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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr KS 2022/00204 

Antagande av Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 
för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). Översiktsplanen hittas på följande länk: 
https://karta.uddevalla.se/op2022/ Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan startade 
2017 efter att översiktsplanen 2010 i samband med aktualitetsprövning inte längre 
befanns aktuell. Det bestämdes även att den nya översiktsplanen skulle vara en digital 
och interaktiv ingång till kommunen. Förslaget till ny översiktsplan har varit ute på 
internremiss till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt 
nämnder och bolag 1 mars-30 november 2020. Därefter skickades förslaget ut på 
samråd 3 maj- 15 augusti 2021, följt av granskning 31 januari- 31 mars 2022. Samråd 
och granskning har skett med statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och 
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 
föreningar, näringsliv och medborgare. Efter samrådet sammanställdes alla inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse och efter granskningsperioden har inkomna 
synpunkter sammanställts och bemöts i ett granskningsutlåtande. Samråd och 
granskningsversionen av översiktsplanen finns att ta del av på följande länk: 
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/ny-
oversiktsplan.html 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2022-04-20. 
Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03.  
Kartlager-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03.   
Granskningsutlåtande-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03.  
Särskild sammanställning med avseende miljöaspekter, datum 2022-05-03. 
Miljökonsekvensbeskrivning-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-04-20. 
Samrådsredogörelse-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-04-20. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna samt att översiktsplanen ska 
antas för vägledning. 
 
David Sahlsten (KD) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Martin Petterssons (SD) 
ändringsyrkande. 
 
Mikael Staxäng (M): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 
bifalla det. Ordförande ställer därefter proposition på Martin Petterssons (SD) 
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner kommunstyrelsen avslå 
tilläggsyrkandet. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att anta Uddevalla kommuns översiktsplan 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet  

Reservation 

Ledamöterna från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Uddevallapartiet 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 
Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Översiktsplan 2022, antagande 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 
för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).  
 
Översiktsplanen hittas på följande länk: https://karta.uddevalla.se/op2022/ 
 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan startade 2017 efter att översiktsplanen 2010 
i samband med aktualitetsprövning inte längre befanns aktuell. Det bestämdes även att 
den nya översiktsplanen skulle vara en digital och interaktiv ingång till kommunen. 
 
Förslaget till ny översiktsplan har varit ute på internremiss till politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt nämnder och bolag 1 mars-30 november 
2020. Därefter skickades förslaget ut på samråd 3 maj- 15 augusti 2021, följt av 
granskning 31 januari- 31 mars 2022. Samråd och granskning har skett med statliga 
myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 
och medborgare. 
 
Efter samrådet sammanställdes alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
efter granskningsperioden har inkomna synpunkter sammanställts och bemöts i ett 
granskningsutlåtande.  
 
Samråd och granskningsversionen av översiktsplanen finns att ta del av på följande 
länk: https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-
/ny-oversiktsplan.html 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2022-04-20 
Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03 
Kartlager-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03  
Granskningsutlåtande-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-05-03 
Särskild sammanställning med avseende miljöaspekter, datum 2022-05-03 
Miljökonsekvensbeskrivning-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-04-20 
Samrådsredogörelse-Uddevalla kommun ÖP 2022, datum 2022-04-20 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna granskningsutlåtandet 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef för avd Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Länsstyrelsen 
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1. Sammanfattning 

1.1 Bakgrund  
Uddevalla kommun tar fram en ny kommuntäckande översiktsplan som ska 

ersätta ÖP2010.  

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som en del av översiktsplanen. MKB:n 

har föregåtts av en avgränsningsprocess där MKB:n avgränsats i omfattning och 

detaljeringsgrad. I MKB:n jämförs planförslaget med ett nollalternativ, som 

innebär ett fortsatt genomförande av ÖP 2010. För båda alternativen har en 

tidshorisont på 30 år använts.  

1.2 Planförslag 
Bebyggelseutvecklingen i kommunens centralort behandlas i en fördjupad 

översiktsplan för Uddevalla tätort från 2017. För Ljungskile tätort finns också en 

fördjupning av översiktsplanen från 2007. Utöver förtätningen inom dessa tätorter 

med omgivning föreslås ett antal mindre utbyggnadsområden. 

 

Tre orter av lokal betydelse finns utpekade – Hogstorp, Lane och Lane-Ryr. För 

alla tre föreslås utredningsområde för ny byggnation på mark i anslutning till 

befintlig bebyggelse som inte är jordbruksmark. 

 

Övriga bebyggelseområden utanför dessa orter finns huvudsakligen koncentrerade 

längs kustlinjen, i synnerhet Fräknestranden från Ammenäs till Ulvesund och 

Havsstensstrand från Utby till Sundsandvik. Ett antal områden föreslås här 

utredas för möjlig framtida bebyggelse. De föreslagna utredningsområdena ligger 

generellt längre från kusten än den befintliga bebyggelsen (cirka 500 meter eller 

mer), men ofta på en högre höjd och synligt från håll i landskapet. 

 

Befintlig bebyggelse finns också längs hela Bokenäsets kust och på Dragsmark. 

Här är översiktsplanen restriktiv med utredningsområden för ny bebyggelse, bland 

annat på grund av begränsningar i teknisk infrastruktur. Gullmarsfjordens 

kustlinje har en utpekad funktion som värdefullt natur- och friluftslivsområde, 

medan Bokenäsets södra kustlinje har en mer blandad markanvändning med 

jordbruksmark, sammanhängande bebyggelse och naturområden. 

 

Översiktsplanen pekar ut ett antal nya utredningsområden för verksamhets- och 

industribebyggelse längs väg E6 och väg 678. 

1.3 Miljökonsekvenser 
Planförslaget innebär, i jämförelse med nollalternativet (ÖP 2010), en ökad 

satsning på befintliga strukturer genom förtätning och exploatering i befintliga 

tätorter och knutpunkter av lokal betydelse. I jämförelse med nollalternativet 

bedöms planförslaget ha bättre möjligheter att bidra till ett uppfyllande av 

miljömålen. 
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Landskapet berörs alltid vid förändrad markanvändning och behov av 

exploatering. I jämförelse med nollalternativet skapar dock planförslaget bättre 

förutsättningar för måluppfyllelse för berörda miljöaspekter och miljömål. Det 

beror framför allt på att begränsad andel ny mark tas i anspråk och att 

planförslaget istället inriktas mot förtätning och utveckling av befintliga miljöer. 

Den nya mark som tas i anspråk riskerar dock att påverka landskap och 

naturmiljöer och kan även ge effekter för skyddade områden och arter samt 

kulturlämningar. När ytterligare kunskap sammanställs kring dessa områden 

bedöms det som möjligt att anpassa markanvändningen och möjligheten till 

miljöuppfyllelse bedöms därför som god. Särskilt fokus krävs dock för att 

säkerställa att skyddade områden (Natura 2000, naturreservat, strandskydd, etc.) 

och riksintressen inte påverkas. 

 

I jämförelse med nollalternativet skapar planförslaget något bättre förutsättningar 

för måluppfyllelse för fokusområde klimat och energi, men risk finns att även 

planförslaget motverkar måluppfyllelse. Planförslaget inriktas mot förtätning och 

utveckling av befintliga miljöer och att detta skapar ökade förutsättningar för 

kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det finns dock en risk att 

ökad möjlighet till externa etableringar längs de större infrastrukturstråken leder 

till ökad biltrafik. För att planförslaget ska kunna bidra till måluppfyllelse krävs 

fortsatt arbete med ett flertal åtgärder. Framför allt är det åtgärderna i trafik- och 

parkeringsstrategin som måste genomföras för att kommunen ska kunna bidra till 

klimatmålen. 

 

För att möta framtida risk för översvämning vid skyfall kan åtgärder krävas i 

anslutning till ett antal exploateringsområden. Exempel finns från pågående 

arbete med Bäveån i centrala Uddevalla. Även risken för ras och skred behöver 

beaktas inom områden för föreslagen exploatering. 

 

Fokusområde hälsa hanterar buller och luftföroreningar. Idag berörs många 

människor av buller kring framför allt de stora vägarna och järnvägarna. De stora 

vägarna och järnvägarna utgör också leder för transporter av farligt gods. 

Halterna av luftföroreningar är relativt låga. Planförslaget innebär inga större 

förändringar utan konsekvenserna för hälsan bedöms som likvärdiga i 

nollalternativ och planförslag och båda bedöms ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse. 

 

Inom fokusområde naturresurser innebär planförslaget inga större förändringar 

som kan påverka statusen på kommunens vattenförekomster. De måste dock 

bevakas i fortsatt arbete för att säkerställa att möjligheten att arbeta mot ett 

uppfyllande av MKN inte försvåras. Arbetet utifrån den kommunala 

utbyggnadsplanen för VA behöver också fortsätta för att säkerställa en god VA-

försörjning inom utpekade områden. Inom kommunen finns ett antal riskområden 

för markföroreningar, vilka behöver beaktas inför kommande exploatering. 

Lokalisering och drift av bergtäkter ska ske med beaktande av befintliga bostäder 

och övriga värden. Planförslaget bedöms värna om riksintressen för yrkesfiske. 



MKB till översiktsplan för Uddevalla kommun 

sida 4 av 59 

 
 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Uddevalla kommun upprättar en ny översiktsplan (ÖP). Det generella syftet med 

en ÖP är att ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och 

vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. ÖP utgör 

ett strategiskt handlingsprogram för den fysiska miljöns utveckling och är inte 

juridiskt bindande. Den nya ÖP:n omfattar hela Uddevalla kommuns havs- och 

landyta. Översiktsplanen redovisas digitalt på karta.uddevalla.se/oversiktsplan. 

 

Arbetet med ÖP:n utgår från Uddevalla kommuns vision som är att utgöra hjärtat i 

Bohuslän där ”Liv, Lust och Läge ger livskvalité”.  

 

I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar 

utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. Uddevallas 

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. Uddevalla är en 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.  

 

En översiktsplan visar på den långsiktiga utvecklingen för all mark- och 

vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av kommunens 

visionsarbete i samhällsplaneringsfrågor. Den nya översiktsplanen för Uddevalla 

syftar också till att utgöra ett kommungemensamt styrdokument för samtliga 

förvaltningar och bolag och utgör därmed en koppling mellan den långsiktiga 

visionen och den strategiska planen som antas varje mandatperiod.  

 

Den nya översiktsplanen ska vara en översiktsplan för hela den kommunala 

organisationen och för alla Uddevallabor. Den syftar till att ta tillvara det unika 

läget kommunen har, stärka alla invånares lust att utveckla sig själva och 

omgivningen och bidra till ett gott liv med hög livskvalité.  

 

Målsättningen är ett mer hållbart Uddevalla där samhället utvecklas utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov samtidigt 

som ekosystemen stärks istället för att utarmas. Ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet ska genomsyra hela översiktsplaneringen. 

2.2 Syfte 
Det generella syftet med en ÖP är att ge vägledning och stöd i beslut om 

användning av mark-och vattenområden samt hur den byggda miljön ska 

utvecklas och bevaras. ÖP:n utgör ett strategiskt handlingsprogram för den 

fysiska miljöns utveckling och är inte juridiskt bindande. 

 

Av 6 kapitlet 3 § Miljöbalken framgår att En myndighet eller kommun som 

upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan 

https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan
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författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

En översiktsplan är enligt Miljöbedömningsförordningen 2§ alltid att betrakta som 

betydande miljöpåverkan och därmed ska en strategisk miljöbedömning 

genomföras. Av Miljöbalken 6 kapitlet 9§ framgår att: 

 

Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen 

1. Samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd). 

2. Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.  

3. Ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget 

till plan eller program. 

4. Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter 

innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering.  

 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i 

utarbetandet av planen för att främja hållbar utveckling. Därmed kopplar 

miljöbedömningen direkt till ambitionen om att hållbar utveckling ska genomsyra 

arbetet med översiktsplanen. Både miljöbedömningsprocessen och 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är viktiga verktyg för att följa och 

dokumentera denna ambition. Särskilt med avseende på de ekologiska och 

kulturella dimensionerna av hållbar utveckling, men i viss utsträckning även med 

avseende på den sociala dimensionen. MKB:n är på det sättet en del i processen 

att värdera olika studerade alternativ och till sist en grund för utformningen av det 

slutliga planförslaget. 

 

Miljöbedömningen är en process som identifierar och värderar miljöeffekter 

på planen genom bland annat samråd med allmänhet, organisationer, 

myndigheter och andra intressenter. MKB:n utgör den dokumenterande delen av 

miljöbedömningsprocessen. I MKB:n beskrivs och bedöms konsekvenserna av 

planens genomförande. Fokus ligger på de delar av planförslaget som bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan. 
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3. Metod och process 

3.1 Avgränsning 
En MKB för en plan ska avgränsas i omfattning och detaljeringsgrad. MKB:ns 

omfattning gäller både för dess innehåll och för det geografiska område som ingår 

i bedömningen. Innan avgränsningen fastställs för det fortsatta arbetet ska den 

som ansvarar för framtagandet av planen samråda med länsstyrelsen och de 

kommuner som kan beröras av planen.  

 

För avgränsning av MKB:n till Uddevalla kommuns översiktsplan bjöd kommunen 

in länsstyrelsen och angränsande kommuner till ett avgränsningsmöte 2018-11-

14. Vid mötet informerades om ÖP-processen och förslag till avgränsning utifrån 

ett utskickat avgränsningsdokument (Ramboll 2018-10-18).  

 

Skriftliga synpunkter inkom från länsstyrelsen och Orust kommun. Utöver dessa 

har också Stenungsunds kommun, Lysekils kommun, Munkedals kommun, 

Färgelanda kommun, Vänersborgs kommun, Trollhättans kommun och Lilla Edets 

kommun lämnats möjlighet att yttra sig. 

 

Länsstyrelsen påtalade i sitt yttrande (dnr 401-40947-2018) vikten av en tydlig 

plats- och påverkansspecifik redovisning i MKB:n. Detta för att bl a få en tydlig 

koppling till kommande detaljplaner. Vidare önskade länsstyrelsen komplettering 

avseende: 

• Transporter med farligt gods. 
• VA- och vattenförsörjningsfrågor: Hur detta ska lösas i omvandlings-

områden där det finns risk för saltvatteninträngning samt inom områden 

med förhöjda fluoridhalter i dricksvatten.  

• Dagvatten: Uppkomst och förändring i relation till MKN vatten.    

• Bäveåns utlopp till Byfjorden: Stabilitet, översvämning, förorenad mark 

och pågående industri/hamn.  

 

Orust kommun lyfte vikten av att vattenstatusen i Orust fjordar inte får påverkas 

av tillkommande bebyggelse då Uddevallas huvudreningsverk har sitt utlopp i 

Byfjorden. Vidare lyfte Orust kommun att planen inte får försvåra för 

kollektivtrafiken till/från Orust. Kommunen ansåg det också viktigt att planen 

knyter an till den mellankommunala kustzonsplaneringen och att gemensamma 

frågor som vindkraft och vattentillgångar diskuteras. Orust kommun efterfrågade 

också underlag kring värmeböljor i anslutning till fokusområde klimat. 

