grästorv, 0,05–0,25 brun sand, 0,25–0,3 gulgrå lera Ett fåtal recenta fynd.

17 Schakt 12,50 1,30 0,30 Lera Brungrå 0–0,05 m förna, därunder grå siltig lera med ljusare inslag. 1st kvarts. Ligger i glänta.

18 Schakt 12,00 1,30 0,30 Lera Grå 0–0,05 m förna, därunder grå siltig lera. Skogsmark.

19 Schakt 18,00 1,30 0,35 Matjord Mörkt brungrå 0–0,1 m grästorv, 0,1–0,3 jord, 0,3–0,35 lera.

20 Schakt 9,00 1,30 0,60 Lera Grå Lera direkt under gräset. V om ekar, äppelträd och nypon.

21 Schakt 1,30 0,25 Grå
Lera direkt under grästorv. Grå med ljusa sandinslag. I sv togs ett djupare tag för att se om det före-
kom annat än lera vilket det inte gjorde, djup 0,7m.

22 Schakt 7,50 1,30 0,45 Lera Grå 0–0,1 m förna, 0,1–0,25 matjord 0,25–0,35 gråbrun lera, 0,35–0,45 ljusgrå lera, i V påfört grus. 

23 Schakt 15,00 1,30 0,75 Gråbrun
Vass och gräs, därunder gråbrun matjord blandat med troliga muddringsmassor, botten ljus grågul 
lera med inslag av gråblå lera.

24 Schakt 12,00 1,30 0,90 Matjord Brun
Blött, mkt vass i fyllningen. Muddringsmassor blandat med jord ner till leran som är ljusgrå och gul, 
mkt hårt packad.

25 Schakt 14,00 1,30 0,35 Matjord Brun 0–0,05 m förna, därunder matjord till 0,3 m, därunder gulgrå hård lera.

26 Schakt 12,00 1,30 0,45 Lera Grå Grå lera direkt under gräset. Ligger i öppen glänta i skogsmark.

27 Schakt 11,00 1,30 0,30 Sand Mörkbrun 0–0,5 m förna, 0,05–0,25 mörkbrun något siltig sand, 0,25–0,3 grågul, något sandig, lera.

28 Schakt 11,00 1,30 0,25 Sand Gråbrun 0–0,05 m förna, 0,05–0,2 gråbrun lerig sand, 0,2–0,25 gulgrå lera.

1
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Uddevalla 
kommun 

Objekt 
Rävsdal Ind. Omr. 

 

 
Exploateringsbudget  
2020-08-25 

Objektbeskrivning 
Ny industrimark 

Projektnr 
 

 

År 

2021 2022 2023 Efter 
2023 

 Totalt 

Exploaterings 
-kostnad 
[kr] 

Kostnad 
Gator 
(Kommunikatio
nsyta/ 
genomfartsväg  
 I kostnaden ingår 
Belysning och 
Dagvattenbrunnar. 
Reservation om det 
förekommer berg, 
miljöförorening och 
restriktioner 
geoteknik 

 

 3 800 000  
 

 
 
 

 - 3800 000 

Gångväg   300 000    - 300 000 
Bortforsling av 
massor/deponi 

 

 1 500 000    - 1 500 000 

Skogsavverk
ning samt 
stubbar 

200  000     - 200 000 

 Fastighets 
-bildning 

  500  000  
 

 - 500 000 

Projektering 500  000     - 500 000 
Geoteknisk 
-utredning  

500 000    - -    500 000 

        

Utgifter       - 7 300 000 
        
Intäkt Tomt 

-försäljning 
  56 000 kvm 

industri/ 
16 800 000 
(Baserat på 
300 kr/kvm) 

  16 800 000 

 Netto 
-kostnad 

     + 9,5 milj 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Email 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada  

Projektets namn  
Genomförande av detaljplan för Rävsdal industriområde 
 
Projektnummer 
Projektnummer: 
 
Projektansvarig 
Martin Hellström 

Bakgrund 

1998 antogs den nuvarande detaljplanen för Rävsdal industriområde. Detaljplanen syftar till att 
iordningställa området för industriverksamhet. 
Området kan ses som en utökad del av Frölands industriområde som i dagsläget är en bergtäkt men 
som är under avveckling och ska avlämnas till kommunen färdigsprängt, avrensat och 
efterbehandlat senast 2024-01-01.  
Fram till 2024 bedriver Swerock en bergtäkt på Fröland med sprängning, krossning, lastbilar, 
maskiner, asfaltverk mm. 
Rävsdalsområdet som ligger i anslutning består av ca 55 000 kvadratmeter industrimark, exklusive 
allmänna kommunikationsytor.  
 
Inom området har redan undersökningar i form av arkeologisk förundersökning samt 
artskyddsutredning utförts.  
I den arkeologiska förundersökningen påträffades flertalet gärdesgårdar vilka enligt utredningen bör 
beaktas vid framtida exploatering.  
Artskyddsutredningen rekommenderar att om kommunen vill säkerställa att inte skada någon 
grodlek i området kan detta säkras genom mindre åtgärder vid exploateringen. Det är dock ingen 
tvingande åtgärd då någon grodlek inte påträffades. 
 
Utförda utredningar behöver kompletteras med en geoteknisk undersökning för att sedan 
projektering, upphandling av entreprenad samt utförande av entreprenad. 
kommunen har som ambition att Rävsdal ska vara klart för etablering under 2023. 
För att nå dit måste vi iordningställa kommunikationsytor, vatten och avlopp, dagvatten, el och 
övrig infrastruktur. 
Syftet med projektet är att iordningställa Rävsdalsområdet för industriändamål i 
enlighet med gällande detaljplan 1485K-P98/13. 
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Personella resurser 
Mark- och Exploateringsingenjör 
Projektledare Projektenheten 
 

Organisation  
 Finansiär är kommunen som bygger ut gator,  
 Projektansvarig Martin Hellström 
 Projektledare är Petter Larsson, Adam Gistedt  
 Styrgrupp Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Tidplan 

 Utredningar, projektering etc 2021  
 Byggnation av genomfartsväg, samt anslutningsvägar, 

anläggande VA, EL, dagvatten, fastighetsbildning mm, 2022 - 2023 
 Etablering av verksamheter 2023– 

 

Budget och finansiering 
Utgifter 7,3 miljoner kronor. 
Inkomster 16,8 miljoner kronor. (baserat på ett försäljningspris på industrimarken om 
300 kr/kvm) 
Projektet beräknas gå med ett plusresultat på ca 9,5 miljoner kronor. Se bifogad 
investeringskalkyl. 
 
Återrapportering/kommunikation/uppföljning 
Återrapportering sker muntligt och skriftligt till projektägare samt 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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Mottagare och överlämning 
Projektet är färdigställt när kommunikationsytor samt annan teknisk försörjning är 
iordningställt samt ytorna för industrimark är frigjorda och etableringsklara. 
 
Driftbudget 
Vägarna som iordningställs inom exploateringsområdet ligger på kvartersmark, och 
avses i framtiden driftas och underhållas av en gemensamhetsanläggning. Inga 
naturområden är planerade inom området. 
 
 

 

_________________________                                      ______________________________ 

 
Martin Hellström, Projektansvarig                     Maria Jacobsson, Förvaltningschef 
Uddevalla den 2020                      Uddevalla den 2020  



 



Industrifastighet, ca 5000 m2
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Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 60 00 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Beslut om avrop 1, förstudie om byggnation av skola Skäret, 

enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av skola på Skäret, 
kallad Skola Skäret.  
 
Objektens omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som 
inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 
någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 
kostnadsfördelning. 
 
Detaljplanearbete har inletts för skolan. Den inledande fasen ”initial analys” samt 
förstudien enligt samverkansmodellen kommer att genomföras parallellt med 
detaljplanearbetet, dels för att samordningseffekt av utredningar, dels för att 
förprojektering och volymarbete kan ske tillsammans med planarbetet. Förstudiefasen 
innehåller bland annat framtagande av programbudget, produktionskostnadskalkyl samt 
ekonomisk ram i enlighet med de principer som framgår i samverkansavtalet.  
 
Hemsö har arbetat fram en första preliminär tidplan för projektet som bygger helt på 
kommunens tidplan för detaljplanearbetet. Tidplanen visar på att skolstart ht 2025 kan 
vara möjlig. Budgeten för förstudiearbetet fram till samråd och avrop 2 bedöms till 
1.200.000 kr. 
 
En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 
två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 
medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare till förstudiefasen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 
Bilaga 1, Förstudiebudget skola Skäret. 
Bilaga 2, tidplan, skola Skäret. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att godkänna avrop 1 för skolprojektet Skäret, 
 
att inleda förstudiefasen med Skola Skäret, 
 
att budgeten för förstudiefasen ska vara 1.200.000 kr. 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré  
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 
Hemsö fastighets AB 



Förstudiebudget
Projekt: Nya Ljungskileskolan 

Upprättad av: Johanna Nyström 

Datum: 2020‐09‐24

Rev: 

Konsulter SEK

Arkitekt 500 000 Förstudie program

Landskapsarkitekt 100 000

Brandkonsult
Byggkonstruktör, statiker 50000
Yttre VA
Geotekniker
VVS‐konsult
Tillgänglighet
Styr‐/reglerkonsult
Ventilationskonsult
El‐/belysning/hiss
Inredningsarkitekt
Kylkonsult
Akustiker
Storkökskonsult
Miljökonsult/tekniker
Övriga konsulter 100 000

Delsumma 750 000

Utredningar

Möjlig utbyggnadsordning  100 000

Teknisk besiktning/invetering  200 000

Trafikutredning  150 000

Geoteknisk undersökning 300 000

Delsumma 750 000

Övriga kostnader

Projektledning 500 000

Kommunikationsmaterial  50 000

Myndighetsavgifter (nybyggnadskarta, mm) 50 000

Delsumma 600 000

Oförutsett

20% 420 000

Total förstudiebudet 2 520 000

Förutsättningar:
Ny‐, till‐ och ombyggnad av Ljungskileskolan med en framtida kapacitet för drygt 
1000 elever. Inom befintlig detaljplan. 