 

MKB:ns detaljeringsgrad styrs framförallt av planens innehåll och detaljeringsgrad 

och ska således anpassas efter aktuell plannivå. För en översiktsplan innebär det 

att det främst är miljöpåverkan, effekter och konsekvenser på en övergripande 

nivå som ska analyseras och beskrivas. Andra faktorer som påverkar MKB:ns 

omfattning och detaljeringsgrad är tillgängliga bedömningsmetoder, aktuell 

kunskap och att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av 

andra planer och program eller i tillståndsprövning av verksamheter och åtgärder 
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enligt bland annat miljöbalken. För en ÖP gäller det att flera miljörelaterade frågor 

kommer att fördjupas i kommande detaljplaner.  

 

Anpassning behöver också göras till den regionala planering som berör 

kommunen. Uddevallas kommunfullmäktige beslutade 2020-01-08 att godkänna 

”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering 

i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” som ett vägledande dokument och 

underlag. Arbetet har bedrivits av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

driver och även omfattat Orust och Uddevalla kommuner. Strukturbilden utgår 

från sex gemensamma överenskommelser som omfattar följande teman: 

• Skärgårdssamhällens och kustnära landsbygdens identitet och karaktär 

• Levande samhällen där människor kan bo och verka hela året 

• Hållbara maritima näringar 

• Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon 

• Kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och öppna landskap 

• Långsiktigt hållbar användning av havet och ekosystem i balans. 

 

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till Havsplaner för 

Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (2019-12-16). Uddevalla kommun 

berörs av planen för Västerhavet. 

 

Avgränsningen av vad som ska ingå i MKB:n och hur detaljerat de olika 

analyserna ska göras inleds visserligen tidigt i planarbetet och samråds i detta 

skede enligt beskrivningen ovan. Kunskap som tillförs planarbetet genom bland 

annat miljöbedömningsprocessen kan innebära att bedömningar som ligger till 

grund för den avgränsning som föreslås i detta dokument omvärderas i 

kommande skeden. MKB:ns avgränsning, kanske främst till innehåll, kan därför 

komma att justeras i den fortsatta processen. 

 

MKB:n till Uddevalla kommuns nya ÖP föreslås att generellt i avseende 

detaljeringsgrad, innehåll och tid följa själva ÖP:n. För den geografiska 

avgränsningen kan ett större område än kommunens administrativa gränser vara 

aktuellt att miljöbedöma, vilket redovisas nedan.  

 Geografisk avgränsning 
Översiktsplanens geografiska avgränsning omfattar inte tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile, då här finns fördjupade översiktsplaner (FÖP). Däremot omfattar 

översiktsplanens tematiska ställningstaganden hela kommunen. 

 

MKB:n har i huvudsak följt den geografiska avgränsningen för ÖP. Det innebär att 

tätorterna Uddevalla och Ljungskile berörs, men inte djupare än utifrån materialet 

i ÖP. För Uddevalla tätort och Ljungskile har separata MKB:er tagits fram inom 

ramen för respektive FÖP-process. 
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I vissa avseenden beaktas dock ett större område i miljöbedömningen. Det gäller 

exempelvis underlag från vindbruksplanen och trafik- och vattenrelaterade 

konsekvenser. 

 Tidsmässig avgränsning 
Den tidsmässiga avgränsningen för MKB:n följer översiktsplanens tidshorisont. 

Planeringshorisonten för ÖP är ungefär 30 år. 

 Innehållsmässig avgränsning 
I 6 kap 11 § miljöbalken listas vad en MKB för en strategisk miljöbedömning ska 

innehålla. MKB:n för den nya översiktsplanen följer dessa krav. Det som är 

aktuellt i fråga om avgränsning är bland annat vilka miljöeffekter och 

miljökvalitetsmål som kan anses vara relevanta att beakta i miljöbedömningen av 

planen. Det är enbart de miljöeffekter för vilka genomförandet av planen kan 

anses innebära en betydande miljöpåverkan som ska ingå i miljöbedömningen av 

planen. De miljöeffekter som hanterats vid avgränsning listas i 6 kap 2 § 

miljöbalken. För att dessa ska kunna bli hanterbara och beskrivas på en 

övergripande nivå har de delats in i fyra fokusområden: Landskap, Hälsa, Klimat 

och Naturresurser. Detta ger också en tydligare koppling till den Landskapsanalys 

som upprättats som underlag till ÖP och som förutom en analys av 

landskapskaraktärer även omfattar en analys av havskaraktärer samt en social 

konsekvensanalys. 

 

I tabell 1 redovisas för vilka miljöeffekter enligt 6 kap 2 § miljöbalken som 

genomförandet av översiktsplanen i detta skede bedöms kunna medföra en 

betydande miljöpåverkan. För dessa effekter anges Ja i kolumnen med rubrik 

Betydande miljöpåverkan. Observera att det kan röra sig om både negativ och 

positiv betydande miljöpåverkan. I tabellen kopplas miljöeffekterna till de 

nationella miljökvalitetsmålen. På så sätt görs även en bedömning av vilka 

miljömål som är relevanta att redovisa i MKB: n. Notera att en miljöeffekt kan 

vara relevant för flera miljömål. 

 

Tabell 1. Förslag på avgränsning för miljöeffekter och koppling till nationella 
miljömål 

Fokus-

område 

Miljöeffekt1 Betydande 

miljöpåverkan 

Kommentar Miljömål (nr 

enligt nedan) 

Landskap Landskap Ja Översiktsplanen ger utrymme för 

omvandling av både bebyggda och idag 

obebyggda områden, vilket bland annat kan 

påverka den visuella uppfattningen av 

landskapet.  

10, 11, 13, 15 

Landskap Bebyggelse Ja Eftersom ÖP:n omfattar hela kommunens 

geografiska område berörs även områden 

med skyddsvärd bebyggelse. Det kan i 

detta skede inte uteslutas att 

genomförandet av en ny ÖP medför 

10, 13, 15 

 
1 Miljöeffekter enligt 6 kap 2 § miljöbalken. 
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betydande påverkan i detta avseende. 

Påverkan på bostadsbebyggelse samt 

bebyggelse för verksamheter bedöms även 

falla in under andra aspekter (främst 

befolkning). 

Landskap Biologisk 

mångfald 

Ja Översiktsplanen bedöms föreslå ändring av 

mark- och vattenanvändning som innebär 

exploatering av naturmark och 

oexploaterade vattenområden. Därmed kan 

förutsättningarna för biologisk mångfald 

komma att ändras på ett betydande sätt, 

åtminstone lokalt.  

8, 10, 11, 12, 

13, 15, 16 

Landskap Djurarter 

skyddade 

enligt MB 8 

kap 

Ja Ändrad mark- och vattenanvändning kan 

bland annat påverka de områden som olika 

djurarter nyttjar för exempelvis födosök och 

reproduktion. Även förflyttningen genom 

landskapet kan påverkas på ett betydande 

sätt. Se även Biologisk mångfald ovan. 

8, 10, 11, 12, 

13, 15, 16 

Landskap Växtarter 

skyddade 

enligt MB 8 

kap 

Ja Ändrad mark- och vattenanvändning kan 

bland annat ändra känsliga växtarters 

växtbetingelser och lokala överlevnad. Se 

även Biologisk mångfald ovan. 

8, 10, 11, 12, 

13, 15, 16 

Landskap Kulturmiljö Ja Eftersom ÖP:n omfattar hela kommunens 

geografiska område berörs både forn- och 

kulturlämningar. Det kan i detta skede inte 

uteslutas att genomförandet av en ny ÖP 

medför betydande påverkan i detta 

avseende.  

10, 13, 15 

Hälsa Människors 

hälsa 

Ja ÖP:n hanterar framtida markanvändning för 

människor, både kommunens invånare och 

besökare. Markanvändning i form av 

bebyggelse och infrastruktur kan påverka 

människors hälsa. Den kommande planen 

förväntas därför kunna medföra betydande 

påverkan i detta avseende.  

2, 4, 15 

Hälsa Risk och 

säkerhet 

Ja En annan viktig aspekt är risk och säkerhet. 

Ändrad markanvändning som pekas ut i 

översiktsplanen påverkar risker för 

omgivningen i olika delar av kommunen. 

4, 15 

Hälsa Luft Ja Trafik och verksamheter påverkar 

luftkvaliteten genom utsläpp och lukt. Den 

kommande planen förväntas därför kunna 

medföra betydande påverkan i detta 

avseende. 

1, 2 

Klimat Klimatrisk Ja Stigande havsnivåer och skyfall är en viktig 

aspekt för den långsiktiga planeringen inom 

kommunen och det bedöms att 

genomförandet av planen kan få betydande 

påverkan i detta avseende.  

Även trafik och andra utsläpp har en 

koppling till framtida klimatförändringar. 

1 
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Natur-

resurser 

Mark och 

jord 

Ja ÖP:n redovisar möjlighet till ändrad 

markanvändning genom bland annat 

exploatering. Eftersom översiktsplanen 

omfattar hela kommunen och gäller för lång 

tid bedöms det kunna medföra betydande 

påverkan för resursen mark.  

11, 13, 15, 16 

Natur-

resurser 

Vatten Ja Översiktsplanen redovisar också möjlighet 

till ändrad vattenanvändning. Miljöaspekten 

vatten kan också påverkas av ändrad 

markanvändning. Eftersom ÖP:n omfattar 

hela kommunen och gäller för lång tid 

bedöms det kunna medföra betydande 

påverkan för resursen vatten.  

7, 9, 10, 11, 

15, 16 

 

 

Utifrån tabell 1 kan också relevanta miljömål avgränsas och följande miljömål 

föreslås hanteras vidare i miljöbedömningsprocessen och MKB:n för den nya ÖP:n: 

 

Tabell 2. Översikt över relevanta miljömål som ingår i bedömningen. 

 Mål 

12 Begränsad klimatpåverkan 

2 Frisk luft 

4 Giftfri miljö 

7 Ingen övergödning 

8 Levande sjöar och vattendrag 

9 Grundvatten av god kvalitet 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11 Myllrande våtmarker 

12 Levande skogar 

13 Ett rikt odlingslandskap 

15 God bebyggd miljö 

16 Ett rikt växt- och djurliv 

 

De miljömål som har avgränsats bort är 3 Bara naturlig försurning, 5 Skyddande 

ozonskikt, 6 Säker strålmiljö och 14 Storslagen fjällmiljö. De förutsättningar för 

mark- och vattenanvändning som den nya översiktsplanen kommer att innehålla 

bedöms inte vara väsentliga drivkrafter för miljömålen om frisk luft, bara naturlig 

försurning, skyddande ozonskikt samt säker strålmiljö. För dessa är framförallt 

nationella och internationella styrmedel av betydelse.  

 
2 Målen är numrerade enligt ordningsföljden som de redovisas på www.miljomal.se. 
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För varje miljöaspekt som föreslås ingå i den fortsatta miljöbedömningen 

redovisas påverkan, effekt och konsekvens av ett genomförande av den nya 

översiktsplanens förslag på mark- och vattenanvändning. Det är både tillfälliga 

(övergående) och permanenta effekter som beskrivs och konsekvensanalyseras. 

Motsvarande bedömning görs för nollalternativet.  

 

För att analysera de fyra fokusområdena med tillhörande miljöaspekter föreslås de 

nationella miljökvalitetsmålen och de internationella målen om hållbar utveckling i 

Agenda 2030 vara utgångspunkt. Analysprocessen är således målledd. Beroende 

på hur arbetet med själva översiktsplanen genomförs kan även lokala miljömål 

och mål utifrån landskapsanalysen inarbetas som utgångspunkt.  

 

Utöver föreslagen avgränsning för miljöaspekter och miljökvalitetsmål föreslås 

MKB:n också behandla hur genomförandet av översiktsplanen inverkar på 

miljökvalitetsnormer samt en avstämning mot generella och särskilda 

hushållningsbestämmelser, inklusive riksintressen, samt skyddade områden enligt 

7 kap miljöbalken. Bedömningen föreslås också hantera eventuella kumulativa 

effekter som kan följa av ÖP:n tillsammans med andra pågående eller planerade 

ändringar av mark- och vattenanvändningen. 

3.2 Metodik för konsekvensbedömning 
En översiktsplan är ett tidigt planeringsskede. Planen anger inriktningen för den 

framtida användningen av mark- och vattenområden. Det är i detta tidiga 

planeringsskede svårt att göra en exakt konsekvensbedömning utan 

bedömningarna blir av mer övergripande karaktär. För att fånga upp denna 

övergripande nivå och bedöma planens konsekvenser för miljön har 

konsekvensbedömningen gjorts som en måluppfyllelseanalys där 

bedömningsgrunden motsvaras av nationella, regionala och lokala miljömål. 

Utgångspunkt för analysen är de nationella miljökvalitetsmålen och de 

bedömningar som använts framgår av Figur 1. 

 
 

Motverkar måluppfyllelse 

 
Risk för att måluppfyllelse motverkas 

 
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

 
Bidrar till måluppfyllelse 

Figur 1. Skala för konsekvensbedömning mot miljömål 

 

För att göra måluppfyllelsen mer överskådlig samt förankra den i de lokala 

förutsättningarna inom Uddevalla kommun har miljökvalitetsmålen delats in i fyra 

fokusområden: Landskap, Energi och klimat, Hälsa och Naturresurser. 
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För att utvärdera planförslaget används bedömningsgrunder. De 

bedömningsgrunder som har använts för planen är målbaserade. Det innebär att 

de stödjer den måluppfyllelseanalys som konsekvensbedömningen av planen 

utgör. De studerade alternativen värderas med hjälp av bedömningsgrunderna 

mot relevanta miljökvalitetsmål för respektive fokusområde. För att bedöma 

utvecklingen inom respektive fokusområde används indikatorer. Det är parametrar 

som vi utifrån befintligt underlag har möjlighet att följa upp och som visar i vilken 

riktning markanvändningen verkar i förhållande till respektive miljömål. 

 Nationella miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det 

tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på 

lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora 

miljöproblemen. Miljömålen har hittills följts upp mot år 2020. Då år 2020 

passerat är nästa hållpunkt år 2030, vilket sammanfaller med de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

 

Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta 

miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen. Tillsammans med 

avgränsningen av MKB:n avgränsades även relevanta miljömål till de som framgår 

av Tabell 2. 

 Regionala och lokala miljömål 
Tillsammans med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har Länsstyrelsen 

i Västra Götaland tagit fram regionala tilläggsmål för Västra Götaland. Dessa 

antogs i september 2015 och reviderades hösten 2020. De regionala miljömålen 

kopplar till de nationella målen. 

Uddevalla kommun har sex övergripande miljömål från 2013. De övergripande 

miljömålen anger kommunens arbete för att nå de nationella målen.  

1. Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i 

samverkan och i dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och 

näringsliv. 

2. Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att:  

- underlätta resurssnål konsumtion  

- minska resursanvändningen  

- minska kemikalieanvändningen 

3. Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och 

kulturresurserna 

4. Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid 

upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. 

5. Uddevalla kommun ska främja en minskning av energianvändning och öka 

andelen förnybar energi 

6. Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och 

transporter. 
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 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen 

gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De används för att 

förebygga eller åtgärda miljöproblem. De beskrivs närmare i miljöbalkens femte 

kapitel. MKN kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, 

eller vatten. MKN kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, till 

exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om 

vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på 

sikt nå de nationella miljömålen. De flesta MKN baseras på krav i olika direktiv 

inom EU. För närvarande finns det MKN för: 

• Olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)  

• Olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)  

• Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  

• Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

• Havsmiljön (SFS 2010:1341). 

 

MKN för omgivningsbuller avser kommuner med er än 100 000 invånare och 

omfattar därför inte Uddevalla kommun. 

 Luftkvalitet 
I miljöbalkens 5:e kapitel och i förordningen (2001:527) om MKN för utomhusluft 

regleras tillåtna halter i utomhusluft för ett antal ämnen.  

 Vattenförekomster 
MKN för vatten är bestämmelser om kvalitén på vattenkemin och den ekologiska 

miljön i en vattenförekomst. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och Uddevalla 

kommun ligger inom distrikt Västerhavet.  

 Fisk- och musselvatten 
Kommunens havsområden väster om E6 omfattas av MKN för musselvatten. 

 Havsmiljö 
Uddevalla kommun berörs endast av MKN för kustvatten och inte av MKN för 

havsmiljön.  



MKB till översiktsplan för Uddevalla kommun 

sida 14 av 59 

 
 

4. Övergripande förutsättningar 

4.1 Riksintressen och skyddade områden 
Nedan ges en kort beskrivning av riksintressen och skyddade områden inom 

kommunen. Dessa beskrivs ytterligare i följande kapitel samt i översiktsplanen. 

 

Ett område med särskilda värden för riket kan klassas som nationellt riksintresse 

och regleras då i miljöbalken. När ett område är klassat som riksintresse betyder 

det att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada dess värden. 

 

Ett par områden i norra delarna av kommunen samt påverkansområdet för buller 

kring dessa är av riksintresse för Försvarsmakten enligt 3 kapitlet 9§ Miljöbalken. 

Östra delarna av kommunen är också av riksintresse för Försvarsmakten avseende 

hinderfrihet och stoppområde för höga objekt. I kommunen finns också 

riksintressen för totalförsvaret som att sekretesskäl inte kan redovisas. 

 

Ett antal områden på höjderna söder om Uddevalla samt norr om Herrestad är av 

riksintresse för energiproduktion enligt 3 kapitlet 8§ Miljöbalken. Se vidare 

Vindbruksplan nedan. 

 

Delar av kustzonen omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser, så kallad 

högexploaterad kust enligt 4 kapitlet 4 § miljöbalken. Denna del av kusten är av 

riksintresse för sina samlade natur- och kulturvärden vilket innebär vissa 

restriktioner för bland annat tillkommande av bebyggelse. Bestämmelserna ska 

dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 

näringslivet. 

 

Följande områden inom kommunen är av riksintresse för naturmiljö enligt 3 

kapitlet 6 § miljöbalken.  

• Gullmarsfjorden 

• Bredmossen  

• Taske å  

• Strömmarna – Koljefjorden  

• Havsstensfjorden  

• Sund  

• Kuröd – Bräcke  

• Blåduven  

• Store mosse  

• Myr vid Lilla och Stora Djup  

• Bratteforså 

 

I kommunen finns fem områden som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 

3 kapitlet 6 § miljöbalken. Dessa är: 

• Bredfjället 

• Centrala Bokenäset 
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• Dragsmarks kyrka och klosterruin 

• Dynge ruin och Gullmarsbergs säteri 

• Gustafsbergs badortsanläggning 

 

Följande delar av kommunens land- och vattenområde är av riksintresse för 

friluftsliv enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken.  

• Gullmarn med öar och strandområden  

• Området runt Strömmarna, Bassholmen, Kalvön m m, del av ”Södra 

Bohusläns kust”  

• Herrestadsfjället  

• Bredfjället 

 

Byfjorden Havsstensfjorden Koljefjorden samt Gullmarsfjorden  

är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken, bl a för 

lekområde för torsk. 

 

Väg E6, väg 44 och väganslutningarna till Uddevalla hamn är av riksintresse för 

kommunikation enligt 6 kapitlet 8§ Miljöbalken.  

 

Den befintliga Bohusbanan samt Älvsborgsbanan är av riksintresse för 

kommunikation enligt 6 kapitlet 8§ Miljöbalken. Det är också Uddevalla station och 

bangård samt anslutningen till Uddevalla hamn. 

 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden samt farleden från 

väster har utpekats som riksintresse för sjöfart enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. 

Två djupområden är också av riksintresse för fartyg som tagits ur drift. 

 

Flera land- och vattenområden är Natura 2000-områden enligt 7 kapitlet 28§ 

Miljöbalken. Dessa är också att betrakta som riksintressen. 

 

Inom kommunen finns också flera naturreservat enligt 7 kapitlet miljöbalken. 

En stor del av kommunens kustzon omfattas av strandskydd enligt 7 kapitlet 

miljöbalken. 

4.2 Kommunal planering 
Nedan ges en kort beskrivning av de strategier och program som utgjort 

bedömningsgrunder. De beskrivs ytterligare i följande kapitel och i 

översiktsplanen. 

 Naturvårdsplan 
Ett nytt naturvårdsprogram togs fram under 2017-18, och redovisas i dokumentet 

”Rapport över naturvärden – Uddevalla kommun” som publicerades 2020. 

Naturvårdsplanen redovisar värdefulla land- och vattenområden. Programmet har 

utgjort underlag till översiktsplan och MKB. 
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 Vindbruksplan 
En vindbruksplan har tagits fram och antogs av Kommunfullmäktige 2016-03-09. I 

dag finns tretton uppförda vindkraftverk i kommunen och tillstånd för ytterligare 

nio. Av vindbruksplanen framgår att kommunen avser att med de 22 beviljade 

vindkraftverken är vindkraften i kommunen utbyggd. Kommunen stödjer 

riksintressena för vindkraft i den norra delen av kommunen men inte i den södra. 

 Landskapskaraktärsanalys 
Som underlag till översiktsplanen har en landskapskaraktärsanalys tagits fram för 

kommunen. Analysen är en vidare utveckling av den analys som gjordes till 

vindbruksplanen och består av tre delar: Landskapskaraktärsanalys, 

havskaraktärsanalys och social konsekvensanalys. 

 Bostadsförsörjningsprogram 
Uddevalla kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som godkändes av 

kommunfullmäktige 2013-09-11. 

 Trafik- och parkeringsstrategi 
Under 2018 färdigställdes en trafik- och parkeringsstrategi för kommunen. Den 

innehåller mål och strategier för den framtida trafiken i kommunen. Strategin har 

utgjort underlag till översiktsplan och MKB.  

 Skyfallskartering 
Kommunen har under 2019 gjort en skyfallskartering av de utvalda orterna 

Uddevalla, Ljungskile, Fagerhult, Hogstorp, Lanesund och Råssbyn. Karteringen 

har utgjort underlag till översiktsplan och MKB.  

 

Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i 

planering av nya områden. Sedan 1 augusti 2018 ska kommunen, enligt ändringar 

i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen, i översiktsplanen bedöma 

och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av översvämning. 

Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minska 

eller upphöra. 

 Vattenförsörjningsplan 
Under 2020 har en vattenförsörjningsplan tagits fram i syfte att identifiera vilka 

vattenresurser som bör ses som prioriterade för att klara den framtida 

dricksvattenförsörjningen i Uddevalla kommun. 

 Inventering av jordbruksmark 
Under 2019 har Hushållningssällskapet gjort en inventering av jordbruksmarken i 

Uddevalla kommun. Inventeringen visar jordbruksmarkens brukningsvärde och 

syftet är att utifrån Miljöbalken 3 kap 4§ hantera jordbruksmarken i 

översiktsplanen ”Jord och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk.” 
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 Utbyggnadsplan VA 
Kommunen har under 2019 gjort en VA-plan som anger hur VA-systemet kan 

byggas ut i kommunen. Karteringen har utgjort underlag till översiktsplan och 

MKB. Planen antogs av Kommunstyrelsen 2019-02-27. Planen delar in befintlig 

bebyggelse i fyra kategorier: 

1. Enskilt VA-område 

Områden upp till 20 bostäder som ligger avskilt från annan tätbebyggelse. 

VA-försörjningen bedöms inom dessa områden kunna lösas genom 

enskilda anläggningar. 

2. Bevakningsområde 

Områden över 20 bostäder som idag har en fungerande VA-försörjning, 

men där ändrade förutsättningar som exempelvis fler bostäder kan 

innebära ett behov av en förändrad VA-struktur. 

3. Utredningsområde 

Områden med behov av en förändrad VA-försörjning och där det behöver 

utredas vilken lösning som är lämpligast för området. 

4. Områden med behov av en allmän VA-försörjning 

Områden som utifrån gällande lagstiftning faller under kommunens 

skyldighet att ordna med allmän vatten- och avloppsförsörjning. 

 

Planen visar på sex områden i kategori 4 där utbyggnad är planerad under åren 

2019-2032 samt ett antal områden för utredning och bevakning enligt kategori 3 

och 2. Områden med planerad utbyggnad av allmän VA-försörjning är Anneröd, 

Skaveröd, Södra Munkeby, Kristevik, Åsen-Knarrnäs och Holma.  

 

Områden där utbyggnad redan pågår är inte med i planen. Ett sådant område är 

Fräknestranden där utbyggnaden ska vara klar 2021. 

4.3 Andra utgångspunkter för planeringen 
För buller från infrastruktur finns riktvärden i förordning 2015:216, vilken avser 

vägar, spårtrafik och flygplatser. Det finns även riktlinjer för industri- och 

verksamhetsbuller (Naturvårdsverket, 2015). 

 

En Välfärdsredovisning för kommunen togs fram under 2018. Den beskriver hälso- 

och livsvillkor för invånarna i kommunen och är tänkt att användas 

som underlag för beslut. 
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5. Studerade alternativ 

I arbetet med ny översiktsplan har olika alternativ diskuterats och synpunkter har 

även inhämtats från boende. De frågor där främst olika principiella alternativ 

diskuterats har varit bebyggelsestruktur, trafikstruktur och teknisk service. I vissa 

av dessa frågor har principer inarbetats i planförslaget, men dessa leder i sin tur 

till olika alternativ för den mer detaljerade utformningen, vilka studeras i den 

fortsatta planprocessen. 

5.1 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma översiktsplanens förslag 

på övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och 

konsekvenser. Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom 

utredningsområdet om inte översiktsplanens förslag genomförs. Nollalternativet är 

inte en beskrivning av aktuella förhållanden eller ett antagande om oförändrat 

tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och de förändringar som kan förväntas även 

utan att den nya översiktsplanens förslag genomförs. I det aktuella fallet bedöms 

nollalternativet utgöra den övergripande mark- och vattenanvändning som 

redovisas dels i nu gällande ÖP (ÖP2010) och dels i övriga antagna planer som 

vindbruksplan och FÖP:ar för Uddevalla och Ljungskile tätort. 

 

Kommunens tidigare översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige 2010-09-08. 

Kommunen har även fördjupade översiktsplaner för Uddevalla tätort (2017-10-

11), Ljungskile (2007-12-12) och Lyckorna (1990-09-20). 

 

Nollalternativet och planförslaget ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. 

Den tidsmässiga avgränsningen för MKB:n föreslås följa översiktsplanens 

tidshorisont. Planeringshorisonten för översiktsplanen är ungefär 30 år. 

5.2 Identifierade och bortvalda alternativ 
I framtagandet av översiktsplanen har olika geografiska bebyggelsestrukturer 

utanför tätorterna studerats och lämpliga benämningar av dessa har undersökts. 

I det tidiga arbetet med översiktsplanen har medborgardialoger ägt rum fysiskt på 

vissa platser runt om i kommunen där man samlat in invånares åsikter.  

 

Arbetsgrupper bestående av representanter från kommunen, myndigheter och 

organisationer har studerat olika geografiska områden. Därefter har kommunen 

gjort ett fördjupningsarbete över markanvändningen där vi utgått från statistik, 

befintliga kommunala investeringar, planerade investeringar, kulturmiljö osv. 

Benämningar som har använts i översiktplanearbetet är ”ort av lokal betydelse” 

och ”utredningsområden på landsbygden”. 

 

Bokenäs, som samhälle, har studerats som ort av lokal betydelse men valdes bort, 

dels på grund av kultur- och naturvärden men även avsaknad av bostäder och 

verksamheter i en gatustruktur. På samma sätt valdes Rotviksbro bort på grund 

av avsaknad av bostäder i en gatustruktur vid verksamheterna. Hogstorp, Lane 

Fagerhult och Lane Ryr har denna struktur och blev ”orter av lokal betydelse”. 
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Därutöver har följande områden studerats som ”utredningsområden på 

landsbygden”: Dragsmark, Fräknestranden, Skaveröd, Skredsvik, Utby-Lanesund- 

Rotviksbro samt Rotviksbro-Sundsandvik. Utpekade områden för 

sammanhängande bebyggelse på landsbygd i översiktsplanen är Havstensstrand 

(vilket innefattar Utby-Lanesund- Rotviksbro samt Rotviksbro-Sundsandvik), 

Fräknestranden, Smedseröd och Skaveröd. 

 

Dragsmark har valts bort på grund av bristfällig vattentillgång och för att främja 

de kultur- och naturlandskap som är unikt med Bokenäset.  Varför Skredsvik fallit 

bort men Skaveröd är ”kvar” beror dels på att Skaveröd är med i VA 

utbyggnadsplanen och kommer få andra förutsättningar på sikt. 

5.3 Planalternativ 
Översiktsplanen syftar till att ange huvuddragen för den framtida användningen av 

kommunens mark- och vattenområden. Planförslaget framgår närmare av själva 

översiktsplanen och utgår från kommunens ställningstaganden och strategier. 

Nedan sammanfattas den markanvändning som den nya översiktsplanen föreslår 

samt de skillnader som detta innebär mot gällande översiktsplan.  

 

 

Figur 2. Övergripande utvecklingsinriktning enligt planförslaget 
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 Bebyggelseutveckling 
Uddevalla är kommunens centralort. En fördjupad översiktsplan (2017-10-11) 

anger hur centralorten ska kunna växa genom förtätning, utveckling i goda 

kollektivtrafiklägen och utveckling av stadskärnan. Området längs Bäveån och 

hamnen anges som ett viktigt utvecklingsområde. 

 

Förutom centralorten anges Ljungskile som tätort inom kommunen. För tätorterna 

finns strategiska ställningstaganden kring utveckling och service för att tillgodose 

människors vardagliga behov. För Ljungskile finns också en fördjupad 

översiktsplan (2007-12-12) som anger framtida markanvändning för tätorten.  

 

Förutom tätorterna anger översiktsplanen tre orter av lokal betydelse: Hogstorp, 

Fagerhult och Lane-Ryr. Även för orter av lokal betydelse finns strategiska 

ställningstaganden kring utveckling och service för att tillgodose människors 

vardagliga behov. 

 

Planen anger även bebyggelseområden längs Fräknestranden och 

Havsstensstrand. Det är utveckling av kustnära områden som har en hel del 

samlad bebyggelse och där utveckling av kompletterande bebyggelse kan ske med 

beaktande av befintliga natur- och kulturförutsättningar och utifrån möjlig teknisk 

försörjning med t ex VA. 