Budgetförslag: 
Förstudiebudgeten avser arkitekt, teknisk besikting, utredning möjlig 
utbyggnadsordning, trafikutredning samt geotekniskundersökning. 

Förstudiebudgeten avser arbete under oktober ‐ februari då preliminärt avrop 2 
planeras för i mars 2021. 



Grundläggande förutsättningar: 
Ljungskileskolan 
Sammanställd 2020‐10‐01

Planeringsförutsättningar: Lokalbehovsprogram dat. 2019‐03‐15

Funktionsprogram Uddevall grundskolar 2019 

Förstudie Ny F‐9 skola och förskola i Ljungskile dat. 2019‐03‐25

Lokalbehov:  Kommentar

Kapacitet:  1030 elever och 150 vuxna 

Innehåll  Årskurs F‐3: 400 elever, 4 hemområden 

Årskurs 4‐6: 300 elever, 3 hemområden 

Årskurs 7‐9: 330 elever, 3 hemområden 

Friytekrav (bygglov) Årskurs F‐6: 30 kvm  Måste utredas  

Årskurs 7‐9: 20 kvm  

Innehåll:

Huvudentré Välkomnande, central placering som förbinder skolans olika delar 

Idrottshall  1 fullmått + 1 B‐hall, nås utanför skoltid  Sviktande golv önskas 

Tillagningskök 1 st Bara för skolan under skoltid? 

Hemområden 

Specialsalar

Bibliotek

Samlingssal

Administration

Vaktmästeri

Varuintag

P‐platser/Busshållplatser

Övrigt: Lätt orienterad 

Skofri skola

Flexibelt, omställningsbart i vardagsarbet och ver tid 

Miljövänlig

F‐6 egna entrér med utgång till skolgård 

Öppen skola efter skoltid

Mötesplats för spontan aktivitet 

Etappindelad byggnation Pågående verksamhet under byggnation 



Hyresram Hälle förskola 20 år

Projektnamn Hälle förskola

Datum 2020‐09‐14

Reviderad

Upprättad av Jennifer Jennerhed

Övriga antaganden Projektsamanställning Totalt (mkr) kr per BTA kr per UY %

Momsavdrag 100% Total projektkostnad 56 563 31 424 34 916

Antal elever 160 Hyra/total projektkostnad 6,25%

Årlig hyreskostnad (inkl tillägg) 3 535 2 182

Uthyrbar yta/elev 10,1

Hyra/elev (kr) 22 095

Markförvärv 2 250 1 250 1 389

Ytslag Byggherre 7 560 4 200 4 667

Omvandlingsfaktor (UY/BTA) Entreprenad 43 200 24 000 26 667

BTA, kvm Oförutsett/budgetreserv 3 553 1 974 2 193 7%

Uthyrbar yta (UY), kvm Moms 0 0 0

Investeringsbidrag 0

Intäkter Totalt (kr) UY (kr/kvm) Total projektkostnad 56 563 31 424 34 916

Hyresintäkter 3 535 200 2 182

Tillägg ‐varmhyra 0 0

Tillägg ‐ fastighetskatt 0 0

Rikthyra 3 535 200 2 182

Sammaställning nyckeltal

Förskola

0,9

1 800

1 620
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Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petré@uddevalla.se 

 

Beslut om avrop 2, programfas, ny förskola Hälle 2, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av förskola i Hälle, 
kallad Hälle 2.  
 
Objekten ska prövas utifrån samverkansavtalets modell som inleds med en initial 
analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om någon part önskar 
avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given kostnadsfördelning. 
 
Den inledande fasen ”initial analys” i samverkansmodellen har genomförts för förskolan 
Hälle 2 i vilken parterna har bedömt förutsättningarna för projektet och om projektet ska 
utredas ytterligare i en förstudie. Förstudiefasen innehåller bland annat framtagande av 
programbudget, produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de 
principer som framgår i samverkansavtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2020 att projektet skulle gå in i förstudiefasen 
som enligt samverkansavtalet innebär Avrop 1.  
 
En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 
två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 
medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare till programfasen. Under 
programfasen kommer ett utkast till hyresavtal arbetas fram.  
 
Budgeten omfattar framtagande av underlag för hyresavtal samt förfrågningsunderlag 
för entreprenadupphandling.  
 
Budgetförslaget möjliggör för projektet att löpa på med projektering under tiden 
hyresavtal och marköverlåtelseavtal går igenom kommunens beslutsprocess. Det 
möjliggör en förkortad tidplan för projektet med uppskattningsvis 3 månader. 
 
Budget föreslås omfatta 3 743 250 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 
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Bilaga 1, programbudget Hälle 2 förskola 2020-09-22. 
Bilaga 2, tidplan Hälle 2 förskola 2020-09-22. 
Bilaga 3, ekonomisk ram Hälle 2 förskola 2020-09-22. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avrop 2 för förskoleprojektet Hälle 2, 
 
att inleda programfasen med förskolan Hälle 2, 
 
att budgeten för programfasen inklusive budget för förstudien ska vara 3 743 250 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 
Hemsö fastigheter AB 



Programbudget
Projekt: Förskola i Hälle
Upprättad av: Jennifer Jennerhed

Datum: 2020‐09‐10

Rev: 

Konsulter Budgetförslag (totalt) Budget Förstudie Budget Program + FFU
Arkitekt 750 000 200 000 550 000
Landskapsarkitekt 250 000 50 000 200 000
Brandkonsult 70 000 70 000
Byggkonstruktör, statiker 150 000 150 000
Yttre VA 75 000 75 000
VS‐konsult 75 000 75 000
Styr‐/reglerkonsult 50 000 50 000
Ventilationskonsult 75 000 75 000
El‐/belysning/hiss 150 000 150 000
Inredningsarkitekt 0
Kylkonsult 0
Akustiker 70 000 70 000
Storkökskonsult inkl kylkonsult 200 000 200 000
Miljökonsult/tekniker 120 000 120 000
Övriga konsulter 150 000 50 000 100 000 Energi, dagvatten, trafik m.fl

Delsumma 2 185 000 300 000 1 885 000

Utredningar

Bullerutredning 50 000 50 000 0

Geoteknisk undersökning 150 000 150 000

Miljöinventering 50 000 50 000

Delsumma 250 000 200 000 50 000

Övriga kostnader

Projektledning (intern/extern) 650 000 50 000 600 000

Kalkylator 70 000 70 000

Myndighetskostnader (nybyggnadskarta) 25 000 25 000 0

Delsumma 745 000 75 000 670 000

Fastighetskostnader

Värdering

Lagfart

Förrättningskostnader 50 000 50 000

Delsumma 50 000 0 50 000

Oförutsett

15% 513 250 115 000 398 250

Total programbudget (inkl FFU) 3 743 250 690 000 3 053 250

3 053 250

Förutsättningar:
Förhandsbesked för förskola 160 barn erhölls i juli 2020. 
Förstudie genomförd under augusti ‐ september för inplacering och tidig 
programhandling. Förstudiebudgeten avsåg arkitekt och landskapsarkitekt för 
inplacering på tomten och anpassning av konceptförskola till platsens 
förutsättningar. 

Byggrättsvärdering genomförs under förstudiefasen men bekostas av Uddevalla 
kommun i enlighet med samverkansavtalet. 

Budgetförslag: 
Budgeten omfattar framtagande av underlag för hyresavtal samt 
förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling. 

Hyresavtal tecknas på A‐handlingar och beskrivningar enligt överenskommelse. 

Budgetförslaget möjliggör för projektet att löpa på med projektering under tiden 
hyresavtal och marköverlåtelseavtal går igenom kommunens beslutsprocess. Det 
möjliggör en förkortad tidplan för projektet med uppskattningsvis
3 månader. 

Tidplan för programfas: oktober 2020 ‐ mars 2021



Tidplan 
Hälle förskola Datum rev:

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Initial analys

Utreda förutsättningar referensförskola

Framtagande förstudiebudget

Förhandsbesked fsk

Avrop 1

Förstudie

Beslut förhandsbesked

Besked om verksamhetskrav

Inplaceringskiss/volymstudie

Projektkostnadsuppskattning

Byggrättsvärdering

Framtagande ekonomisk ram

Markanvisningsavtal

Avrop 2

Programfas

Framtagande av underlag hyresavtal

Uppdaterad projektkalkyl

Fastställa ekonomisk ram

Framtagande av hyresavtal och marköverlåtelse

Ansökan om fastighetsbildning

Avtalspaket färdigförhandlat *

Avtalspaket till styrgrupp för stadsutveckling 1‐dec

Avtalspaket tas upp i SBN 17‐dec

Avtalspaket tas upp i KS

Avtalspaket tas upp i KF

Avtalspaket vinner laga kraft

Planeringsfas

Projektering

Framtagande förfrågningsunderlag

Granskningstid

LOU‐upphandling

Annonsering 

Upphandling

Tilldelning

Genomförandefas

Bygghandlingsprojektering

Ansökan om bygglov

Startbesked

Produktion

Färdigställande

Tillträde

* Kritiska moment

Tidplanen förutsätter att hyresavtal och marköverlåtelseavtal kan gå upp till politiskt beslut dec 2020

2023

2020‐06‐01 2020‐09‐20

Sammanställd av: Jennifer Jennerhed

2020 2021 2022
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Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré 
Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Beslut om avrop 1, förstudie om nya- och ombyggnation av 

Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är ny-, till- och ombyggnad av 
Ljungskileskolan till en elevkapacitet motsvarande cirka 1000 elever. 
 
Objektens omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som 
inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 
någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 
kostnadsfördelning. 
 
Den inledande fasen ”initial analys” i samverkansmodellen för Ljungskileskolan pågår. 
Parterna har dock bedömt förutsättningarna för projektet och att projektet ska utredas 
ytterligare i en förstudie. Förstudiefasen innehåller bland annat framtagande av 
programbudget, produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de 
principer som framgår i samverkansavtalet.  
 
En styrgrupp har bildats för samverkan om samtliga projekt i avtalet. Gruppen består av 
två representanter från vardera parten. För kommunen har kommundirektören utsett en 
medarbetare från kommunledningskontoret och en från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Representanterna bedömer att projektet bör gå vidare till förstudiefasen.  
 
Budgeten för förstudiearbetet bedöms till 2.520.000 kr. 
 