 

Utredningsområdena för bebyggelse tar hänsyn till högvärdig jordbruksmark och 

eftersträvar att undvika att denna tas i anspråk till annan användning. I vissa fall 

kan dock indikerade områden i översiktsplanen bidra till att fragmentera 

jordbruksmarken, eller riskera att bebyggelse etableras i områden som – även om 

de inte är klassade som brukningsvärd mark – har en annan funktion som 

påverkar jordbruket i området (exempelvis för driftsbyggnader, transport eller 

förvaring). 

 

Eftersom jordbruksmark skyddas hamnar utredningsområden för bebyggelse i 

många fall inom skogsområden och på kullar. Detta riskerar att innebära en större 

påverkan på landskapsbilden. Öppning för bebyggelse på höjder och i 

skogsområden fanns till viss grad också i föregående översiktsplan. 

 

Jämfört med ÖP 2010 visar den nya översiktsplanen en tydligare fokusering på 

utveckling av tätorter och lokala orter och att detta ska ske utifrån god 

kollektivtrafik och utifrån teknisk service. ÖP 2010 angav utvecklingsinriktningar 

för något fler mindre orter. Flera av de utvecklingsområden som anges i den nya 

översiktsplanen fanns dock med även i ÖP 2010. 

  



MKB till översiktsplan för Uddevalla kommun 

sida 21 av 59 

 
 

 Handel och näringsliv 
Planens övergripande planeringsprinciper anger den servicenivå som tätorter och 

lokala orter ska kunna ge för att tillgodose medborgarnas vardagliga behov.  

 

Torp är Uddevalla kommuns stora köpcentrum och ingår i den fördjupade 

översiktsplanen för tätorten. 

 

Ett antal nya utredningsområden för verksamheter och industri pekas i den nya 

planen längs viktiga, genomgående transportstråk – både väg E6 och väg 678 

(Bratterödsleden) som binder samman E6 och väg 44 söder om Uddevalla tätort. I 

likhet med utredningsområden för bebyggelse är också dessa utvecklingsområden 

lokaliserade och utformade för att undvika att ta attraktiv jordbruksmark i 

anspråk, med något större påverkan på skogsområden och landskapsbild som 

resultat. 

 

I ÖP 2010 var färre verksamhetsområden utpekade, och lokaliseringen av dessa 

begränsad till befintliga bebyggelseområden – antingen småorter av lokal 

betydelse eller inom fördjupade översiktsplaner för tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile. De sistnämnda ligger kvar, men nya utredningsområden längs större 

transportvägar tillkommer i den nya översiktsplanen och innebär utöver 

markanspråket med stor sannolikhet också ökat behov av godstransporter och 

pendlingsresor med bil. 

 Trafik och kommunikationer 
Översiktsplanen visar på det övergripande vägnätet med riksintressena E6 och 

väg 44, men även övriga viktiga stråk som väg 161 och väg 678. För båda de 

sistnämnda stråken finns utpekade vägkorridorer för förbättringsåtgärder från ÖP 

2010 som vidareförs i den nya översiktsplanen. 

 

Uddevalla centralort är såväl lokal som regional nod för kollektivtrafik. En 

målsättning är att andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska 

öka. Det kan bl a ske genom förtätning och utveckling av ny bostäder och 

verksamheter i lägen med goda förutsättningar för kollektivt resande.  

 

Nytt i översiktsplanen jämfört med ÖP 2010 är utpekandet av möjliga cykelleder 

under utredning. De utpekade stråken är sträckan mellan tätorterna Ljungskile 

och Uddevalla (längs Fräknestranden), samt stärkta kopplingar över 

kommungränserna mot Stenungsund, Munkedal, Färgelanda och Vänersborg. 

 

Vikten av järnvägen med både Bohusbanan och Älvsborgbanan lyfts i planen och 

detta är en del av kollektivtrafiken. Ett markreservat för möjligt dubbelspår på 

Bohusbanan från ÖP 2010 finns kvar i den nya översiktsplanen. Planen lyfter 

också vikten av framtida höghastighetsjärnväg Göteborg-Oslo och anger en möjlig 

korridor för en sådan, vilken inte fanns med i ÖP 2010. 
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Såväl Uddevalla hamn som farleden till hamnen är av riksintresse för 

kommunikation. Enligt FÖP för Uddevalla tätort ska hamnen ”ges förutsättningar 

för att kunna utveckla sin verksamhet västerut”. 

 

I ÖP 2010 fanns ett markreservat för gasledning, vilket inte längre är aktuellt. 

 Teknisk service 
Köperödssjöarnas ytvattentäkt är Uddevalla kommuns huvudvattentäkt. Vatten 

från Köperödssjöarna renas till dricksvatten i Mariebergs vattenverk och leds till 

konsumenter i Uddevalla med omgivningar. Bäveåns tillrinningsområde inkluderar 

bland annat Risån och Öresjö och omfattar fyra kommuner. (Uddevalla, 

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet) Vattenkvaliteten i Köperödssjöarna är 

beroende av vattnet i sjöar och vattendrag i hela tillrinningsområdet och påverkas 

till stor del av markanvändningen inom området. I skyddsområdet ingår också 

reservvattentintaget längre nedströms i Bäveån. Inom vattenskyddsområdet för 

ytvattentäkten Köperödssjöarna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera 

verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. 

 

Förutom ytvattentäkten finns fyra mindre grundvattentäkter i kommunen som 

försörjer sitt närområde: Fagerhult, Kyrkebyn, Skredsvik/Gullmarsberg och 

Hässleröd. 

 

Kommunen har tagit fram en VA-utbyggnadsplan (2019-02-27). Planens 

huvudsakliga syfte är att identifiera vilka områden utanför 

nuvarande verksamhetsområden för kommunalt VA som har behov av en 

förändrad VA-struktur enligt 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster. Syftet är 

också att fastställa områden där kommunal utbyggnadsskyldighet inte bedöms 

föreligga och där krav framöver behöver ställas på förbättring av undermåliga 

enskilda avloppsanläggningar. 

 

För Fräknestranden pågår en successiv VA-utbyggnad som ska vara klar 2021. 

Denna omfattas därför inte av planen. 

 

Översiktsplanen anger vikten av att satsa på utveckling av hållbar energi och att 

fasa ut fossila energikällor. För kommunen finns en vindbruksplan enligt avsnitt 

4.2.2.  
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6. Förutsättningar och konsekvenser 

6.1 Landskap 
Kapitlet hanterar miljöaspekterna landskap, bebyggelse, biologisk mångfald, 

djurliv, växtliv, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv. För att underlätta 

beskrivningen utifrån befintligt planeringsunderlag har kapitlet delats upp i 

områdena landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och rekreation och friluftsliv. För 

vart och ett av dessa beskrivs bedömningsgrunder, förutsättningar och 

konsekvenser. Sist i kapitlet görs en samlad bedömning mot relevanta miljömål 

och förslag ges till utgångspunkter för fortsatt arbete.  

 Landskapsbild 

6.1.1.1 Bedömningsgrunder 
Med landskap avses både helhetsbilden av landskapet och dess betydelse för 

natur, kultur och människa. I underlaget till översiktsplanen upprättades en 

landskapskraktärsanalys. Utgångspunkt var den landskapskaraktärsanalys som 

upprättades till vindbruksplanen 2012. Denna har fördjupats och kompletterats 

med en havskaraktärsanalys för kustzonen. Landskapskaraktärsanalysen 

ligger till grund för bedömningarna i denna MKB. 

 

I analysen har flera olika metoder använts, landskapskaraktärisering (Landscape 

Character Assessment, LCA eller på svenska LKA), havskaraktärsanalys (Seascape 

Character Assessment, SCA), historisk landskapskaraktärisering (Historic 

Landscape Characterisation, HLC) samt social konsekvensanalys (SKA). Analysen 

är dialogbaserad. Det innebär att dialogmöten genomfördes under processen och 

genom dessa har allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter på landskapets 

innehåll och brukande. 

6.1.1.2 Förutsättningar 
Landskapsanalysen utgår från landskapets topografi. Här har Uddevalla kommun 

en varierad topografi med tydliga dalgångar och höjder som anger riktningar i 

landskapet. Topografin varierad från havsnivå till de högsta punkterna kring 200 

m ö h, se Figur 3. 

 

När underlag för landskapets och dess användning sammanställts har åtta olika 

landskapstyper kunnat identifieras, se Figur 4.  

 

Landskapstyperna har sedan förfinats och delats in i karaktärsområden. Genom 

historisk analys (HLC) och medborgardialog har de historiska 

landskapskaraktärerna och dagens uppfattning om landskapet delat upp de 

generella och storskaliga landskapstyperna i mindre och lokalt unika 

karaktärsområden. För respektive karaktärsområde beskrivs bl a nyckelfrågor, 

känslighet och potential.  
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Figur 3. Topografisk karta över land- och havsområden med huvudsakliga 
riktningar och landmärken. 

En interaktiv karta över topografi, landskapsriktningar och landmärken återfinns 

här. 

https://arcg.is/1C4S180
https://arcg.is/1C4S180
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Figur 4. Landskapstyper 

 

Med nyckelfaktorer menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer som 

har betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och som kan påverkas av 

utbyggnader eller andra förändringar. Nyckelfaktorerna pekar på kvaliteter i 

landskapet som är väsentliga att behålla.  

 

Syftet med att peka på ett områdes känslighet och potential är att tidigt se 

möjligheterna till en så bra lösning som möjligt. Bedömningen av känslighet 
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och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som 

görs utifrån en helhetssyn på landskapet.  

 

Att visa på känslighet i landskapet är inte att uppmana till ett undvikande av olika 

områden. Det syftar heller inte till någon klassning eller gradering av områden. 

Utan att visa på känslighet är snarare ett ”tänk på att!” – ett sätt att 

uppmärksamma vad som är väsentligt att beakta för att behålla eller utveckla 

kvaliteter i landskapet samt att tidigt hitta de väsentliga frågorna för 

utformningen.  

 

Att se potential i landskapet är ett proaktivt sätt att optimera lösningar. 

Genom att se potentialen i landskapet kan man med hjälp av den markanvändning 

som planeras stärka eller utveckla en karaktär eller funktion i landskapet 

alternativt åtgärda en identifierad brist. Potential har ofta en nära koppling till 

vissa typer av ekosystemtjänster. 

 

 

Figur 5. Karaktärsområdesindelning 

I Landskapskaraktärsanalysen finns ingående beskrivningar av de olika områdena.  

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
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6.1.1.3 Konsekvenser 
Koncentrerade utbyggnadsområden i anslutning till befintlig bebyggelse skapar 

förutsättningar för god landskapsanpassning. Översiktsplanen innebär utbyggnad 

på färre orter och med mer koncentration än ÖP 2010. Planen innebär bl a stor 

restriktivitet för ny bebyggelse på Bokenäset med hänsyn till natur- och 

kulturvärden.  

 

Planförslaget visar på bebyggelseutveckling koncentrerad till befintlig bebyggelse i 

Uddevalla, Ljungskile, Hogstorp, Fagerhult (Lane), Kyrkebyn (Lane-Ryr) samt 

längs Fräknestranden och Havsstensstrand. Detta skapar förutsättningar att 

anpassa utvecklingen till landskapet. Planförslaget visar också på bevarande av 

den öppna jordbruksmarken, vilket ger förutsättningar för bibehållande av tydliga 

dalgångar, riktningar och utblickar i landskapet. 

 

Jämfört med ÖP 2010 berörs färre orter av bebyggelseutveckling. I berörda orter 

är också bebyggelsen mer koncentrerad än i ÖP 2010, vilket ger en mindre 

påverkan på landskapet. Den ny översiktsplanen lyfter också behovet av 

restriktivitet mot ny bebyggelse på Bokenäset, vilket ger ökat skydd för ett 

känsligt landskap. 

 

Värnande om Jordbruksmark innebär att utpekande av utredningsområden för 

bebyggelse inte överlappar med inventerad brukningsvärd jordbruksmark från 

2019. Hänsynstagandet innebär dock bara en anpassning till själva 

jordbruksmarken, och identifierar inte andra ytor eller kopplingar av betydelse för 

jordbruksverksamheten. Utredning av möjliga utbyggnadsområden bör gå 

närmare in på dessa lokala förutsättningar.  

 

Att undvika ny bebyggelse på jordbruksmark i översiktsplanen har som resultat 

att möjliga utredningsområden i större grad inrymmer befintliga skogsområden 

och höjder i landskapet. Detta riskerar att innebära en större påverkan på 

landskapsbilden. 

 

Försiktighet längs Fräknestranden och Havsstensstrand krävs, både för att 

säkerställa allmänhetens tillgänglighet till kustlinjen, och för att skydda 

landskapsbilden av den kustnära landsbygden som den upplevs från vattnet och 

från Orust på andra sidan av Havsstensfjorden. 

 

Översiktsplanen visar på en möjlig korridor för höghastighetsjärnväg genom 

kommunen. Korridoren går till stor del i anslutning till befintlig infrastruktur. 

Genom sin storskalighet blir dock en höghastighetsjärnväg mycket svår att 

anpassa till den bohuslänska topografin och påverkan av en höghastighetsjärnväg 

ovan mark kan därför bli mycket stor, särskilt där bro, bank eller tunnelmynningar 

blir aktuella. 
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 Naturmiljö 

6.1.2.1 Bedömningsgrunder 
Med naturmiljö avses både skyddade och särskilt utpekade naturområden och 

sambanden mellan dessa. Riksintressen, skyddade områden (naturreservat, 

Natura 2000-områden, strandskydd m fl) och andra värdefulla naturmiljöer 

presenteras i länsstyrelsens planeringsunderlag. För kommunen finns även en 

Naturvårdsplan (2020) som klassar naturvärdena i fyra klasser enligt SIS standard 

för förstudienivå: högsta naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2), påtagligt 

naturvärde (klass 3) och visst naturvärde (klass 4).  

 

Bedömningen sker utifrån i vilken grad planen tar skyddade och särskilt utpekade 

områden i anspråk samt om det finns risk för att skyddade arter berörs. Utifrån 

planeringsunderlaget kan även risken för ökade barriäreffekter och splittring av 

landskapet analyseras.  

 

I översiktsplanens ställningstagande står att ” grönområden, naturvärden och 

ekosystemtjänster ska vara ett självklart inslag i planeringen och kompenseras 

om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära 

anslutning till den plats där de förlorades.” 

6.1.2.2 Förutsättningar 
Uddevalla kommun utgör en unikt artrik del av västkusten. Här möter Västerhavet 

land, höga berg genomskärs av djupa dalar och nordligt möter sydligt. Naturen i 

kommunen är därför mycket varierande, artrik och innehåller många mycket 

värdefulla livsmiljöer för djur och växter. 

 
Landskapet och geologin i stort präglas av en ganska enhetlig berggrund, men med 
en dramatisk topografi. Utsikten från öster mot väster, över Havsstens- och 
Byfjorden, är enastående. I norr ligger en bergsplatå, Herrestadsfjället, som skiljer 
landskapen Bohuslän och Dalsland från varandra. Här får naturen en karg, 
norrländsk nyans. I söder finns fler höglänta områden, och dessa sträcker sig nästan 
från västgötagränsen i öster, ner till havsområdet mellan fastlandet och Orust i 
väster. Bergsområdena kallas fjäll, men det råder ett betydligt mildare klimat. Detta 
ger området en för Sverige unik klimatologisk egenskap, med mycket regn och hög 
och jämn luftfuktighet. Klimatet ger en ”oceanisk” karaktär med flera för Sverige 
mycket sällsynta arter. 
 