För Ljungskileskolan finns i dagsläget ingen tidplan. Målet är att inom ramen för 
förstudien arbeta fram en tidplan som kan presenteras för projektets styrgrupp senare 
under hösten. Kommunledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen med förslag 
till tidplan så snart det är möjligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-12. 
Bilaga 1, förstudiebudget Ljungskileskolan. 
Bilaga 2, Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att godkänna avrop 1 för skolprojektet Ljungskileskolan, 
 
att inleda förstudiefasen med Ljungskileskolan, 
 
att budgeten för förstudiefasen ska vara 2 520 000 kr. 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 
 

Skickas till 
Hemsö fastighets AB 



Grundläggande förutsättningar: 
Ljungskileskolan 
Sammanställd 2020‐10‐01

Planeringsförutsättningar: Lokalbehovsprogram dat. 2019‐03‐15

Funktionsprogram Uddevall grundskolar 2019 

Förstudie Ny F‐9 skola och förskola i Ljungskile dat. 2019‐03‐25

Lokalbehov:  Kommentar

Kapacitet:  1030 elever och 150 vuxna 

Innehåll  Årskurs F‐3: 400 elever, 4 hemområden 

Årskurs 4‐6: 300 elever, 3 hemområden 

Årskurs 7‐9: 330 elever, 3 hemområden 

Friytekrav (bygglov) Årskurs F‐6: 30 kvm  Måste utredas  

Årskurs 7‐9: 20 kvm  

Innehåll:

Huvudentré Välkomnande, central placering som förbinder skolans olika delar 

Idrottshall  1 fullmått + 1 B‐hall, nås utanför skoltid  Sviktande golv önskas 

Tillagningskök 1 st Bara för skolan under skoltid? 

Hemområden 

Specialsalar

Bibliotek

Samlingssal

Administration

Vaktmästeri

Varuintag

P‐platser/Busshållplatser

Övrigt: Lätt orienterad 

Skofri skola

Flexibelt, omställningsbart i vardagsarbet och ver tid 

Miljövänlig

F‐6 egna entrér med utgång till skolgård 

Öppen skola efter skoltid

Mötesplats för spontan aktivitet 

Etappindelad byggnation Pågående verksamhet under byggnation 



Förstudiebudget
Projekt: Nya Ljungskileskolan 

Upprättad av: Johanna Nyström 

Datum: 2020‐09‐24

Rev: 

Konsulter SEK

Arkitekt 500 000 Förstudie program

Landskapsarkitekt 100 000

Brandkonsult
Byggkonstruktör, statiker 50000
Yttre VA
Geotekniker
VVS‐konsult
Tillgänglighet
Styr‐/reglerkonsult
Ventilationskonsult
El‐/belysning/hiss
Inredningsarkitekt
Kylkonsult
Akustiker
Storkökskonsult
Miljökonsult/tekniker
Övriga konsulter 100 000

Delsumma 750 000

Utredningar

Möjlig utbyggnadsordning  100 000

Teknisk besiktning/invetering  200 000

Trafikutredning  150 000

Geoteknisk undersökning 300 000

Delsumma 750 000

Övriga kostnader

Projektledning 500 000

Kommunikationsmaterial  50 000

Myndighetsavgifter (nybyggnadskarta, mm) 50 000

Delsumma 600 000

Oförutsett

20% 420 000

Total förstudiebudet 2 520 000

Förutsättningar:
Ny‐, till‐ och ombyggnad av Ljungskileskolan med en framtida kapacitet för drygt 
1000 elever. Inom befintlig detaljplan. 

Budgetförslag: 
Förstudiebudgeten avser arkitekt, teknisk besikting, utredning möjlig 
utbyggnadsordning, trafikutredning samt geotekniskundersökning. 

Förstudiebudgeten avser arbete under oktober ‐ februari då preliminärt avrop 2 
planeras för i mars 2021. 
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Handläggare 

Strategisk stadsutvecklare Patrik Petré  

Telefon 0522-69 63 59 
patrik.petre@uddevalla.se 

 

Projekt Rotviksbro äldreboende och förskola, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 
fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är överlåtelse av fastigheten innehållande 
äldreboende och förskola i Rotviksbro samt tillbyggnad av äldreboendet. 
 
Objektens omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets modell som 
inleds med en initial analys. Därefter sker ett antal steg fram till färdigställande. Om 
någon part önskar avbryta ett projekt vid någon tidpunkt görs det enligt en given 
kostnadsfördelning. 
 
Under sommaren beslutades att projektet vid Rotviksbro skulle pausas. Arbetet har 
sedan dess stått still. För att kunna genomföra en effektiv resursplanering av nuvarande 
och kommande projekt, oavsett om det sker i samverkan med eller i egen regi, är det 
önskvärt med ett ställningstagande om projektet ska avslutas med Hemsö och drivas i 
egen regi eller att återuppta samverkan avseende detta projekt med Hemsö.  
 
Om kommunstyrelsen väljer att ärendet ska drivas i egen regi bedömer 
samhällsbyggnadsförvaltningens projektenhet tiden från beställning till inflyttning till 
36 månader. Motsvarande tid om projektet drivs av Hemsö har bolaget bedömt till 33 
månader. 
 
Hemsö har meddelat att inga kostnader kommer att påföras kommunen om projektet 
avbryts i detta skede.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13. 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret överlämnar ärendet, utan eget ställningstagande, till 
kommunstyrelsen för avgörande om; att antingen fortsätta samverkan med Hemsö eller 
att driva projektet i egen regi.  
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Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Strategisk stadsutvecklare 

Skickas till 
Hemsö Fastighets AB 
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Handläggare 

Chef avd. Hållbar Tillväxt Anders Brunberg  
Telefon 0522-69 60 61  
Anders.brunberg@uddevalla.se  
 

 

Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS  

Sammanfattning 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen att möjliggöra användning av de 5 miljoner som 
avsatts för Idéburna offentliga partnerskap (IOP) 2020 även för andra samarbeten med 
idéburen sektor för att möta behov som uppstått i samband med corona. För att 
möjliggöra användning av medlen inom ramen för 2020, beslutade kommunstyrelsen att 
idéburen sektor skulle ges möjlighet att ta initiativ till samverkan med kommunen 
genom en ny samverkansform- Idéburen Offentlig Samverkan (IOS). Syftet med IOS är 
att möjliggöra kortare samarbeten mellan kommun och idéburen sektor, snabba 
beslutsprocesser och att möta behov i samhället och hos befolkningen till följd av 
corona.  
 
Möjligheten att söka dessa medel kommunicerades ut i direkt anslutning till beslutet i 
kommunstyrelsen och fram till 2020-10-21 har det inkommit tretton initiativ till 
idéburen offentlig samverkan. Efter granskning utifrån kriterier föreslås 
kommunstyrelsen fatta positivt beslut om fem initiativ från följande organisationer: 
Studieförbundet Vuxenskolan, Agapes vänner, Saronhuset, Uddevalla Folkets Hus och 
ABF Fyrbodal. 
 
Initiativen föreslås få de belopp de ansökt om förutom initiativet från ABF Fyrbodal, 
Ung i sinnet, som föreslås bli beviljade 50 tkr istället för 93 tkr, en reducerad summa 
gällande arvoden och teknisk utrustning med hänvisning till den mycket begränsade 
projekttiden.  
 
Gemensamt för dessa fem initiativ är att de på ett tydligt sätt syftar till att möta och 
mildra konsekvenser till följd av corona hos särskilt utsatta målgrupper samt att det 
finns en samverkan kring innehållet i projekten med Uddevalla kommun. Två av 
initiativen är kopplade till redan befintliga Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP). 
Dessa initiativ bygger på den befintliga samverkan inom ramen för IOP:et men 
innehållet i initiativen har tydlig koppling till corona som inneburit försvårande 
omständighet för IOP:ets verksamhet och aktuella målgrupper som befintligt IOP inte 
har möjlighet att möta. 
 
Initiativ till IOS från följande organisationer föreslås därmed att avslås: 
Lita på Sverige?- Studieförbundet Vuxenskolan, Potatisgårdens vänner, Yrkesresurs, 
KÅSA-ABF Fyrbodal, Ljungskile folkhögskola, Lokal-TV Uddevalla, Reinos vänner 
och Musik i Bohuslän  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-09  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Inkomna initiativ till Idéburen Offentlig samverkan 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att bevilja följande initiativ till idéburen offentlig samverkan: 
 
Utbildningsinsats för utlandsfödda kvinnor, Studieförbundet Vuxenskolan, 100 tkr 
Agapes vänner för matpengar, arbetsförberedande insatser och Studiestöd, 100 tkr 
Saronhuset för öppethållande av akutboendet även på helgnätter, 100 tkr 
Uddevalla Folkets Hus, för fik med socialt innehåll, 28 tkr 
ABF Fyrbodal för insatsen ung i sinnet, för att motverka ensamhet och utanförskap 
bland äldre, 50 tkr. 
 
Att därmed använda 378 tkr kronor av tilldelade IOP-medel 2020 
Att uppdra åt kommunledningskontoret att skyndsamt starta upp beslutade projekt.  
Att beviljade projekt slutredovisas efter första kvartalet 2021. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg  
Kommundirektör Chef avd. Hållbar Tillväxt  

Skickas till 
 
Initiativtagare till Idéburen Offentlig Samverkan 



Initiativ om IOS mellan Uddevalla kommun och Potatisgårdens vänner 

Sökande organisation 

Potatisgårdens vänner. Organisationsnummer 802 497 - 1536 

Kontaktperson  

  

Syfte med aktivitet 1 

Covid -19 har förstärkt insikten om betydelsen av fungerande 
kommunikationskanaler mellan hela befolkningen och det offentliga. Vi vet att 
bristen på dialog och delaktighet i olika samhällsfrågor är stor inom olika grupper. 
Bland annat Högskolan Västs slutrapport av projektet Hälsofrämjande integration 
och jämlik folkhälsa i Uddevalla lyfter fram vikten av bra och tydlig kommunikation 
för att få en fungerande samhällsutveckling. De menar vidare att medborgare som 
inte har tillräckligt med information och förståelse hamnar i ett underläge vilket 
försvårar dialog och delaktighet med exempelvis kommunala verksamheter. 

 

Enligt SVTs Agenda larmade svensksomaliska läkarföreningen redan i mars om att 
somalier var överrepresenterade när det gäller avlidna i covid-19. Det är sannolikt 
ett flertal orsaker till den tragiska situationen. Brist på fungerande kommunikation 
och information har lyfts fram som en orsak.  

 

Det har sedan pandemins utbrott blivit alltmer tydligt att det offentligas 
kommunikationskanaler med delar av befolkningen varit bristfällig. I det traditionella 
somaliska samhället bygger kommunikation och information på muntlig tradition. 
Dikt och sång är viktiga komponenter. Det är också viktigt för somalier att mötas 
fysiskt för att ha en trovärdig dialog. I Sverige sker information framförallt skriftligt 
och via sociala kanaler. Det innebär ofta svårigheter när det offentliga vill nå ut med 
information eller föra dialog med somalisktalande. Känslan av utanförskap ökar 
sannolikt också när man inte har tillgång till samma information som övriga 
samhället. 

 

Genom vår förening och även genom vår samverkande somaliska förening 
Warmoad har vi sett ett behov av att utveckla dialogen med somaliska kvinnor i 
Uddevalla. Kvinnorna är nyckelpersoner för att nå hela den somaliska gruppen i 
Uddevalla. Fokus i den föreslagna aktiviteten är därför somaliska kvinnor.  

 

Mål 

 I dialog med målgruppen somaliska kvinnor och kommunala tjänstepersoner 
identifiera kommunikationsområden i behov av utveckling för ett mer jämlikt 
Uddevalla samt identifiera möjliga fungerande kommunikationskanaler 
mellan målgruppen och det lokala svenska samhället.  



 Ta fram exempel på hur samhällsviktig information kan formuleras på 
ett förståligt sätt genom att anpassa den traditionella somaliska 
kommunikationen till svenska förhållanden. 

Innehåll och genomförande 

 Löpande konsultation av Mahdi Ahmed sh. Mohamud. Utbildare i Örebro 
kommun. Fd mångfaldsutvecklare, processledare och projektledare.  

 I samarbete med den somaliska nationella föreningen Warmoad inhämta 
kunskap om den traditionella somaliska muntliga metoden för kommunikation. 

 Etablera kontakt med relevanta kommunala tjänstepersoner. 

 Workshops med målgruppen somaliska kvinnor och kommunala 
tjänstepersoner för identifiering av utvecklingsområden gällande dialog mellan 
målgrupp och det offentliga. 

 Sammanställning av resultat från dialoger och workshops. Ta fram exempel på 
hur samhällsviktig information kan kommuniceras på ett lättförståeligt sätt. 

Uppföljning 

 Uppföljningsmöte med målgruppen samt kommunala tjänstepersoner skall 
genomföras våren 2021. 

Budget 

Genomförande av workshops (förlorad arbetsinkomst etc) 10 000:- 

Extern resurs. Konsultation och föreläsning 20 000:- 

Lokal, kaffe och lunch för 50 personer x 2 30 000:- 

Sammanställning och distribution av resultatet 10 000:- 

Total kostnad 70 000:- 

Syfte med aktivitet 2 

En konsekvens av icke fungerande kommunikationskanaler är ökad risk för desinformation 
och felaktig ryktesspridning. När man saknar tillgänglig information från det offentliga söker 
man sig till andra källor som kanske inte har korrekt kunskap. Information från opålitliga 
källor kan också förvanskas för att informatören skall uppnå egna agendor. Det är viktigt att 
vara källkritisk och ifrågasätta rykten. Aktiviteten syftar till att förmedla betydelsen av korrekta 
informationskanaler och avsändare vid olika typer av samhällskriser.  

Mål 

 Skapa tre kortfilmer på olika språk om vikten av att ta till sig korrekt 
information i krissituationer. Filmerna kan användas vid framtida lokala 
krissituationer. 

 

Genomförande 

 Arbeta fram manus och regi för kortfilmer på olika språk med syfte att förmedla 
vikten av att få rätt information från pålitliga källor.  



 Uddevalla kommun erbjuds vara del i filmerna för att informera om var lokal 
offentlig krisinformation finns. Exempelvis hänvisning till webbsida. 

 Inspelning av kortfilmer i samarbete med Uddevalla Lokal TV 

 I samarbete med Uddevalla kommun sprida kortfilmerna i relevanta kanaler 

 

Uppföljning 

 Genom föreningens kulturella vägledare utvärdera filmernas effekt hos 
berörda målgrupper. 

Budget 

Framtagande av manus och regi 10 000:- 

Inspelning av kortfilmer 20 000:- 

Total kostnad 30 000:- 
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Initiativ till Idéburen Offentlig 

Samverkan (IOS) På Väg 

Bakgrund 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst har under drygt 15 år haft verksamheter riktade till 

utrikesfödda och når mellan 500 - 1500 unika individer per år med cirklar inom svenska 

språket och samhällsorientering. Vi har även drivit och driver även idag projekt med stöd från 

Länsstyrelsen och Hälsopolitiska rådet som fokuserar på målgruppen. På uppdrag av 

Folkbildningsrådet arbetar vi bland annat med Uppsökande och motiverande insatser för 

utrikesfödda kvinnor som varken arbetar eller studerar, Föräldralediga kvinnor, 

Vardagssvenska och Svenska från dag 1. 

 

Vi anser oss ha mycket god kunskap om målgruppen utrikesfödda i allmänhet och 

utrikesfödda kvinnor i synnerhet. Coronapandemin har drabbat vårt samhälle hårt och många 

människor har inte kunnat delta i aktiviteter så som tidigare och många har blivit isolerade. 

Inom gruppen utrikesfödda kvinnor ser vi att isoleringen har haft stor påverkan genom 

försämring av kunskaperna i svenska språket och minskad delaktighet i samhället. Många har 

haft svårt att ta del av den information kring smittspridning, hygien och restriktioner som 

Folkhälsomyndigheten kommunicerar. 

 

Sedan i våras har samtal förts mellan Studieförbundet Vuxenskolan och konsulent vid 

Arbetsmarknadsavdelningen, Uddevalla kommun om hur vi kan samarbeta för insatser för 

målgruppen utrikesfödda kvinnor som idag står långt från arbetsmarknaden. Innehållet i detta 

IOS är presenterat för konsulent vid Arbetsmarknadsavdelningen och samsyn råder om 

innehåll och upplägg. 

 

Mål för och genomförande av IOS På väg 

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Väst vill bidra till att bryta isoleringen och göra insatser 

för att, under trygga former, minska de negativa effekterna som Covid 19-pandemin har 

bidragit med för utrikesfödda kvinnor. I samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen vid 

Uddevalla kommun avser vi genomföra en utbildningsinsats för upp till 16 kvinnor under åtta 

veckor, tre halvdagar i veckan med träning i svenska språket och samhällsorientering utifrån 

ett koncept som är framtaget och testat av Studieförbundet Vuxenskolan Värmland och som 

även används nationellt. Utbildningen varvar teori och praktik och kommer även att innehålla 

pass om Coronaförebyggande hygien och restriktioner.  

 

Ansvarsfördelning 

SV Väst planerar och genomför utbildningsaktiviteterna, rekryterar och tar arbetsgivaransvar 

för ledare. SV Väst bidrar med utbildningskoncept, lokaler och visst material och utrustning. 

 

Uddevalla kommun bidrar med upp till 16 deltagare och ger deltagarna förutsättningar att 

delta samt finansierar projektet med 100 000 kronor för personalkostnader, visst material och 

utrustning. 
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Uppföljning 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst ansvarar för avstämning under perioden och rapportering 

till konsulent vid Arbetsmarknadsenheten, Uddevalla kommun med en skriftlig redovisning 

av upplägg och genomförande av insatserna. 

 

Parter 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Kontaktperson: Verksamhetsutvecklare  

 

 

Uddevalla kommun, Arbetsmarknadsavdelningen 

Kontaktperson: Konsulent  

 

 

ÖK Idé 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst är anslutet till ÖK Idé och utgår i mötet med kommunen 

från Överenskommelsens värdegrund och principer.  

 

 
 
Uddevalla den 5 oktober 2020 

 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst 
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Sökande organisation 

Föreningen Folkets Hus i Uddevalla  

 Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter (e-post och telefon) 

Simone Olofsson info@folketshusuddevalla.se 0734 22 04 94  

 Syfte och mål med insats 

Återuppta arbetet med Bokcafé och träffpunkt Fröken Folkes Fik 

 Beskrivning av innehåll och genomförande av insats 

I maj startade Folkets Hus upp Fröken Folkes Fik. Vi såg en enorm 

ensamhet växa fram i spåren av Corona. Vi hade öppet tre förmiddagar i 

veckan, allt iordningställt enligt föreskrifter och riktlinjer. Fröken Folkes 

Fik lockade många. Dels dem som bara kom för arr hämta och lämna 

böcker, bokhyllan fungerar med skänkta böcker och man kan bara 

komma och hämta. Andra stannade och läste en stund. Vi hade ”billig” 

fika för att inte exkludera någon. Det belv en plats utan revirtänk och 

grupperingar. Det var fint att se ensamma komma och när de klev över 

tröskeln tittade de efter en ledig plats vid något bord för att kunna prata 

med någon. Under sommaren fortsatte Fröken Folkes Fik ute i vår 

trädgård, då med hjälp av den pensionärsförening som hyr i våra lokaler 

SKPF. Vi möblerade och hjälpte till varje onsdag och de serverade. 

Målgruppen är sådana som inte går till befintliga verksamheter eller till 

kommersiella caféer. Att det var en speciellt anpassad lokal uppfattades 

som viktigaste faktorn till att många vågade komma in.  

Nu har kylan kommit, en del har öppnat sin då stängda mötesplatser, 

men den här målgruppen fortsätter att fråga efter Bokcafé, efter Fröken 

Folkes Fik.  