I kommunen finns många olika skogsmiljöer. Aldominerade lövskogar utmed 
vattendrag, ädellövskogar i branter, enstaka men mycket fina bokskogar finns 
också. I högre liggande partier dominerar karga, talldominerade skogar och 
krattekskogar. De högsta skogsvärdena finns i bergsbranterna. Här möts man av 
naturskogsliknande skogar med många sällsynta eller rödlistade arter – och flera 
av kommunens skogsmiljöer tillhör landets allra mest artrika. 
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Även om Uddevalla kommun är ett kuperat och varierat naturlandskap, så är det 
kanske det blå, havslandskapet som är mest framträdande draget. Fjordlandskapet 
är mycket värdefullt både från såväl estetisk som naturvetenskaplig och social 
synpunkt. En särskild framskjuten position har naturligtvis Gullmarsfjorden, vår 
enda riktiga fjord, med sitt rika och för Sverige unika djur- och växtliv. 
 

Som framgår av kapitel 4 finns en hel del skyddad natur i kommunen. Denna 

berör framför allt havsområden men även de större skogsområdena. 

 

Figur 6. Övergripande ekologiska värden från landskapskaraktärsanalysens 
ekologiska beskrivning. 

En interaktiv karta över ekologiska funktioner i Uddevalla kommun återfinns här. 

https://arcg.is/0rrLzT
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Figur 7. Skyddad natur (Källa Naturvårdsplan). 

 

Figur 8. Naturvärden enligt Naturvårdsplan. 
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6.1.2.3 Konsekvenser 
Koncentrationen av nya bebyggelseområden till tätorter och lokala orter skapar 

förutsättningar att bibehålla skyddade områden och större strukturer. Detta är 

tydligare i den nya översiktsplanen än i ÖP 2010. 

 

Av utbyggnadsområden är det främst Havsstensstrand som kan påverka några 

områden som är utpekade i Naturvårdsplanen. Här behövs därför särskild hänsyn i 

kommande planprocess. 

 

Även om värdefull natur inte påverkas direkt kan också utbyggnader längs 

Fräknestranden och Havsstensstrand leda till ökat slitage på känsliga naturtyper 

som strandängar och våtmarker. Det samma gäller en ökad satsning på turism 

kopplad till havet. 

 

Höghastighetsjärnväg kan påverka ett flertal naturtyper och områden. Järnväg i 

markläge riskerar också att bli en barriär genom kommunen. Passagemöjligheter 

behöver då samordnas med befintliga passager så att inte ytterligare barriärer 

tillskapas. Här kommer ett omfattande arbete att krävas för att hitta en 

lokalisering som inte medför stora konsekvenser för naturmiljön. 

 Kulturmiljö 

6.1.3.1 Bedömningsgrunder 
Riksintressen, skyddade områden och andra värdefulla kulturmiljöer presenteras i 

länsstyrelsens planeringsunderlag. Länsstyrelsens planeringsunderlag visar också 

på ett flertal fornlämningar inom kommunen. 

 

Bedömningen sker utifrån i vilken grad planen tar skyddade områden i anspråk. 

Utifrån planeringsunderlaget kan även risken för splittring av kulturlandskapet 

som helhet analyseras.  

6.1.3.2 Förutsättningar 
I kommunen finns fem områden som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 

3 kapitlet 6 § miljöbalken, se vidare kapitel 4. Dessa är: Bredfjället, Centrala 

Bokenäset, Dragsmarks kyrka och klosterruin, Dynge ruin och Gullmarsbergs 

säteri, Gustafsbergs badortsanläggning. 

 

Inom kommunen finns ett flertal kända fornlämningar både på land och till havs. 

6.1.3.3 Konsekvenser 
Kommunens riksintressanta kulturmiljöer bedöms inte beröras av planförslaget. 

Bredfjället ligger inom område för grön infrastruktur. För Bokenäset anger planen 

att stor restriktivitet ska gälla vid bebyggelseutveckling och kulturmiljön värnas. 

 

Gustavsberg berörs av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort och är 

en miljö som ska värnas. Miljökonsekvensbeskrivningen för den fördjupade 

översiktsplanen från 2017 inkluderar också en del om påverkan på kulturmiljö och 
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arkeologi för ett större område i de västra delarna av planområdet runt Herrestads 

gravfält och Mosshed. 

 

Ökat slitage och utbyggnad kan påverka känsliga natur- och kulturmiljöer. Det 

gäller även utbyggnad av VA och annan teknisk försörjning. 

 

En höghastighetsjärnväg är svår att anpassa till landskapets formationer och kan 

därför bryta samband i landskapet och påverka kulturmiljöer och fornlämningar. 

Här kommer ett omfattande arbete att krävas för att hitta en lokalisering som inte 

medför stora konsekvenser för kulturmiljön. 

 

 

Figur 9. Utpekade områden i kulturmiljöprogram (källa: ÖP) 

 Friluftsliv och rekreation 

6.1.4.1 Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder är de särskilt utpekade områden som finns i nationellt och 

regionalt underlag i form av riksintresse, strandskydd och naturområden, men 

även lokalt underlag med anläggningar, vandringsleder och cykelvägar. Uddevalla 

kommun har en naturguide (Uddevalla kommun, 2007) som redovisar 

vandringsstigar, badplatser, gästhamnar, utsiktspunkter och andra anläggningar 

av betydelse för rörligt friluftsliv. 



MKB till översiktsplan för Uddevalla kommun 

sida 33 av 59 

 
 

 

Enligt ställningstaganden i översiktsplanen ska kommunens ”arbete och utveckling 

av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och tillgänglighet i såväl utbud som 

utformning av, och i anslutning till, friluftsområden.” Dessutom ska ”kommunens 

arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer” samt 

”tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och naturvård”. 

6.1.4.2 Förutsättningar 
Stora delar av kusten är av riksintresse för friluftsliv med upplevelserik skärgård, 

båtliv och vattenanknutet friluftsliv. Skogsområdena Herrestadsfjället och 

Bredfjället är också av riksintresse för friluftsliv med bl a vandringsleder. 

Riksintressen beskrivs ytterligare i kapitel 4. 

 

Inom kommunen finns också flera fasta anläggningar för friluftslivet både längs 

kusten och längre in i landet.  

 

Bland ställningstaganden i översiktsplanen står: ”Uddevallaborna i tätbebyggda 

områden ha tillgång till natur-/och kulturmiljöer med rekreationsmöjligheter inom 

gångavstånd och cykelavstånd.” 

 

 

Figur 10. I översiktsplanen identifieras följande områden som särskilt viktiga för 
friluftslivet i kommunen. 
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6.1.4.3 Konsekvenser 
Planförslaget visar på förtätning i befintliga bebyggelseområden, vilket gör att 

andelen ny mark som tas i anspråk är begränsad. Det är en skillnad mot 

nollalternativet som föreslog exploatering i flera områden med naturmark.  

 

Inom Herrestadsfjällets riksintresse för friluftsliv finns även riksintresse för 

vindbruk. Riksintresse för vindbruk gränsar även till Bredfjällets riksintresse för 

friluftsliv. Kommunen konstaterar i vindbruksplanen att man stödjer riksintresset 

för vindbruk i den norra delen av kommunen, men inte i den södra.  

 

Planförslaget anger satsningar på vandring och cykelleder längs t ex 

Fräknestranden och till badplatser och på tidigare banvallar. Detta kan vara ett 

effektivt sätt att koppla friluftsliv och folkhälsa, och samtidigt göra det kustnära 

friluftslivet mer tillgängligt för besökare utan bil. Tillgänglighet till kusten med 

kollektivtrafik är en brist som utpekats i det mellankommunala 

samarbetsprojektet kring kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla, och har stöd i kommunens ställningstagande om ett inkluderande 

friluftsliv. I dag är kollektivtrafiken i stora delar av kommunen uppbyggd kring 

arbetspendling och skolgång, vilket innebär en betydligt lägre tillgänglighet under 

de dagar i veckan och månader i året då friluftsliv bedrivs. 

 Samlad bedömning och utgångspunkter för fortsatt planering 
Landskapet berörs alltid vid förändrad markanvändning och behov av 

exploatering. I jämförelse med nollalternativet skapar dock planförslaget bättre 

förutsättningar för måluppfyllelse för berörda miljöaspekter och miljömål. Det 

beror framför allt på att begränsad andel ny mark tas i anspråk och att 

planförslaget istället inriktas mot förtätning och utveckling av befintliga miljöer. 

Den nya mark som tas i anspråk riskerar dock att påverka landskap och 

naturmiljöer och kan även ge effekter för skyddade områden och arter samt 

kulturlämningar. När ytterligare kunskap sammanställs kring dessa områden 

bedöms det som möjligt att anpassa markanvändningen och möjligheten till 

miljöuppfyllelse bedöms därför som god. 

 

I fortsatt planering måste underlaget kring befintliga intressen generellt fördjupas. 

Därutöver behöver framför allt följande frågor hanteras: 

• Fördjupade studier av naturmiljö i anslutning till de exploateringsområden som 

berör naturmark och vattenmiljöer. Det gäller inte bara själva exploateringen 

utan även följdinvesteringar som teknisk försörjning och infrastruktur. 

• Fördjupade studier av kulturmiljöer och fornlämningar i anslutning till de 

exploateringsområden som berör kulturmark och vattenmiljöer. Det gäller även 

följdinvesteringar som teknisk försörjning och infrastruktur. 

• Särskilt beakta landskapets förutsättningar, riktningar och spridningskorridorer 

för såväl naturmiljö som friluftsliv. Det gäller särskilt vid planering av ny 

infrastruktur som höghastighetsjärnväg. 

• Samordna eventuell utbyggnad av vindkraft med framför allt friluftslivets 

intressen utifrån riksintressen för vindbruk. 
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• Fokus på riksintressen och skyddade områden i anslutning till exploatering av 

mark och vatten och behov av tillstånd och risk för påtaglig skada. 

 

Tabell 3. Utvärdering av fokusområde Landskap 

Miljöaspekt Miljömål Möjlighet till måluppfyllelse 

Nollalternativ Planförslag 

Landskap 

Bebyggelse 

Forn- och kulturlämningar 

Annat kulturarv 

10. Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

  

Biologisk mångfald 

Djurliv 

Växtliv 

11. Myllrande våtmarker 

15. Rikt odlingslandskap 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

  

 

     Motverkar måluppfyllelse,       Risk för att måluppfyllelse motverkas,  

     Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse,      Bidrar till måluppfyllelse 

6.2 Energi och klimat 
Kapitlet hanterar miljöaspekten klimatfaktorer avseende både trafikens 

miljöpåverkan och bebyggelseplanering. Bebyggelseplanering avser både 

planeringen utifrån resande och klimatpåverkan och även planering utifrån ett 

förändrat klimat och ökad risk för översvämning, skyfall och ras och skred. Utifrån 

planeringsunderlaget har kapitlet delats upp i de tre avsnitten klimat, 

översvämning och skyfall samt ras och skred. Sist i kapitlet görs en samlad 

bedömning mot relevanta miljömål. 

 Klimat 

6.2.1.1 Bedömningsgrunder 
Nuvarande klimatmål för Västra Götalandsregionen avser en minskning av de 

klimatpåverkande utsläppen med 80 procent till år 2030 jämfört med år 1990. 

Denna minskning kan ske genom en stor rad åtgärder som inkluderar bland annat 

elektrifiering, alternativa bränslen, minskat resande och åtgärder inom såväl 

stadsplanering som regional infrastrukturplanering. Till år 2050 är målet ett 

Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet har regeringen tre 

handlingsplaner, fossiloberoende fordonsflotta, ökad energieffektivisering och 

främjande av förnybar energi. 

 

Uddevalla kommun har en Energiplan (Uddevalla kommun 2015) och en 

Vindbruksplan (Uddevalla kommun 2012). Av Energiplanen framgår 

övergripande mål för energisystemet i kommunen: 

1. Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur klimatsynpunkt bättre 

alternativ, liksom mot energikällor med låg primärenergi och energi som annars 

går till spillo. 

2. Samverkan och kunskapsspridning ska ske mellan olika aktörer i samhället och 

regionalt när detta kan främja energiomställning.  
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3. Försörjningen av energi för värme och el ska vara tillräcklig, trygg och bygga i 

hög grad på regionalt oberoende av omvärlden. 

4. Den totala energianvändningen per invånare och sektor ska minimeras genom 

samhällsplanering och ett aktivt energihushållningsarbete innefattande miljö- och 

energiinformation samt incitament för energibesparing. 

 

Uddevalla kommun har också en Trafik- och parkeringsstrategi som bl a innehåller 

mål för ökad kollektivtrafik och ska hjälpa till så att koldioxidutsläppen från 

transportsektorn ska minska i linje med målsättningen om en fossiloberoende 

region år 2030. 

 

Bedömningen görs mot om planen skapar förutsättningar för att följa 

Trafikstrategin med ökningar av kollektivtrafik och cykeltrafik och minskad 

klimatpåverkan. Bedömning görs också av om planen skapar förutsättningar att 

gå mot ett fossilfritt samhälle enligt Regionens klimatstrategi. 

 

I översiktsplanens ställningstaganden står bland annat att ”planering och 

lokalisering av nya bostads-, rekreations- och verksamhetsområden ska utgå från 

möjligheter till hållbara resor” samt att ” gång och cykel prioriteras framför bil i 

planeringen av central- och tätort.” 

6.2.1.2 Förutsättningar 
De största förbrukargrupperna vad gäller energi är enligt kommunens Energiplan 

transporter och bostadssektorn, se Figur 11. Det bör dock observeras att 

sammanställningen är från 2011.  

 

 
Figur 11. Energianvändning per sektor (SCB, 2011). 
 

Ett antal områden på höjderna söder om Uddevalla samt norr om Herrestad är av 

riksintresse för vindbruk. Av Energimyndigheten (vindbrukskollen 2021-03-30) 

framgår att det idag finns 15 vindkraftverk i kommun. Av vindbruksplanen 

framgår att kommunen anser att vindkraften i kommunen är färdig utbyggd och 

att det inte finns ytterligare områden lämpliga för vindkraft. Kommunen stödjer 

riksintressena för vindbruk i den norra delen av kommunen men inte i den södra.  
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Några av utmaningarna som anges i  Trafik- och parkeringsstrategin är: 

• En gles struktur för bebyggelsen i staden skapar ett stort transportbehov. 

• En stor del av persontransporterna sker med bil vilket ställer höga krav på 

omställning till ett hållbart resande. 

• Den upplevda tillgängligheten till gång-, cykel- och 

kollektivtrafikinfrastruktur har minskat de senaste åren. 

6.2.1.3 Konsekvenser 
Energianvändningen i landet har minskat något under senare år. Naturvårdsverket 

konstaterar dock i uppföljningen av det nationella miljömålet om Begränsad 

klimatpåverkan att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade 

styrmedel. Halterna av växthusgaser i atmosfären ökar. För att hålla den globala 

temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och minska risken för 

farlig klimatpåverkan behöver de globala utsläppen på sikt nå ned kring noll. För 

att klara denna stora omställning krävs både samhällsförändringar och 

teknikutveckling. I Sverige fortsätter de klimatpåverkande utsläppen att minska. 