I spåren av Corona finns det ingen övrig personal kvar i Folkets Hus, jag 

är ensam kvar och det finns inte möjlighet att öppna flera dagar. Men det 

finns chans att hålla öppet en förmiddag i veckan om min lön 

kompenseras för det arbetet. För att hålla bokhyllan i chackt, det är 

mailto:info@folketshusuddevalla.se


många som lämnar böcker, den behöver hela tiden ordnas med. För att 

möblera om från annan verksamhet till café och för att hinna med extra 

rengöring, se till att det finns handsprit och hålla lågt pris på fika för att 

fortsätta vara inkluderande. Söker vi 25 % av min lön för nov & 

december.  

Vi skulle kunna hålla öppet första gången 29 oktober. 

Vi har pratat med flera och torsdagar är en bra dag, det kompletterar 

andra verksamheter. 

Vår ansökan är alltså: 

27 830 :- 

Då har vi möjlighet att en förmiddag i veckan åter öppna Fröken Folkes 

Fik. November och december.  

 

 På vilket sätt ska insatsen följas upp. 

Egentligen är ju det vi gör nu en uppföljning. Att vi redan gjort detta från 

maj till augusti har kostat och tagit massor av resurser. 

Ni är välkomna att följa upp att vi verkligen har öppet. Skulle projektet 

fortsätta har vi också möjlighet att fortsätta nästa år.  

 

 

 

Verksamhetschef 

 

Föreningen Uddevalla Folkets Hus 

Göteborgsvägen 11 B 

451 42 Uddevalla 

info@folketshusuddevalla.se 
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Ansökan om IOS- idéburen offentlig samverkan 
 
Sökande: Reinos vänner - Bohusläns cirkussällskap - ideell förening orgnr: 802465-9453 
Vår förening är stolta deltagare i ÖKidé med Uddevalla kommun 
 
Kontaktperson:  
kassör: Marianne Jantzen Höggeröd 310, 45993 Ljungskile tel. 070-2903413 
info@reinosvanner.se 
 
Insats: Vi önskar arrangera ett Covid-19anpassat dagcirkuskollo för vår målgrupp: barn och 
unga med och utan fysiska och psykiska funktionsvariationer på novemberlovet v.44 2020.  
 
Syfte: Vår målgrupp målgrupp längtar efter att ta del av kulturevenemang på ett säkert sätt 
efter att så mycket blivit inställt! Därför vill vi arrangera ett Covid-19anpassat dagcirkuskollo 
för vår målgrupp under höstlovet v.44 2020. Vi arrangerade liknande kollo i somras och 
trycket på platserna var jättestort och både barn och föräldrar uppskattade stort att detta 
blev av då så mycket annat blivit inställt!  
 
Mål: Målet är att skapa ett covid-19anpassat evenemang som utgör en plattform för 
målgruppen att lära känna nya vänner utan krav på språkkunskaper eller förkunskaper. 
Cirkuskonsten är internationell och gränsöverskridde och alla är välkomna oavsett bakgrund, 
nationalitet, religion eller könsidentitet. 
 
Beskrivning av innehåll:  
27,28,29,30 oktober: 
Covid-19anpassat dagcirkuskollo för barn och unga från 11 år. Max 15 deltagare. 
Vi kommer att hyra Forshälla bygdegård eller Regionteater Väst (båda är fullt 
tillgänglighetsanpassade) samt anlita professionella artister och pedagoger från 
Cirkusexpressen. Barnen kommer första dagen att få prova på en mängd olika 
cirkusdiscipliner såsom jonglering i olika former (bollar, käglor, flowersticks, diabolo, 
snurrande tallrikar mm) samt luftakrobatik i form av trapets ringakrobatik och tygakrobatik 
mm. Andra dagen får de välja det som de tycker är roligast och skapa ett nummer med 
musik och koreografi. Tredje dagen gör vi genrep med musik och konferencier. Fjärde dagen 
avslutar vi med vi en Covid-19 anpassad föreställning antingen med max 50 personer eller så 
filmar vi föreställningen så att alla nära och kära kan få se! Allt sker under lekfulla former 
med mycket rörelseglädje! Artisterna/pedagogerna vi anlitar för uppdraget är professionella 
och har stor erfarenhet av att jobba med målgruppen! Ideella krafter är med och hjälper till 
med allt det praktiska runt omkring. Vi kommer se till att deltagarna har "sin egen" rekvisita 
så mycket som möjligt, att rekvisitan spritas, att deltagarna tvättar händerna och spritar 
händerna regelbundet och håller avstånd. Vi är gärna utomhus om vädret tillåter!  
 
 
 
Vi ansöker om ett hundra tusen kronor (åttiotusen kronor plus moms eftersom vi är en ideell 
förening så behöver vi räkna in och betala momsen) för att kunna genomföra Covid-
19anpassat dagcirkuskollo för barn och unga på novemberlovet. Vi kommer hyra lokal (stor 

mailto:info@reinosvanner.se


så vi kan hålla avstånd), hyra in cirkusartister och pedagoger och cirkusrekvisita, 
ordna försäkring för deltagarna och handsprit och marknadsföra evenemanget i alla våra 
kanaler och vi har gärna Uddevalla kommuns logga på all info som går ut.  
 
Uppföljning: 
Vi kommer fråga efter målsmans tillstånd att fotografera och filma deltagarna för 
att dokumentera, målsmans godkännande är också viktigt ifall tidning eller radio dyker upp 
och vill göra ett reportage. Vi kommer också skriva en liten loggbok för dagcirkuskollot och 
deltagarna får fylla i en utvärdering som vi skickar er efteråt. 
 
Så här tänker vi kring fortsättningen:  
För alla i vår målgrupp som efter avslutat dagcirkuskollo gärna vill ta del av mer cirkuskonst 
på regelbunden basis:  
CirkusKvarnen i Grohed står snart klar, äntligen!, en unik kulturtillgång med kulturhistoriska 
rötter i vår kommun, mittemellan Uddevalla och Ljungskile i Grohed. När den blir klar under 
nästa år vill vi gärna kunna ha verksamhet där för vår målgrupp där. 
Covid-19 anpassad cirkuskonst för barn och unga, vi med det vill nå ut till vår målgrupp och 
sprida glädje, hopp och energi genom cirkuskonsten. Målgruppen får en ökad kunskap om 
cirkuskonst och CirkusKvarnen i Grohed. Målgruppen stärker sin fysiska och psykiska hälsa 
samt självförtroende och självkänsla genom att träna cirkuskonster samtidigt som det 
stimulerar fantasi, kreativitet och rörelseglädje och motverkar utanförskap och motverkar de 
negativa effekterna som Covid-19 kan föra med sig i form av psykisk ohälsa och otrygghet.  
 
Hoppas innerligt ni vill möjliggöra detta ! 
Bara hör av er ifall ni har frågor!  
Mvh Reinos vänner - Bohusläns cirkussällskap 
www.reinosvanner.se 
 

http://www.reinosvanner.se/


 

Initiativ från idéburen sektor för insatser kopplade till corona 

Sökande organisation: 
Stiftelsen Ljungskile folkhögskola, organisationsnr 858500-2986 
Adress: 45980 Ljungskile 

 

Kontaktperson: 
Biträdande rektor  

 
tel. 0  
 

Syfte och mål med insats: 

Insatsens syfte är att ordna mötesplatser på Ljungskile folkhögskola för 
arbetssökande, ideella, studerande och föreningsliv. Målet är att skapandet av 
kontakter och nätverk ska gynna båda parter, så att föreningslivet kan få hjälp 
av nya ideella krafter, och de arbetssökande och studerande kan stärkas att 
fortsätta sin egen arbetssökarprocess, och förbättra sin hälsa. Nätverket kan 
leda till nya arbetsmöjligheter 2021. 

 

Behov som uppstått på grund av Corona: 

Fler har blivit av med sina arbeten under 2020 och behöver kanske ställa om 
till nya sektorer i arbetslivet. De kan behöva kunskap om utbildningar, 
kommunal verksamhet och få nya nätverk. De naturliga mötesplatserna i 
samhället har minskat eftersom flera föreningar har fått ställa in sina ordinarie 
verksamheter. Föreningarna behöver få hjälp av yngre människor för att 
komma igång med sina aktiviteter igen. Ideella engagemang skapar starka 
nätverk och nya kontaktytor. 



 

 

Beskrivning av innehåll och genomförande av insats: 

Mötena ordnas en kväll i veckan under november och december. Vi bjuder in 
föreläsare varje tillfälle, och bjuder på fika. Mötena sker i dialogform för att 
stärka alla. Vi har stora lokaler så mötet kan ske coronasäkert. Vi kommer 
också informera om kommunens olika verksamheter. Föreningarna får 
möjlighet att visa sin verksamhet och berätta om det mervärde ett ideellt 
engagemang kan ge. Mötena kommer också att stöda deltagarnas egen väg 
till bättre hälsa. För att betala föreläsare och fika för 7 träffar behöver vi 45000 
kronor. 
 

På vilket sätt ska insatsen följas upp:  
Vi utvärderar varje kväll genom att deltagarna fyller i en enkät, som frågar om 
kvaliteten och upplevd känsla av sammanhang. Vi mäter det ideella 
engagemang som de medverkande föreningarna får, genom antal nya 
medlemmar som kommer från mötena. Vi mäter deltagarnas upplevda 
hälsotillstånd efter genomförd insats. Vi frågar i slutet av insatsen om de 
tycker att deras möjligheter att få ett arbete under 2021 har stärkts. 

 



Ansökan av medel till följd av coronapandemin 

Sökande Organisation:  
Agapes Vänner UMT (Uddevalla Munkedal och Tanum)  
Org. nummer: 8025126478 

Kontaktperson:  
 Kassör, Agapes Vänner UMT 

 
 

Agapes Vänner UMT är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi              
fungerar som en stödgrupp för ensamkommande över 18 år, eller åldersuppskrivna. Vårt            
ändamål är att främja flyktingars, särskilt ensamkommandes, situation vad gäller          
asylprocessen i form av stöd till boende, hälsa och skola. Detta gör vi bl a genom att fixa                  
gruppboenden och frivilliga volontärhem, stödja enskilda individer vad gäller hälsa, skola,           
kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska              
lokalsamhället i våra kommuner. 

 

Insats 1 - Matpengar 

I Uddevalla kommun finns det fortsatt ett antal ungdomar som ligger i asyl varav några av                
dem nu fått sitt tredje avslag. Senare nämnda har då rätt att ansöka om verkställighetshinder               
hos Migrationsverket, dvs att personen ber om att få stanna i Sverige pga ändrade              
omständigheter, antingen i hemlandet eller på ett individuellt plan. Det är sedan upp till              
Migrationsverket att undersöka om de dessa omständigheter ger personen rätt att stanna i             
Sverige. Under tiden som ansökan bearbetas har personen tillåtelse att stanna kvar i Sverige              
men då utan stöd från Migrationsverket, i form av exempelvis boende och mat. Personen är               
alltså helt beroende av ekonomiskt och socialt stöd från utomstående i samhället. 

Tidigare har ungdomarna kunnat få ekonomiskt stöd genom Hälsopolitiska Rådet men pga            
coronapandemin har handläggningstiderna av dessa ärenden förlängts vilket resulterat i att           
fler vänt sig till oss för ekonomiskt stöd, fler än vad vi budgeterat för. Därmed vänder vi oss                  
nu till Uddevalla kommun för att ansöka om ekonomiska medel för att hjälpa dessa ungdomar               
som inte har någon annanstans att vända sig. Ungdomarna har tidigare fått 50 kr om dagen till                 
mat och är i behov av att fortsätta få detta ekonomiska stöd under oktober, november och                
december 2020. I nuläget handlar det om fyra ungdomar som är i denna situation. Utan detta                
ekonomiska stöd till mat riskerar ungdomarna, som redan är en utsatt grupp i samhället, att               
hamna i situationer där de tvingas frångå sin utbildning och engagera sig på den svarta               
arbetsmarknaden eller tom i värre kriminella aktiviteter för att kunna få mat för dagen. Små               
stödinsatser som dessa leder alltså till att dessa ungdomar har möjlighet att få mat för dagen                
samt fullfölja sin utbildning under tiden som de väntar på beslut från Migrationsverket. Vi vill               
även anordna ett tillfälle då dessa ungdomar har möjlighet att träffas och se att det finns andra                 
som är i samma situation. 

 

 



Insats 2 - Workshop 

Den rådande pandemin har visat sig ha en stor negativ effekt på de som är arbetssökande, i                 
synnerhet har det drabbat ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd då de redan innan haft             
svårt att ens bli kallade till intervjuer då arbetsgivare tenderar att sålla bort dem tidigt pga bl a                  
bristande svenskkunskaper. Vi i Agapes Vänner vill nu ge dessa ungdomar en möjlighet att              
förbereda sig och bredda sina kunskaper för jobbansökningar för att ge dem den bästa              
möjligheten att kunna få tillsvidare-, extra, och sommararbeten. Workshopen skulle gå ut på             
att stärka deras självförtroende, förbereda dem inför intervjuer, utveckla deras cv mm. Vi             
skulle under hösten bjuda in till 3 workshoppar där ungdomen har möjlighet att närvara. Vi               
har i vårt kontaktnät kontakt med ca 60 ungdomar som skulle kunna få stöd av en sådan                 
workshop. De flesta av de ungdomar som vi har kontakt med faller under nya gymnasielagen               
(NGL) och har när de avslutat sin utbildning 6 månader på sig att finna en fast anställning  

 

Insats 3 - Studiestöd 

Då stor del av undervisningen detta året har skett på distans har flera av ungdomarna vi                
arbetar med upplevt att de kommit efter med sina svenskstudier då de saknat en naturlig miljö                
att använda sina kunskaper. En effekt av Corona har också blivit att deras möjligheter att               
träffa andra människor i andra sammanhang har minskat. Har man t.ex. varit engagerad i              
kyrkan och träffas varje söndag har dessa möjligheter försvunnit då man nu har gudstjänster              
digitalt. Det är helt enkelt många naturliga arenor till att lära sig svenska som har försvunnit                
och de har blivit mycket lämnade till sig själva.  
Utveckling av svenskkunskaper är direkt nödvändig för att dessa ungdomar ska klara av sina              
studier och så småningom kunna komma ut i arbetslivet. Vi söker därför även ekonomiskt              
stöd i form av en halvtidstjänst i studiestöd för ungdomar som behöver stöd i sina studier                
under de tre resterande månaderna. Målet med insatsen är att de ungdomar som finns på kan                
få extra stöd som gör att de utvecklar sin svenska. Detta studiestöd sker kommer att ske i                 
samverkan inom IOP:t som Uddevalla kommun är del i för ensamkommande med den ideella              
sektorn. Förhoppningen är att vi skall hitta finansiering från annat håll för att kunna fortsätta               
att stötta ungdomarna under våren. 

Budget 

 

Matpengar 9300 

Mat aktivitet 2200 

Workshop arbete 12000 

Extra studie insats 76500 

  

Totalsumma 100000 

 

Insatserna kommer att följas upp genom att vi lämnar en rapport över genomförda insatser. 

 



 

 

 

Kassör Agapes Vänner UMT 

 

Ljungskile 20201011 
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Ansökan om IOS mellan Lokal-TV Uddevalla och Uddevalla kommun.                                                     

 
Sökande organisation. 
Ideella föreningen Lokal-TV Uddevalla. Organisationsnummer 802413-3806. 
 
 

Kontaktperson. 

se 
 
 

Syfte och mål. 

Tack vare Corona – Covid 19 läget, så är det många evenemang som arrangeras av föreningar, 
organisationer osv. som ej kan besökas av allmänheten.  
I värsta fall är det ju nu även på väg en andra våg av virusspridningen. 
 
Vi har fått förfrågningar där önskemålen är att direktsända från evenemangsplatser och  
ut i kabel-TV – nätet, samt till vår hemsida. De önskar inte bara synas på YouTube eller att 
bara TV-sändas i efterhand. 
Vi kan i dagsläget inte direktsända, vi kan bara sända inspelat material i efterhand. 
 
När det tidigare fanns analoga TV-sändningar kunde vi i viss mån göra detta inom ett 
begränsat område, nu är dock alla analoga TV-sändningar nedlagda av alla operatörer. 
Vi direktsände, samt eftersände bland annat Kommunfullmäktige i kabel-TV, och fick betalt 
för detta uppdrag under några år, så vi klarade oss ekonomiskt utan att söka bidrag. 2017 så 
var Kommunledningen inte intresserade av TV-sändningar längre, då man tyckte man nådde 
tillräckligt många ändå och ville bara ha webbsändningar av KF-mötena, så då förlorade vi 
upphandlingen om Kommunfullmäktigesändningarna. 
Vi har sedan dess försökt på olika sätt att upprätthålla ekonomin.  
 
Vi engagerar oss så mycket det är möjligt, bland annat tack vare en anställd i föreningen, som 
troligtvis måste sluta vid årsskiftet på grund av ekonomin.  
 
Vi är med i Medborgardialogen i  ”Kulturmöten - gruppen”, som arrangerade en digital 
föreläsning ,  där organisationen FRIENDS deltog den 29 september i år. Vi anmälde oss och 
deltog även i den digitala halvdagen som handlade om IOP. I och med vårt engagemang får vi 
även förfrågningar om möjligheter till inspelningar samt sändningar. Utöver detta samverkar 
vi med Studieförbundet Vuxenskolan och är med i ÖK Idé. Vår huvuduppgift är trots allt att 
informera. 
 
För att kunna direktsända nu i det digitala nätet måste vi uppgradera utrustningen. 
Då kommer allt som behövs att finnas (utom kameror/ljud och mixer) och de som vill ha 
utfört direktsändningen behöver bara koppla sin egna kamerautrustning till oss.  
 
Lokal-TV Uddevalla samsänder nu med TV2Stad och vi syns i många delar av Fyrbodal. 
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Senaste förfrågan vi fick var från N3 och Integrationsforum.  
Som i viss mån ju även samverkar med Uddevalla. 
Vi siktar på att vara klara för sändning på” MR dagen” den 23 oktober. 
Även bra tillfälle att engagera ungdomar som kan hjälpa till. 
 
 
Innehåll och genomförande. 

Leverantör av utrustning är Nils - Åke Pehrsson som sköter Skövde lokal-TV och har stor 
erfarenhet av detta. 
Lokal-TV Uddevalla har i många år samarbetat bra med honom, och det finns ingen 
kommersiell vinning utan allt bygger så mycket som möjligt på ideella mål. 
Lokal-TV Uddevalla har heller ingen liknande utrustning att låna ut, det finns ingen. 
Att hyra in för stunden skulle heller inte fungera. 
 
Med denna uppgradering skulle man kunna göra tjänster inom kommunen och för 
kommunens olika verksamheter, samt föreningar m.m. 
Genom uppgraderingen kan flera komma ut till alla som är anslutna till de olika operatörerna 
vi sänder via = ComHem, Telia, Telenor, Sappa samt webben och IP-TV. 
 
 

Uppföljning. 

Enligt kommunens önskemål och begäran. 
 

 

Budget. 

Kostnad enligt prisförslag är 25.000 kr. 
Med denna summa för inköp innebär det att det bara är att koppla in programavsändaren 
och sedan se det hela på den plattform man önskar. 
 
 
 
Uddevalla 11 oktober 2020 
 
/  ordförande 
 Lokal-TV Uddevalla 
  







Initiativ till Idéburen offentlig samverkan (IOS) hösten 2020 
 
Sökande organisation 
Musik i Bohuslän 
 
Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter (e-post och telefon) 

 
 

 
 
Vi ansöker om 40 000 kr. Pengarna skall gå till den ideella föreningen Musik i Bohuslän för att kunna 
dels ersätta musiker, men i huvudsak återinvesteras i kommande evenemang som är kopplade till 
Uddevalla. Både innehållsmässigt som geografiskt. 
 
Syfte och mål med insats 
Att under ordnade former underhålla på äldreboenden i Uddevalla kommun. 
Målet är att erbjuda detta under åtta tillfällen utspritt under 2020. Vi står för all ljudutrustning m.m. 
 
Beskrivning av innehåll och genomförande av insats 
Baggetofta är en föreställning som handlar om Uddevalla. Originalmusik är skrivet utifrån händelser, 
platser och spännande människor i Uddevallas historia. Premiären var planerad till maj 2020 men 
sköts upp till september 2020 och nu igen till april 2021. Eftersom de äldre på boenden har varit 
isolerad under en längre tid behövs insatser för att öka välbefinnandet och kulturupplevelser hos de 
äldre. Vi tror att sånger och historier från Uddevallas historia skulle vara av stort intresse och stor 
glädje för denna målgruppen.  
 