Däremot är utsläppen som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder 

totalt sett oförändrade. En av de största utmaningarna står transporterna för. 

Under de senaste åren har utsläppen från vägtrafik enligt Naturvårdsverket 

minskat något (www.naturvardsverket.se). Effektivare fordon och framförallt en 

ökad användning av biodrivmedel är de viktigaste förklaringarna. För att skapa en 

fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver dock styrmedel och åtgärder 

skärpas. 

 

Uddevalla kommun lyfter några av utmaningarna i Trafik- och parkeringsstrategin. 

Utifrån dessa innehåller också planförslaget satsningar på förtätning och 

exploatering i goda lägen för kollektivtrafik och med möjlighet till utbyggnad av 

gång- och cykelnätet.  

 

Planförslaget ger i detta avseende i jämförelse med nollalternativet bättre 

möjligheter till en utveckling av kommunen med ökade möjligheter till 

kollektivtrafik och service i knutpunkter ger också möjligheter till ett mer 

begränsat resande. För att detta ska kunna genomföras krävs dock ett stort antal 

fortsatta åtgärder. Planförslaget innebär också ökad möjlighet till extern etablering 

längs de större infrastrukturstråken. Även om tillgängligheten till dessa områden 

är god finns det risk att det innebär ökad biltrafik. 

 Översvämning och skyfall 

6.2.2.1 Bedömningsgrunder 
Enligt klimatprognoserna för Västra Götaland kommer klimatförändringarna att 

medföra höjda havsnivåer och ökad risk för översvämningar. Prognoserna anger 

även att västkusten kommer att beröras av framtida nederbördsökningar och ett 

ökat antal kraftiga skyfall. Översvämningar leder bland annat till att vatten 

tränger in i byggnader, hårdgjorda ytor svämmas över och vatten-och 

avloppssystem slås ut. Materiella skador och risker för människors hälsa kan 

förväntas till följd. 
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För Uddevalla har SMHI och MSB karterat risk för översvämningar och kommunen 

har gjort skyfallskateringar. Bedömning av risken för översvämning utgår från 

dessa underlag. 

6.2.2.2 Förutsättningar 
Länsstyrelsen har i sitt planeringsunderlag ”Stigande vatten” (Länsstyrelsen, 

2011) konstaterat att år 2100 kan högsta högvatten vara +2,4. Man konstaterar 

också att en säkerhetsnivå på +1,0 meter kan vara lämplig. För nya områden som 

är avsedda för bostäder bör de delar av byggnaden som ska användas för boende 

eller annan samhällsviktig verksamhet i så fall ligga på nivån + 3,4 eller högre 

över medelvattennivån. SMHI anger i sina beräkningar av extremvattenstånd i 

Uddevalla (2018-11-26) ett högsta beräknade havsvattenstånd år 2100 på +2,8. 

 

Länsstyrelsen rekommenderar i sitt underlag för hantering av översvämning till 

följd av skyfall (Länsstyrelsen fakta 2018:5) att ny bebyggelse tar höjd för 

översvämning vid ett 100-årsregn. 

 

MSB visar på sin översvämningsportal (https://gisapp.msb.se/Apps/ 

oversvamningsportal) vilka områden som skulle påverkas av stigande havsnivåer.  

 

Uddevalla kommun har en pågående utveckling av området längs Bäveån i central 

Uddevalla. En del av detta har varit att ta fram en översvämningskartering (MSB 

2019-10-09). Kommunen har också gjort skyfallskarteringar för ett antal orter 

(Sweco 2019-06-28). 

 

Utgångspunkt för kommunens översiktliga planering är: 

Högvatten i havet Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid 

Nederbörd/skyfall Dimensionerande händelse: Klimatanpassat 100-årsregn 

Höga flöden i vattendrag Dimensionerande händelse: Klimatanpassat 200-årsflöde 

Höga grundvattennivåer Risken för stigande grundvattennivåer beaktas 

6.2.2.3 Konsekvenser 
Uddevalla kommun är kuperad och en stor del av kommunen ligger högt. Av 

MSB:s översiktliga kartering vid stigande havsnivåer framgår att det framför allt 

är delar av Uddevalla tätort samt mindre delar av Ljungskile som riskerar att 

påverkas. Även lägre delar av Havsstensstrand kan beröras (vid Rotviksbro). 

 

För Uddevalla tätort har kommunen ett pågående arbete med kajkanterna längs 

Bäveån. Strategin är ett översvämningsskydd som för en första planeringshorisont 

(30-50 år) ska klara en nivå på +2,6, men som också ska vara möjligt att bygga 

på till +3,8. 

 

Den skyfallskartering som kommunen gjort av utvalda orter omfattar Västra 

Uddevalla, Ljungskile, Fagerhult, Hogstorp, Lanesund och Råssbyn. Inom samtliga 

https://gisapp.msb.se/Apps/
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dessa delar finns befintlig bebyggelse och infrastruktur som kan behöva 

säkerställas genom de åtgärder som anges i rapporten. För den 

bebyggelseutveckling som översiktsplanen föreslår är det framför allt 

utbyggnaderna i Uddevalla, Ljungskile, Hogstorp och Råssbyn som behöver 

säkerställas avseende skyfall.  

 Ras och skred 

6.2.3.1 Bedömningsgrunder 
Statens Räddningsverk (nu MSB) har gjort en inventering och grov riskbedömning 

av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden. Denna 

redovisas i översiktsplanen och har använts för att bedöma risken. 

6.2.3.2 Förutsättningar 
Beroende på markförutsättningar kan risk för ras och skred finnas längs framför 

allt kusten och längs vattendrag. Det är främst områden med betydande lager av 

lera eller lös lera där riska kan finnas. Risken kan också öka vid kraftiga skyfall 

och översvämning. Av Figur 12Error! Reference source not found. framgår den 

översiktliga kartering som gjorts och som visar karterade områden respektive 

riskområden längs kusten. 

 

 

Figur 12. Karta över kartlagda riskområden för ras, skred och erosion (Källa: ÖP) 
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6.2.3.3 Konsekvenser 
Av kommunens planeringsunderlag framgår att det finns en hel del riskområden 

inom kommunen. Risken för ras och skred behöver därför beaktas vid framtida 

exploatering och erforderliga åtgärder vidtas. Detta gäller samtliga områden med 

föreslagen ny bebyggelse enligt översiktsplanen och även i anslutning till ny 

infrastruktur och teknisk försörjning. 

 Samlad bedömning och utgångspunkter för fortsatt planering 
I jämförelse med nollalternativet skapar planförslaget något bättre förutsättningar 

till måluppfyllelse för berörda miljöaspekter och miljömål, men risk finns att även 

planförslaget motverkar måluppfyllelse. 

 

Planförslaget inriktas mot förtätning och utveckling av befintliga miljöer och att 

detta skapar ökade förutsättningar för kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och 

cykelvägar. Det finns dock en risk att ökad möjlighet till externa etableringar längs 

de större infrastrukturstråken leder till ökad biltrafik. För att planförslaget ska 

kunna bidra till måluppfyllelse krävs dock fortsatt arbete med ett flertal åtgärder. 

Framför allt är det åtgärderna i Trafik- och parkeringsstrategin som måste 

genomföras för att kommunen ska kunna bidra till klimatmålen.  

 

För att möta framtida risk för översvämning och skyfall kan åtgärder krävas i 

anslutning till ett antal exploateringsområden. Exempel finns från pågående 

arbete med Bäveån i centrala Uddevalla. Även risken för ras och skred behöver 

beaktas inom områden för föreslagen exploatering. 

 

I fortsatt planering behöver framför allt följande frågor hanteras: 

• Kontinuerlig uppföljning av målen i energiplanen och Trafik- och parkerings-

strategin för att målen inom förnyelsebar energianvändning ska kulla uppfyllas. 

• Genomförande av åtgärder i Trafik- och parkeringsstrategin så att det hållbara 

resandet ökar. Här behöver särskilt resor till och från externa etableringar 

studeras. 

• Anpassning av ny bebyggelse och exploatering till framtida 

översvämningsnivåer och risker för ras och skred. 

 

Tabell 4. Utvärdering av fokusområde Energi och klimat. 

Miljöaspekt Miljömål Möjlighet till måluppfyllelse 

Nollalternativ Planförslag 

Klimatfaktorer 1. Begränsad klimatpåverkan   

15. God bebyggd miljö   

 

     Motverkar måluppfyllelse,       Risk för att måluppfyllelse motverkas,  

     Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse,      Bidrar till måluppfyllelse 
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6.3 Hälsa 
Kapitlet hanterar miljöaspekterna människors hälsa, luft och risk och säkerhet.  

Människors hälsa avser framför allt påverkan från buller och risk och säkerhet 

avser framför allt transporter av farligt gods. Utifrån planeringsunderlaget har 

kapitlet delats upp i de tre avsnitten buller, luft och farligt gods. Sist i kapitlet görs 

en samlad bedömning mot relevanta miljömål. 

 Buller 

6.3.1.1 Bedömningsgrunder 
För buller finns nationella riktvärden. Riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader anges i förordning 2015:216. Denna anger riktvärdet 60 dBA 

ekvivalentnivå utomhus vid fasad. För industri- och verksamhetsbuller har 

Naturvårdsverket en vägledning (Rapport 6538, 2015). 

6.3.1.2 Förutsättningar 
Den största källan till buller är trafiken. Uddevalla kommun berörs av ett antal av 

Trafikverkets nationella vägar där E6 norr om Torp har en trafikmängd på ca 11 

000 fordon per årsmedeldyng och väg 44 öster om Uddevalla en trafikmängd på 

9000 fordon per årsmedeldygn (Källa: Trafikverkets NVDB). Genom kommunen 

går också Bohusbanan och Älvsborgsbanan med tågtrafik. 

 

Förutom trafiken kan även industrier periodvis vara störande. Så är också fallet 

med skjutfälten vid Sågebacken och Bulid. 

6.3.1.3 Konsekvenser 
Trafikverkets övergripande bullerberäkningar för de större vägarna och 

järnvägarna visar att bullerskyddsåtgärder genomförts på vissa sträckor och 

diskussioner mellan Trafikverket och Uddevalla kommun pågår om ytterligare 

åtgärder. 

 

Trots planeringsinriktningar om lägre trafik och ökade satsningar på kollektivtrafik 

och cykel ökar trafiken fortfarande per år. Detta gör att konsekvenser för 

människor till följd av buller också kan förväntas öka och att fortsatta behov av 

bullerskyddsåtgärder föreligger. 

 

Av framtida bebyggelseområden behöver bullersituationen generellt beaktas i 

samband med utbyggnader i Uddevalla och Ljungskile. Av övriga 

utbyggnadsområden är Hogstorp särskilt utsatt då det berörs av buller från både 

väg E6 och Bohusbanan.  

 

Av framtida infrastruktur kommer en möjlig höghastighetsjärnväg att innebära 

omfattande bullerpåverkan. Säkerställande av verksamheter som Uddevalla hamn 

och farledstrafik kan också innebära bullerstörning. 
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Inom kommunen finns idag de större områdena kring Herrestad och Bredfjället  

som är relativt fria från buller. Dessa är särskilt viktiga att fortsatt freda från 

buller från t ex vindkraft och annan verksamhet. 

 Luftkvalitet 

6.3.2.1 Bedömningsgrunder 
För luftkvalitet finns MKN enligt 5 kapitlet miljöbalken som anger halter för ett 

antal ämnen som inte får överskridas. Den stora utsläppskällan för 

luftföroreningar i kommunen är biltrafiken. De stora utsläppen från trafiken är 

kvävedioxid och partiklar och avsnittet har därför avgränsats till att hantera dessa. 

 

Regeringen har fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om högsta 

halt av partiklar, kvävedioxid och marknära ozon. Riktvärdena sätts med hänsyn 

till känsliga grupper och nivåerna är betydligt lägre än de juridiskt bindande MKN. 

6.3.2.2 Förutsättningar 
Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljö. De kan göra människor sjuka och 

förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, 

nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Trafiken orsakar 

utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitagepartiklar. 

Slitagepartiklarna frigörs bland annat från förslitning av bromsar och hjul, eller när 

dubbdäck sliter på vägbanan.  

 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som ska 

uppnås. Dessa nivåer ska vara vägledande i det nationella och internationella 

arbetet för att förbättra luftkvaliteten. En av de stora utmaningarna är utsläppen 

från vägtrafiken. 

 

Uddevalla kommun ingår i luftvårdsförbundet Luft i Väst, som kontinuerligt gör 

mätningar och beräkningar i berörda kommuner. 

6.3.2.3 Konsekvenser 
Den stora källan till utsläpp i luften är biltrafiken. Förutom biltrafiken finns 

värmeverken i Uddevalla som utgör punktkällor. Sjötrafiken kan också medföra 

utsläpp. 

 

Uddevalla tätort är den som påverkas mest av luftutsläpp. Tätorten ligger 

dessutom lågt, vilket gör att det ofta bildas inversion vintertid. Då lägger sig varm 

luft som ett lock över centrum. Avkyld luft med föroreningar från avgaser och 

vedeldning strömmar utför tätortens sluttningar ned mot dalgångarna i centrum 

och vidare till Byfjorden. Den bristande luftomblandningen gör att halten av 

luftföroreningar ökar vid inversion. 

 

Luft i Väst gjorde de senaste mätningarna i Uddevalla 2014. Då mättes halterna 

av kvävedioxid och partiklar, PM10. Mätningarna visade att luftföroreningshalterna 
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håller sig under miljökvalitetsnormerna, men de nationella miljömålen uppfylls 

inte. 

 

Översiktsplanens intentioner med förtätning och utbyggnad i lägen med god 

kollektivtrafik och möjlighet till cykeltrafik är positiva för luftkvaliteten. Så länge 

trafiken ökar är det dock långt kvar till att de nationella miljömålen om frisk luft 

kan uppfyllas. 

 Farligt gods 

6.3.3.1 Bedömningsgrunder 
Med farligt gods menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller 

kemiska egenskaper kan orsaka skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i 

samband med transporter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har definierat 

riskhaneringsavstånd i anslutning till transportvägar för farligt gods. 

6.3.3.2 Förutsättningar 
Rekommenderade färdvägar för farligt gods är E6, Rv 44, Lv 161, 172 och 

678 förutom det gods som ska till eller från den centrala staden. Farligt gods får 

generellt inte transporteras på det kommunala vägnätet utan är hänvisade till det 

statliga vägnätet. 

 

Översiktsplanen definierar utifrån vägledning avseende räddningstjänstens roll i 

detalj- och översiktsplaner (Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, december 2021) 

följande riskavstånd: 

 
• Område 0 -30 meter. Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att 

det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning 
till farligt godsleden bör heller inte exploateras på sådant sätt att eventuellt 
olycksförlopp kan förvärras.  

• Område 30-70 meter. Vid planering i området 30-70 meter bör 
markanvändningen utformas så att få personer uppehåller sig i området och 
där personer alltid är i vaket tillstånd.  

• Område 70-150 meter. Det avstånd vid vilket de flesta typer av 
markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 
Undantaget är sådan markanvändning sim innefattat många eller utsatta 
personer.  

• Område mer än 150 meter från farligt gods led. Det avstånd vid vilket övriga 
typer av markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller 
analyser. 