Vi ser gärna också att detta kan följas av samtal kring upplevelser från Uddevalla med de boende. 
Detta skulle inte bara berika oss utan vi tror det är viktigt att kunna dela med sig av sin syn på 
Uddevalla och kunna återge skeenden från sitt egna liv till någon som vill lyssna. Det ökar 
välbefinnandet.  
 
Genomförandet av dessa föreställningar måste givetvis omringas av ett högt säkerhetstänk. Detta 
görs i samarbete med varje enskild boende.  
 
På grund av de svårigheter att genomföra föreställningarna Baggetofta kämpar vi med att få en 
ekonomi att gå ihop. Vi har tappat biljettförsäljning på grund av flytten av föreställningarna och vi 
kommer kommer bli tvungna att dra ner antal personer vi tar in. Betalningen för denna åtgärd 
kommer kunna säkerställa att föreställningarna kommer att kunna genomföras 2021. Även detta 
finns i bakgrunden för vår ansökan. Vår förhoppning är att Baggetofta skall bli ett återkommande 
evenemang och vi ser att detta kan bli ett bidrag till att åka stoltheten kring Uddevallas historia. 
Detta är också en del av folkhälsan i det stora hela.  
 
På vilket sätt ska insatsen följas upp 
Insatserna bör följas upp av kring: 
- Antal nådda personer inom målgruppen 
- Upplevd välbefinnande vid föreställningstillfället för de boende. 
 
Vi dokumenterar föreställningarna som sedan presenteras för kommunen. Vi kan gärna komma och 
presentera detta muntligt om det finns önskemål kring detta. 
 

 

Musik i Bohuslän 
 







 

 

Lita på Sverige? Corona 
 

Bakgrund 

Under hösten 2019-våren 2020 har SV Väst producerat en filmserie i 7 delar som heter Lita på Sverige. 

Lita på Sverige är en filmserie som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika 

funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Vi möter människor som berättar om sjukvården, 

familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk. Filmerna kan användas vid 

språkcaféer, i samband med samhällsintroduktion eller drivas som studiecirkel. Filmerna riktar sig till personer 

som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 

minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Filmerna har finansierats via 

Länsstyrelsen med stöd av statsbidrag. Filmerna har publiceras på www.sv.se/litapasverige och sprids nu via 

olika kanaler nationellt med stor framgång. Under hösten 2020 produceras ytterligare två filmer; nr 8 och 9 

som handlar om ”civilsamhället” respektive ”funktionsrätt”. 

 

Idé 

Film 10. Corona 

Att folk från mellanöstern och delar av Afrika i högre grad drabbas hårdare av Corona är tydligt. Vi vet 

fortfarande inte varför. Vissa menar att det beror på att information inte nått dessa grupper och andra menar 

att det är sociala faktorer såsom generationsboende och närmre umgängesvanor som bidragit. Ytterligare rön 

antyder att det är biologiska faktorer som gör att folk med vissa blodgrupper drabbas hårdare och att låga D-

vitaminnivåer inverkar negativt.  

ATT folk har drabbats hårdare är ett faktum. Vi vill nå ut med ett budskap till högriskgrupper som dels 

förmedlar att SKULDEN inte ligger på de drabbade och dels tar fasta på vad vi kan göra för att reducera riskerna 

för att drabbas. 

Därför vill vi producera en kort film på 1-3 minuter som lätt kan spridas och bli en ”snackis”. Filmen kommer 

spridas genom SV och i samarbete med Islamiskt Center Uddevalla. I samarbete med läkare vid NÄL kommer vi 

ta fram korta punkter kring vad man själv kan göra för att minimera risken för smitta och hur man kan leva gott 

under denna pressade situation. Exempel på punkter: 

- Umgås via telefon och dator (prata i telefon/zoom) 

- Tvätta händerna ofta (5 ggr per dag) i minst 20 sek. 

- Promenera i naturen  

- Vinka, handen på hjärtat, armbågen 

- Någon annan får handla (ungdomar) 

- 1,5 m avstånd och undvik folksamlingar och kollektivtrafik 

- Stanna hemma och testa dig vid symptom (hosta, nysning, feber, huvudvärk) 

 

 

Innehåll och genomförande 

Projektet handlar om att genomföra en informationskampanj i syfte att stärka känslan av samhörighet och 

trygghet när det kommer till att begränsa smittspridning av Corona i de grupper som drabbats värst.  

Filmproduktion: Två eller tre läkare kommer att förmedla budskap i en kort kampanjfilm. Kampanjfilmen 

produceras av SV och bygger på liknande format som övriga filmer i serien ”Lita på Sverige” – fast kortare.  

Filmen sprids via moskéns kanaler och på sociala medier. Avsändare är SV och moskén (ICU). 

http://www.sv.se/litapasverige


 

 

Vid ett tillfälle kommer moskén att arrangera en zoom-föreläsning av ”fråga-svarkaraktär” - vilken vi kallar 

”Fråga doktorn” - en fredag eller lördag kväll. En eller två läkare svarar på frågor om corona. Givetvis på flera 

språk.  

 

Medverkande 

Marielle Peterson (Projektledning) 

Anas Alnajm (Samordnande vid ICU) 

Dr Paul Paulsson, ST-rektor vid NU-akademin (samordnande vid NÄL/NU-sjukvården) 

Följande läkare kommer tillfrågas: 

 Dr Feysal alt Dr Fatuma (svenska- somaliska)  

 Dr Suleiman Abuhasanein (svenska-arabiska) 

 Dr Homayoun (svenska-dari/persiska) 

 Dr X (svenska-kurmanji) 

 

Uppföljning 

Vår ambition är att kampanjen ska mynna ut i ett tätare samarbete mellan ICU och SV Väst – i syfte 

att skapa mer verksamhet, studiecirklar och kulturarrangemang, för målgrupper med utländsk 

bakgrund – som ett led i att öka målgruppens delaktighet i samhället. Vid SV lägger vi stor vikt vid att 

verksamhet utgår från målgruppens egna formuleringar och behov. När kampanjen är över kommer 

projektet utvärderas gemensamt i dialogform. 

Filmen som produceras kommer även läggas ut på Lita på Sveriges hemsida samt eventuellt 

Information Sverige.  

 

Sökande organisation 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Junogatan 7 

45142 Uddevalla 

vast@sv.se 

Orgnr. 802462-9886 

 

Kontaktperson 

 

 

 

 

 

mailto:vast@sv.se


 

 

 

 

Budget 

Filmproduktion   30000 kr 

Projektledning   10000 kr 

Resor   2000 kr 

Administration   8000 kr 

Informationsspridning moskén  5000 kr  

Zoomkonferens, ersättning läkare 5000 kr 

 

Totalt   60000 kr  

 

 

 

 



Yrkesresurs ansöker härmed om 100 000 kr för att 

genomföra insatser kopplade till corona. 

 

Sökande organisation: Yrkesresurs i Västra Götaland EK  

Organisationsnummer: 769637-2148 

Kontaktperson:       

 

Syfte och mål med insats:  

Under pandemin har den psykiska ohälsan ökat på grund av Folkhälsomyndighetens uppmaning till 

social distansering eller isolering för att häva covid-19. 

Alla människor har inte tillgång till eller kunskap om teknik som kan användas för att hålla kontakten 

med familj eller vänner. Alla människor har kanske inte ens någon att prata med. Vi vill skapa en 

fysisk mötesplats - ett teknikcafé - där människor kan låna och lära sig teknik för att hålla kontakten, 

delta i nätforum, göra läkarbesök via mobilappar och så vidare. Denna mötesplats fyller då två 

funktioner:  

• Ensamma människor kan få kontakt med andra fysiska människor 

• Människor kan få tillgång till teknisk utrustning och utbildning i hur man använder den för att 

få kontakter med andra människor digitalt. 

 

Beskrivning av innehåll och genomförande av insats:  

Yrkesresurs har stora lokaler där vi kan ta emot ett anpassat antal deltagare och sprida ut dem på ett 

corona-säkert sätt. Vi desinficerar vår utrustning mellan användare och kontrollerar att besökare är 

symtomfria, tvättar sina händer och använder handsprit. Vi har handledare som visar deltagare hur 

man använder datorer, plattor eller mobiltelefoner för att kommunicera genom videosamtal eller 

chat, eller hur man till exempel gör ett läkarbesök via app. 

 

Vi tänker använda pengarna till: 

• löner för handledare 

• lokalvård 

• inköp av handsprit 

• inköp av kaffe 

• inköp av teknik 

• snabbare internetuppkoppling 

• marknadsföring 



 

 

 

Så här ska insatsen följas upp: 

Vi vill ha denna verksamhet som ett stående inslag i vårt utbud av tjänster som främst riktar sig till 

människor som har funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Vi jobbar för att inkludera och 

integrera den här gruppen i samhället. Att alla människor har tillgång till teknik och att de kan 

hantera den är en förutsättning för demokratin. Vi kommer att ansöka om mera medel för att kunna 

erbjuda teknikcafé för ensamma människor i alla åldrar även i framtiden. 
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2020-10-20 Dnr KS 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-10-20 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-09-23—2020-10-20. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
Förteckningar över fattade delegationsbeslut, 2020-10-20 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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2020-10-20 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2020-10-20 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00641 

308480 
 

2020-10-15 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 20, chef 
upphandlingsenheten angående att sekretessbelägga 
allmän handling rörande upphandling av 
glasmästeriarbeten. 

KS 
2020/00612 

308420 
 

2020-10-13 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remiss 
från Västra Götalandsregionen om kollektivtrafikplan för 
Uddevalla. 

KS 
2020/00390 

306189 
 

2020-10-12 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.2 att 
avbryta upphandling. 

KS 
2020/00500 

308330 
 

2020-10-08 Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-10-07  § 17 
Ansökan om bygglov för ändrad användning från 
verksamhetslokal till gym avseende Bastionen 17. Castor 
KS.2020.3860. 