 
Undantaget är planeringssituationer då riktlinjernas förutsättningar inte är 
tillämpbara, t.ex. intill leder med mycket omfattande transporter av explosiva 
ämnen, planering av mycket personintensiva verksamheter eller i de fall där andra 
intilliggande riskobjekt kan innebära att riskområden överlappar varandra. Exempel 
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på sådana situationer är planering av stor idrottsstadion eller planering av bostäder 
intill ett industriområde. 

6.3.3.3 Konsekvenser 
Ett antal av kommunens föreslagna exploateringsområden ligger i anslutning till 

befintlig bebyggelse och till de större transportlederna där farligt gods 

transporteras. Här behöver risken för olyckor med farligt gods beaktas och 

hanteras i kommande planering. 

 Samlad bedömning och utgångspunkter för fortsatt planering 
Idag berörs många människor av buller kring framför allt de stora vägarna och 

järnvägarna. De stora vägarna och järnvägarna utgör också leder för transporter 

av farligt gods. Halterna av luftföroreningar är relativt låga. Planförslaget innebär 

inga större förändringar utan konsekvenserna för hälsan bedöms som likvärdiga i 

nollalternativ och planförslag och båda bedöms ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse. 

 
I fortsatt planering behöver framför allt följande frågor hanteras: 

• Bullerpåverkan i samband med exploatering av bostäder och infrastruktur. 

• Riskaspekter i anslutning till transportleder för farligt gods 

 

Tabell 5. Utvärdering av fokusområde Hälsa. 

Miljöaspekt Miljömål Möjlighet till måluppfyllelse 

Nollalternativ Planförslag 

Människors hälsa (buller) 15. God bebyggd miljö   

Luft 1. Frisk luft   

Risk och säkerhet (farligt 

gods) 

4. Giftfri miljö 

15. God bebyggd miljö 

  

 

     Motverkar måluppfyllelse,       Risk för att måluppfyllelse motverkas,  

     Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse,      Bidrar till måluppfyllelse 
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6.4 Naturresurser 
Hanterar miljöaspekterna materiella tillgångar, mark och vatten. Utifrån 

planeringsunderlaget har kapitlet delats upp i avsnitten Jord- och skogsbruk, 

bergtäkter, vatten, avfall och yrkesfiske. Sist i kapitlet görs en samlad bedömning 

mot relevanta miljömål. 

 Jord- och skogsbruk 

6.4.1.1 Bedömningsgrunder 
Enligt kommunens ställningstagande i översiktsplanen ska ”en hållbar 

livsmedelsproduktion- och konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad.” Där står också att kommunen ska ”verka för att 

utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.” 

6.4.1.2 Förutsättningar 
Hushållningssällskapet har gjort en inventering av jordbruksmarken i kommunen. 

Odlingslandskapet i Uddevalla kommun är inte särskilt omfattande. De större 

jordbruk som finns ligger i de större dalgångarna och utmed havet. Inga 

traditionella slåtterängar finns kvar, men det finns spridda naturliga betesmarker 

t ex kring Skredsvik och utmed Havsstensfjorden. 

6.4.1.3 Konsekvenser 
Planförslaget innebär att begränsade ytor av produktiv jord- och skogsbruksmark 

tas i anspråk. Detta då planen framför allt bygger på förtätning och utveckling i 

anslutning till befintliga orter. 

 

Värnande om jordbruksmark innebär att utpekande av utredningsområden för 

bebyggelse inte överlappar med inventerad brukningsvärd jordbruksmark från 

2019. Hänsynstagandet innebär dock bara en anpassning till själva 

jordbruksmarken, och identifierar inte andra ytor eller kopplingar av betydelse för 

jordbruksverksamheten. Utredning av möjliga utbyggnadsområden bör gå 

närmare in på dessa lokala förutsättningar och även beakta risken för 

barriäreffekter. 

 Bergtäkter 

6.4.2.1 Bedömningsgrunder 
I ställningstaganden står att kommunen ska verka för att ”lämplig lokalisering av 

bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan på 

medborgares intressen och vardagsliv.” samt att ”bergtäkter etableras där 

kommunen i ett långsiktigt perspektiv kan nyttja den brukade marken till andra 

ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.” Befintliga täkter 

ska utredas för lämplighet för fortsatt verksamhet. 

6.4.2.2 Förutsättningar 
Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en 

attraktiv plats för etablering av bergtäkter. 
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6.4.2.3 Konsekvenser 
Bergtäkter riskerar att bidra till negativ påverkan för boende i omgivningen och 

längs större vägar på grund av antalet tunga transporter, men framför allt på 

naturmiljö och friluftsliv i omgivningen. Täktverksamhet genererar buller, men 

också en direkt landskapspåverkan. Efter avslutad verksamhet finns dock exempel 

på återställda bergtäkter med ett rekreationsmässigt besöks- och vistelsevärde. 

 Vatten 

6.4.3.1 Bedömningsgrunder 
För yt- och grundvattenförekomster finns MKN enligt 5 kapitlet miljöbalken som 

anger kvalitetskrav för ekologisk och kemisk status. 

6.4.3.2 Förutsättningar 
Köperödssjöarnas ytvattentäkt är Uddevalla kommuns huvudvattentäkt. Vatten 

från Köperödssjöarna renas till dricksvatten i Mariebergs vattenverk och leds till 

konsumenter i Uddevalla med omgivningar. Bäveåns tillrinningsområde inkluderar 

bland annat Risån och Öresjö och omfattar fyra kommuner (Uddevalla, 

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet). Vattenkvaliteten i Köperödssjöarna är 

beroende av vattnet i sjöar och vattendrag i hela tillrinningsområdet och påverkas 

till stor del av markanvändningen inom området. I skyddsområdet ingår också 

reservvattentintaget längre nedströms i Bäveån. Inom vattenskyddsområdet för 

ytvattentäkten Köperödssjöarna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera 

verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. 

 

Förutom ytvattentäkten finns fyra mindre grundvattentäkter i kommunen som 

försörjer sitt närområde: Fagerhult, Kyrkebyn, Skredsvik/Gullmarsberg och 

Hässleröd. Av Vattenförsörjningsplanen framgår att det råder vattenbrist på 

Bokenäset och att vattenbehovet framöver kan tillgodoses antingen genom en 

kombination av vattentäkter i berg, uttag från mindre grundvattenmagasin samt 

avsaltningsanläggningar, alternativt genom överföring från Mariebergs vattenverk. 

 

Uddevalla kommun berörs av 42 vattenförekomster, se Tabell 6. Dessa är 

utpekade enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön och omfattas därmed av MKN enligt 5 kapitlet miljöbalken. MKN 

utgör kvalitetskrav och syftar till att ytvattenförekomster ska uppnå hög eller god 

ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 

 

Tabell 6. Vattenförekomster inom Uddevalla kommun 

Vattentyp Antal Längd/area 

Grundvatten 7 10,47 km2 

Kust 11 151,45 km2 

Sjö 4 2,01 km2 

Vattendrag 20 165,73 km 

Summa 42   
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Av kommunens 11 kustvattenområden uppnår 1 god ekologisk status och 10 

måttlig ekologisk status. Inga kustvattenområden uppnår god kemisk status, och 

5 av 11 uppnår god status för näringsämnen. 2 av 11 områden uppnår endast 

måttlig status för särskilt förorenande ämnen. 

 

Av sjöarna uppnår alla god ekologisk status, men ingen uppnår god kemisk status. 

Den enda förekomsten som är klassad för näringsämnen i denna kategori uppnår 

hög status. 

 

Av 20 vattendrag uppnår 3 god ekologisk status för ytvatten, men ingen uppnår 

god kemisk status. 12 vattendrag är klassade för näringsämnen, varav 1 uppnår 

hög status, 3 god status, 6 måttlig status och 2 otillfredsställande status. Åtta 

vattendrag är klassade för försurning, varav ett har måttlig status och övriga 

uppnår god status. 

 

Grundvattenförekomsterna har alla god kemisk och kvantitativ status. 2 av 7 

förekomster upplever dock betydande påverkan från transport och infrastruktur.3 

6.4.3.3 Konsekvenser 
Av beskrivningarna ovan framgår att alla vattenförekomster inte uppnår god 

status. Tidsfrist har satts till 2027 då problematiken är av övergripande karaktär. 

Planförslaget berör vattenområden i begränsad omfattning, men exempelvis 

utveckling av kustnära områden och infrastruktur i anslutning till 

vattenförekomster kan påverka. Vattenförekomsterna kan även påverkas indirekt 

genom utsläpp av dagvatten eller andra åtgärder. Riskerna för detta bedöms som 

relativt små, men får studeras vidare inför respektive utbyggnad. Det gäller även 

åtgärder i kustvatten som exempelvis muddring eller nya ledningar över fjordarna. 

 

Inom kommunen finns flera omvandlingsområden där fritidsboende övergår i 

permanentboende. Här innebär VA-systemet ofta problem och då områden ligger 

kustnära kan det innebära risk för saltvatteninträning. Kommunen har en 

utbyggnadsplan VA med en successiv utredning och utbyggnad av VA-systemet 

och där en utbyggnad inom Fräknestranden pågår.  

 Avfall 

6.4.4.1 Bedömningsgrunder 
Med avfall avses både risken för förorening av mark och vatten och möjligheterna 

att omhänderta avfall inom kommunen. Bedömning görs mot kommunens och 

länsstyrelsens planeringsunderlag. 

6.4.4.2 Förutsättningar 
Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. 

Verksamheterna har medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och 

 
3 Mer information om vattenförekomsterna finns i Vattenmyndigheternas databas 

VISS (www.viss.lst.se). 
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sediment vilka riskerar att orsaka risker för människors hälsa och miljö. Det finns 

för närvarande 250 stycken misstänkt förorenade områden i kommunen varav 

åtta stycken innebär mycket stora risker för människors hälsa och miljön och ett 

40-tal stycken innebär stora risker, se Figur 13. Det finns även ett flertal områden 

som inte är klassade. 
 

 

 

Figur 13. Potentiellt förorenade områden i Uddevalla kommun. 
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6.4.4.3 Konsekvenser 
Påverkan på förorenade områden kan innebära ökad risk för att föroreningar 

sprids till mark och vatten. Innan exploatering behöver därför områdena 

undersökas och riskklassas och vid behov efterbehandlas.  

 

De områden med mycket stor risk inom kommunen är främst knutna till tätorterna 

Uddevalla och Ljungskile. Även i de tre orterna av lokal betydelse, Hogstorp, 

Fagerhult och Lane-Ryr, finns utpekade områden, men dessa är inte riskklassade. 

Oavsett riskklass behöver områden där det kan finnas risk för markföroreningar 

utredas innan exploatering påbörjas. 

 Yrkesfiske 

6.4.5.1 Bedömningsgrunder 
Med yrkesfiske avses möjligheten att tillgodose och utveckla dagens fiske.  

6.4.5.2 Förutsättningar 
Byfjorden Havsstensfjorden Koljefjorden samt Gullmarsfjorden  

är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken, bl a för 

lekområde för torsk. Några hamnar av riksintresse för yrkesfisket finns inte inom 

kommunen. 

6.4.5.3 Konsekvenser 
Havet har historiskt sett haft en stor inverkan på kommunen och har fortsatt än 

idag. Nu är det dock främst turism och fritidsaktiviteter som ökar. Planförslaget 

fredar dock de riksintressanta fiskeområdena, vilka även kan vara av intresse för 

fritidsfiske. 
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 Samlad bedömning och utgångspunkter för fortsatt planering 
Planförslaget innebär inga större förändringar som kan påverka statusen på 

kommunens vattenförekomster. De måste dock bevakas i fortsatt arbete för att 

säkerställa att möjligheten att arbeta mot ett uppfyllande av MKN inte försvåras. 

Arbetet utifrån den kommunala utbyggnadsplanen för VA behöver också fortsätta 

för att säkerställa en god VA-försörjning inom utpekade områden. Inom 

kommunen finns ett antal riskområden för markföroreningar, vilka behöver 

beaktas inför kommande exploatering. Lokalisering och drift av bergtäkter ska ske 

med beaktande av befintliga bostäder och övriga värden. 

 

Planförslaget bedöms värna om riksintressen för yrkesfiske. 

 

I fortsatt planering behöver framför allt följande frågor hanteras: 

• Inför enskilda projekt eller planarbeten ska risken för att 

vattenförekomster påverkas hanteras. 

• Utbyggnad enligt den kommunala utbyggnadsplanen för VA ska fortskrida. 

• Vid exploatering där potentiellt förorenade områden kan påverkas ska 

risken för detta utredas. 

• Drift och lokalisering av bergtäkter ska ske med beaktande av befintliga 

bostäder och övriga värden. 

 

Tabell 7. Utvärdering av fokusområde naturresurser. 

Miljöaspekt Miljömål Möjlighet till måluppfyllelse 

Nollalternativ Planförslag 

Vatten 9. Grundvatten av god kvalitet   

Mark 

Materiella tillgångar 

4. Giftfri miljö 

7. Ingen övergödning 

15. God bebyggd miljö 

  

 

     Motverkar måluppfyllelse,       Risk för att måluppfyllelse motverkas,  

     Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse,      Bidrar till måluppfyllelse 
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7. Samlad bedömning 

Nedan sammanfattas planförslagets miljökonsekvenser. Det ges också en samlad 

bild av planförslagets möjlighet att uppnå relevanta miljömål. 

7.1 Sammanfattande miljökonsekvenser 
Planförslaget innebär i jämförelse med nollalternativet (ÖP 2010) en ökad satsning 

på befintliga strukturer genom förtätning och exploatering i befintliga tätorter och 

knutpunkter av lokal betydelse. I jämförelse med nollalternativet bedöms 

planförslaget ha bättre möjligheter att bidra till ett uppfyllande av miljömålen. 

 

Landskapet berörs alltid vid förändrad markanvändning och behov av 

exploatering. I jämförelse med nollalternativet skapar dock planförslaget bättre 

förutsättningar till måluppfyllelse för berörda miljöaspekter och miljömål. Det 

beror framför allt på att begränsad andel ny mark tas i anspråk och att 

planförslaget istället inriktas mot förtätning och utveckling av befintliga miljöer. 

Den nya mark som tas i anspråk riskerar dock att påverka landskap och 

naturmiljöer och kan även ge effekter för skyddade områden och arter samt 

kulturlämningar. När ytterligare kunskap sammanställs kring dessa områden 

bedöms det som möjligt att anpassa markanvändningen och möjligheten till 

miljöuppfyllelse bedöms därför som god. Särskilt fokus krävs dock för att 

säkerställa att skyddade områden (Natura 2000, naturreservat, strandskydd etc.) 

och riksintressen inte påverkas. 

 

I jämförelse med nollalternativet skapar planförslaget något bättre förutsättningar 

till måluppfyllelse för fokusområde klimat och energi, men risk finns att även 

planförslaget motverkar måluppfyllelse. Planförslaget inriktas mot förtätning och 

utveckling av befintliga miljöer och att detta skapar ökade förutsättningar för 

kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det finns dock en risk att 

ökad möjlighet till externa etableringar längs de större infrastrukturstråken leder 

till ökad biltrafik. För att planförslaget ska kunna bidra till måluppfyllelse krävs 

fortsatt arbete med ett flertal åtgärder. Framför allt är det åtgärderna i Trafik- och 

parkeringsstrategin som måste genomföras för att kommunen ska kunna bidra till 

klimatmålen. 