KS 
2020/00584 

308326 
 

2020-10-07 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till IFK Uddevalla Futsal för elitverksamheten 
år 2021 (75 000 kr.) 

KS 
2020/00447 

308270 
 

2020-10-05 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation U 
18, upphandlingschef, om att göra avropsanmälan, U 1.8 
på Ramavtal Banktjänster 2018 Kortinlösen och 
betalterminaler hos SKL Kommentus Inköpscentral. 

KS 
2020/00446 

308259 
 

2020-10-02 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.4, 
kommundirektör, angående att teckna avtal för 
Fordonsfinansiering - finansiell leasing 

KS 
2020/00446 

308252 
 

2020-10-02 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.4, 
kommundirektör, angående att teckna avtal för 
Fordonsfinansiering - finansiell leasing 

KS 
2020/00002 

308204 
 

2020-10-02 Delegationsbeslut enligt punkt P3 i kommunstyrelsens 
delegationsordning, tillförordnad förvaltningschef för 
Staffan Lindroos på barn och utbildning 2020-10-02-
2020-10-06 

KS 
2020/00567 

308161 
 

2020-10-01 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.1 att 
besluta om direktupphandling av organisationskonsult 

KS 
2020/00578 

308158 
 

2020-10-01 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U 1.1 
angående att besluta om upphandling av konsult för 
utredning av ansvarsmässiga och organisatoriska 
principer avseende förvärv och försäljning av mark  

KS 
 

308141 
 

2020-09-30 Beslut enligt Kommunstyrelsens delegation U.1.1, 
besluta om upphandling av ramavtal asfaltbeläggningar 
offentlig miljö inom Uddevalla kommun 



 
 
 

Delegationsbeslut 
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2020-10-20 
 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00605 

308082 
 

2020-09-29 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 20, chef 
upphandlingsenheten angående att sekretessbelägga 
allmän handling rörande upphandling Nybyggnad av 
Blekets Förskola SBN 2020/385 

KS 
2020/00606 

308071 
 

2020-09-29 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 20, chef 
upphandlingsenheten angående att sekretessbelägga 
allmän handling rörande upphandling Nybyggnad av 
Blekets Förskola SBN 2020/385 

KS 
2020/00591 

307934 
 

2020-09-23 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.1. 
angående att besluta om upphandling av 
terminalglasögon 

 
 



Delegationslista miljöärenden 2020-10-20
Datumperiod: 2020-09-23 - 2020-10-20

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

HERRESTAD 27:1 2020-10-06

KS.2020.3821

Strandskyddsdispens för gång och cykelbana

Beslut Strandskydd dispens Miljöinspektör, KS § 86: DB
Miljöinspektör

FORSHÄLLA-RÖD 2:3 2020-10-12

KS.2020.3917

Strandskyddsdispens för annan anläggning

Beslut Strandskydd dispens Kommunekolog, KS § 88: DB
Kommunekolog

BASTIONEN 17 2020-10-14

KS.2020.3860

Ansökan om bygglov för ändrad användning från verksamhetslokal till gym

Rättidsprövning Bygglovsarkitekt, KS § 89: ÖKL
Bygglovsarkitekt

BÖN 3:4 2020-10-16

KS.2020.2294

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av förskola

Beslut rättidsprövning Bygglovsarkitekt, KS § 90: ÖKL
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 4

2020-10-20 Sida 1 av 1



Delegationslista byggärenden 2020-10-20
Datumperiod: 2020-09-23 - 2020-10-20

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

FLICKSKOLAN 5 2020-10-06

KS.2020.1728

Ansökan om bygglov för utvändig ändring  av skola

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovsarkitekt, KS § 85: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 1

2020-10-20 Sida 1 av 1
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2020-09-21 Dnr KS 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
Dok. 307919  
Räddningstjänstförbundets direktions protokoll 2020-09-22 innehållande delårsrapport 
januari-augusti, verksamhetsplan och budget 
 
Dok. 307920  
Antagen verksamhetsplan och budget 2021 från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
 
Dok. 307921 
Antagen delårsrapport januari-augusti 2020 från Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän  
 
Protokoll från Uddevalla Utvecklings AB styrelsemöte 2020-09-18 
 
Jävsutskottets protokoll 2020-10-07 
Personalutskottets protokoll 2020-10-07 
 
Dok.303909 
Demokratiberedningens beslut om att sända kommunledningskontorets skrivelse 
Påminnelse om Systematiskt arbetssätt med medborgardialog till nämnderna 
tillsammans med Handbok Medborgardialog som en påminnelse om tidigare beslut 
2018-06-13. 
 
dok 308360 
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst 
 
dok 308359 
Revisorernas bedömning av Räddningstjänstens delårsrapport 2020-08-31 
 
2020/33 
Minnesanteckningarna från kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöten med 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden barn och 
utbildningsnämndens samt kommunstyrelsens egen verksamhet. 
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FINANSRAPPORT  

2020-10-02 

 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 

FINANSRAPPORT avseende September 2020  
 

Sammanfattning 

Totalt sett fortsätter utlåningen till de kommunala företagen att minska och är mer än 100 mkr lägre än vid 

årets början. Sveriges kommuners upplåning ökar, vilket medför ett behov av att öka kapitaliseringen av 

Kommuninvest. Under månad har Kommuninvest därför återbetalt kommunens förlagslån. Kapitaliseringen 

sker succesivt tom 2024.  
 

Under månaden har både korta och långa räntor fortsatt svag nedåt. Riksbanken fortsätter med åt-

gärder för att hålla nere ränteläget i ekonomin och lämnar reporäntan oförändrad och gör bedöm-

ningen att nuvarande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren. Osäkerheten och konsekvenser-

na på lite längre sikt av den pågående pandemin är dock oklara. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-09-30 20-08-31 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-

01-29 §9) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 500 3 500 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,47 1,49 1,51 Budget: 1,80 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,9 3,0 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 15 15 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,5 2,6 2,8 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 19 10 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 39 39 39 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 126 3 163 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 353 358 370 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 406 398 326 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har ökat något efter minskningen av den externa låneskulden i sam-

band med inlösen av en kredit och aktuell snittränta uppgår till 1,50% och utfall 2019 

uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten för året. Ökningen av skuldvoly-

men medför att årets totala räntekostnad ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-09-30 20-08-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 103 97 6 25 78

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 126 3 163 -36 3 230 -104

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 6 -6 6 -6

Summa finansiella tillgångar: 3 229 3 266 -37 3 261 -32

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 500 -3 500 0 -3 450 -50

Summa finansiella skulder: -3 500 -3 500 0 -3 450 -50

-271 -234 -37 -189 -82

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2019

Tertial 2

2019

Tertial 3

2019

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

2020

helår

2020

helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 500 3 600 3 600 4 150 4 900 5 500 5 600

Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 558 3 538 3 540 3 800 4 400 5 400 5 500

Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,47 1,48 1,48 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022* Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 PrognosUtfall
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2020 uppgå till högst 4 801 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,5 år och 18,6 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,9 år och 14,9 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 20-09-30 20-08-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 500 3 500 0 3 450 50

3 500 3 500 0 3 450 50
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-09-30 20-08-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-09-30 20-08-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 500 3 500 0 3 450 50

39% 39% 0% 39% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-76 -77 1 -87 11

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 

 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-09-30 20-08-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,8 24,5 0,3 24,4 0,4 30 5

Uddevalla Energi AB (koncern) 508,8 504,2 4,6 599,4 -90,6 740 231

Uddevalla Omnibus AB 96,9 96,0 0,9 55,8 41,1 140 43

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 66,2 67,1 -0,9 50,5 15,7 100 34

Uddevalla Turism AB 1,2 0,6 0,6 2,7 -1,5 10 9

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 527,8 1 543,4 -15,6 1 582,2 -54,4 1 670 142

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 250,0 249,6 0,4 247,7 2,3 255 5

Stiftelsen Ljungskilehem 55,4 56,1 -0,7 60,5 -5,1 65 10

Gustafsbergsstiftelsen 4,1 3,8 0,3 4,7 -0,6 6 2

Uddevalla Vatten AB 591,2 617,2 -26,0 602,1 -10,9 620 29

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,1 -4,8 3,6 -1,8 0,7 3

exkl VVAB 3 126,4 3 162,5 -36,1 3 230,1 -103,6 3 639 510

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-09-30 20-08-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -20,5 -22,2 1,7 -36,0 15,5 52 31

Uddevalla Kraft AB -341,0 -336,6 -4,4 -413,0 72,0 431 90

Uddevalla Energi Värme AB -36,7 -33,6 -3,1 -25,6 -11,0 85 48

Uddevalla Energi Elnät AB -110,6 -111,8 1,2 -124,8 14,2 172 61

Summa koncern Energi -508,8 -504,2 -4,6 -599,4 90,6 740 231

Uddevalla Hamnterminal AB -68,5 -69,8 1,3 -51,5 -17,0 100 31

Sw anFalk Shipping AB 2,3 2,8 -0,4 1,0 1,3 - -

Summa koncern Hamn -66,2 -67,1 0,9 -50,5 -15,7 100 31

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 330,6 -1 343,4 12,7 -1 370,4 39,8 1 450 119

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -196,0 -198,9 2,9 -212,4 16,4 210 14

Uddevallahem Bastionen AB -1,3 -1,3 -0,0 0,5 -1,8 10 9

Summa koncern UaHem -1 527,8 -1 543,4 15,6 -1 582,2 54,4 1 670 142

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,6 -181,3 -0,3 -178,3 -3,3 185 3

Lostif Fastighets AB -68,3 -68,2 -0,1 -69,3 1,0 70 2

Summa koncern HSB -250,0 -249,6 -0,4 -247,7 -2,3 255 5
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 20-09-30 20-08-31 20201 beviljad  borgen

Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 262,7 268,4 371,5 108,7

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

346,6 352,2 455,3 108,7
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 20-09-30 20-08-31 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,5 0,7 0,7 -0,2 

6,0 6,1 6,3 -0,3 

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 20-09-30 20-08-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 105,8 97,6 8,2

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

405,8 397,6 8,2 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 20-09-30 20-08-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0



  7(7) 

 

6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

September Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

    

    

    

    

7. Operativ risklogg 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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