För att möta framtida risk för översvämning och skyfall kan åtgärder krävas i 

anslutning till ett antal exploateringsområden. Exempel finns från pågående 

arbete med Bäveån i centrala Uddevalla. Även risken för ras och skred behöver 

beaktas inom områden för föreslagen exploatering. 

 

Fokusområde hälsa hanterar buller och luftföroreningar. Idag berörs många 

människor av buller kring framför allt de stora vägarna och järnvägarna. De stora 

vägarna och järnvägarna utgör också leder för transporter av farligt gods. 

Halterna av luftföroreningar är relativt låga. Planförslaget innebär inga större 

förändringar utan konsekvenserna för hälsan bedöms som likvärdiga i 

nollalternativ och planförslag och båda bedöms ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse. 
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Inom fokusområde naturresurser innebär planförslaget inga större förändringar 

som kan påverka statusen på kommunens vattenförekomster. De måste dock 

bevakas i fortsatt arbete för att säkerställa att möjligheten att arbeta mot ett 

uppfyllande av MKN inte försvåras. Arbetet utifrån den kommunala 

utbyggnadsplanen för VA behöver också fortsätta för att säkerställa en god VA-

försörjning inom utpekade områden. Inom kommunen finns ett antal riskområden 

för markföroreningar, vilka behöver beaktas inför kommande exploatering. 

Lokalisering och drift av bergtäkter ska ske med beaktande av befintliga bostäder 

och övriga värden. Planförslaget bedöms värna om riksintressen för yrkesfiske. 

7.2 Miljömål 
Nedan görs en sammanfattande bedömning mot relevanta miljömål och denna 

framgår även av Tabell 8. 

 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 

på klimatsystemet inte blir farlig. 

 

Kommentar: Planförslaget ger ökade möjligheter att reducera utsläppen av 

växthusgaser i jämförelse med nollalternativet. Det krävs dock ett fortsatt arbete 

inom en rad områden för att utvecklingen ska gå i rätt riktning och måluppfyllelse 

erhållas. Det mest väsentliga är att åtgärder enligt trafik- och parkeringsstrategin 

genomförs samt att arbeta med externa etableringar så att dessa inte medför 

ökad trafik. 

 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas. 

 

Kommentar: Luftföroreningshalterna är låga idag och förväntas fortsätta att vara 

så. Möjligheterna till måluppfyllelse bedöms därför som goda. 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

 

Kommentar: Ett antal områden med risk för markföroreningar eller att förorena 

vatten berörs av planförslaget. Andelen ny mark som tas i anspråk är dock 

begränsad. Möjligheten till måluppfyllelse bedöms därför som god och bättre än 

nollalternativet. 
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Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

 

Kommentar: Andelen ny mark som tas i anspråk är begränsad. Kommunen har 

system för försörjning av vatten och avlopp och dessa föreslås utvecklas. 

Möjligheten till måluppfyllelse bedöms därför som god. 

 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Kommentar: Köperödssjöarnas ytvattentäkt är Uddevalla kommuns 

huvudvattentäkt. Det finns även ett antal mindre grundvattentäkter i kommunen. 

Vattenbrist riskerar idag att uppkomma inom vissa områden och kommunen har 

en utbyggnadsplan för VA. Ett arbete utifrån utbyggnadsplanen är en förutsättning 

för möjlighet till måluppfyllelse.  

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 

rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

 

Kommentar: Planförslaget bedöms i jämförelse med nollalternativet ha bättre 

möjligheter att bidra till måluppfyllelse. Det beror främst på att planförslaget 

satsar på förtätning av befintlig bebyggelse samt ett fåtal nya 

exploateringsområden med relativt stor exploatering. Detta innebär goda 

förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och övrig service. Det begränsar också 

påverkan på skyddad natur- och kulturmiljö. Planförslaget innehåller också 

satsningar på gång- och cykelvägar.  

 

Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 

Kommentar: I jämförelse med nollalternativet berörs en mindre andel skyddad 

och särskilt utpekad natur. Möjligheterna att anpassa föreslagen exploatering efter 

de värden som finns bedöms också som goda. 
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Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

Kommentar: I jämförelse med nollalternativet berörs en mindre andel skyddad 

och särskilt utpekad natur. Möjligheterna att anpassa föreslagen exploatering efter 

de värden som finns bedöms också som goda. För att värden ska kunna bibehållas 

behövs också aktivt brukande med t.ex. bete. 

 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Kommentar: Planförslaget bedöms i jämförelse med nollalternativet ha bättre 

möjligheter att bidra till måluppfyllelse. Det beror främst på att planförslaget 

satsar på förtätning av befintlig bebyggelse samt ett fåtal nya 

exploateringsområden med relativt stor exploatering. Detta innebär goda 

förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och övrig service. Det begränsar också 

påverkan på skyddad natur- och kulturmiljö. Planförslaget innehåller också 

satsningar på rekreation och gång- och cykelvägar. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

 

Kommentar: I jämförelse med nollalternativet berörs en mindre andel skyddad 

och särskilt utpekad natur. Möjligheterna att anpassa föreslagen exploatering efter 

de värden som finns bedöms också som goda och stråk och spridningsvägar 

bedöms inte påverkas. Enskilda arter och skyddade områden får dock analyseras 

vidare i kommande arbete. 
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Tabell 8. Uppföljning mot relevanta miljömål 

Fokus-

område 

Miljöaspekt  Miljömål Möjlighet till 
måluppfyllelse 

Nollalt Planalt 

L
a
n
d
s
k
a
p
 

Landskap 

Bebyggelse 

Forn- och 

kulturlämningar 

Annat kulturarv 

10. Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

  

Biologisk mångfald 

Djurliv 

Växtliv 

11. Myllrande våtmarker   

15. Rikt odlingslandskap 

 

  

16. Ett rikt växt- och djurliv   

K
li
m

a
t 

o
c
h
 

e
n
e
rg

i 
 

Klimatfaktorer 1. Begränsad klimatpåverkan 

 

 

  

15. God bebyggd miljö 

 

 

  

H
ä
ls

a
 

Människors hälsa 

(buller) 

15. God bebyggd miljö   

Luft 2. Frisk luft 

 

  

Risk och säkerhet 4. Giftfri miljö 

 

  

N
a
tu

rr
e
s
u
rs

e
r 

 

Vatten 9. Grundvatten av god kvalitet 

 

  

Mark 

Materiella tillgångar 

4. Giftfri miljö 

 

  

7. Ingen övergödning 

 

  

15. God bebyggd miljö 

 

  

 

     Motverkar måluppfyllelse,       Risk för att måluppfyllelse motverkas,  

     Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse,      Bidrar till måluppfyllelse 
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8. Kontroll och uppföljning 

Bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program anger bland annat att 

en MKB ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning 

och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 

eller programmet medför. 

 

Detta kan hanteras genom miljökontrollprogram för kommande exploateringar och 

hanteras lämpligen i kommande detaljplanearbeten. Syftet med miljökontrollen är 

att upptäcka brister och hot så tidigt som möjligt under genomförandet att man 

kan avhjälpa dem innan skadan hunnit bli stor. Även miljöuppföljningen syftar 

delvis till att upptäcka brister som behöver rättas till, men också till att i efterhand 

utvärdera effekten av de genomförda åtgärderna.  

 

För vissa åtgärder kan det även krävas särskild prövning enligt miljöbalken eller 

kulturmiljölagen. Uppföljningen omfattar då även kontroll av att dessa prövningar 

fullföljs och därefter att lämnade tillstånd och dispenser, inklusive villkor och 

redovisade skyddsåtgärder, efterlevs och genomförs. Det bör klargöras i samband 

med detaljplanering om särskilda tillstånd eller dispenser krävs. Uppföljning av 

sådana tillstånd och dispenser sker lämpligen i samband med uppföljning av 

respektive detaljplan. 

 

Bedömningarna grundar sig i flera fall på genomförande av antagna planer och 

strategier. Här behöver kommunen följa upp dessa och korrigerande åtgärder 

vidtas om utvecklingen går åt fel håll. 
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Inledning 
När en översiktsplan eller fördjupad översiktsplan antas ska enligt 6 kap. 16§ miljöbalken en särskild 

sammanställning upprättas av den beslutande kommunen. En särskild sammanställning ska redovisa 

och beskriva  

1. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen  

2. Hur hänsyn tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter  

3. Skälen för att planen antagits istället för de alternativ som övervägts  

4. Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen medför. 

Hur miljöaspekterna har integrerats i planen  
Miljöaspekterna har varit en del i arbetet med planen under processen. Flera frågor har varit uppe och 

behandlats inom processen med att ta fram en översiktsplan. Frågor som saltvatteninträngning 

behandlades inledningsvis och fick stor plats i den tidiga processen.  

Jordbruksmarken i kommunen har man på ett tydligt sätt skyddat från större exploatering genom att 

bland annat flytta planerad verksamhetsmark bort från den, och tydligt beskriva den som 

jordbruksmark i markanvändningskartan.  

Frågan kring verksamhetsmark har diskuterats i omgångar under planprocessen. Det har gjort att 

möjligheterna att anpassa placeringen av verksamhetsmark varit stora, och att denna i slutversionen är 

belägen så att den inte ianspråktar jordbruksmark eller naturmark, samt att den är lokaliserad så att det 

finns kopplingar till befintligheter i form av exempelvis infrastruktur, vilket gör att miljöaspekterna 

här kan sägas ha fått mycket plats. 

Miljöaspekterna översvämning och förorenad mark har diskuterats tidigt och har fått en tydlig plats i 

markanvändningen från start. Anpassningar har gjorts till befintliga föroreningar och vid framtagandet 

av markanvändningskartan har lämpligheten i förhållande till befintliga föroreningar i mark hela tiden 

varit en del.  

Genom att planen i huvudsak förlägger utveckling av samhällen i redan befintliga förtätningslägen och 

möjliga utvecklingar koncentrerats till dessa, har stor hänsyn tagits till många av miljöaspekterna i 

processen med att ta fram en översiktsplan. 

Hur hänsyn tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter 
Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning startade relativt nära inpå det planerade 

samrådet, vilket innebar begränsade möjligheter att anpassa planförslaget. Det har dock framkommit 

få synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen eller kopplade till miljöaspekterna under 

samrådsskedet. Detta kan tas som ett tecken på att arbetet med miljöaspekterna integrerats på ett 

tydligt sätt och fått ta den plats i översiktsplaneprocessen som de behövt, samt att de även redovisats 

fullgott i samrådshandlingarna.  

Inkomna synpunkter har besvarats. En av de stora synpunkterna har varit kopplad till 

utbyggnadsområden för vindkraft, där både positiva och negativa sidor av vindkraften lyfts av 

kommuninvånare i senare skeden av processen, samt under samrådet. Frågan har inte färdigbehandlats 

i översiktsplanearbetet, då vindbruksplanen ligger som ett separat dokument. 

Skälen för att planen antagits istället för de alternativ som övervägts 
Planen har antagits då den efter avväganden och kompromisser mellan många olika intressen landat i 

en mark- och vattenanvändning som täcker kommunens behov av bland annat bostäder, 

verksamhetsmark och rekreationsområden för den planerade perioden. 
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Flera alternativa möjligheter till markanvändningskarta har varit aktuella under arbetets gång. Främst 

handlar det om att arealerna med planerad verksamhetsmark minskats. Detta har skett i etapper där den 

justerats i omgångar, men den kanske främsta anpassningen till miljön är en lokalisering av 

verksamhetsmarken där den förflyttats från de tidiga områdena i skyltlägen utmed E6, till placeringar 

som ansetts lämpliga utifrån koppling till befintlig infrastruktur och samhällen, samtidigt som det 

möjliggjort att jordbruksmark inte ianspråktas.  

En diskussion fördes tidigt i processen kring utbyggnadsmöjligheter för Bokenäset, både vid samhället 

kring skolan och längs kusten. Dessa potentiella utvecklingsområden togs senare bort av hänsyn till 

landskapsbild, kulturmiljö och naturmiljö i området.  

Rekreationsområden och naturmiljöer har representerats på olika vis i markanvändningskartorna, men 

kommunen har slutligen landat i att både redovisa naturmiljöer och gröna kilar, samt vandringsleder 

av kommunalt intresse. 

Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 
När en översiktsplan antas är det ofta många frågor som bara är behandlade på en översiktlig nivå. Det 

medför ofta att det kan finnas en risk för att planen medför en betydande miljöpåverkan, men hur den 

ser ut och på vilket sätt den bör följas upp kan variera beroende på vilken miljöaspekt det handlar om 

och vilken åtgärd som ska genomföras. En översiktsplan bör därför indikera vilka miljöaspekter som 

kan vara aktuella att titta närmare på i senare planskeden eller vidare arbete.  

Den aktuella översiktsplanen har tagit strategiska inriktningsdokument till hjälp för att underlätta i 

arbetet med detta, något som bör göra att de övergripande riktlinjerna medverkar till att miljöfrågorna 

kan bevakas på motsvarande sätt även framöver i kommunens arbete. Då översiktsplanen senare 

nyttjas som arbetsverktyg ger den indikationer på vilka frågor som kan vara viktiga att titta närmare på 

inom olika delområden i kommunen, eller vid olika typer av projekt. 
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Bakgrund 
Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och 

detaljerad nivå. Översiktsplanen (ÖP) är ett paraply för kommunens planarbete: fördjupade 

översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner ska enligt 

Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 

 

Översiktsplanen visar hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Den grundar sig på befintlig bebyggelse och andra värden i kommunen som vi vill utveckla och 

förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen är 

ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att spegla aktuella förhållanden. 

Översiktsplanen är helt digital och interaktiv.  

 

Aktualiteten i Uddevalla kommuns gällande översiktsplan ÖP2010 har prövats, med slutsatsen att 

kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett 

bättre stöd för långsiktig planering för hela kommunens organisation. ÖP2010 gäller dock fram till 

dess att en ny översiktsplan antas av kommunfullmäktige.  
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Samrådsprocessen 
Samrådet för ny översiktsplan pågick under perioden 3 maj- 15 augusti 2021. Samrådsunderlaget 

remitterades till nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. 

Samrådsförslaget var utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna har varit 

tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida. Projektledaren för översiktsplanen blev även under 

samrådstiden inbjuden att föreläsa om planen på vissa digitala möten.  

Samrådsversionen av översiktsplanen återfinns på följande länk. 

 

Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda av 

översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Det har kommit in totalt 47 

yttranden enligt nedan: 
Statliga myndigheter 11 

Kommunala nämnder och bolag 6 

Grannkommuner och regioner 7 

Politiska partier 2 

Föreningar, organisationer och företag 12 

Allmänheten 9 

Totalt 47 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande 

innehåll. Många synpunkter har dock framförts som föranleder tillägg/ändringar i olika delar. 

Vindbruk är en fråga som kommenterats av både statliga myndigheter och allmänheten. Även 

generella övergripande frågor om kartan förekommer. 

Det finns också en del kommentarer kring genomförandet av översiktsplanen och där har Uddevalla en 

genomförandeplan som antas varje mandatperiod. 

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar 
Översiktsplanen ska ge vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050, vilket innebär att 

för detaljerade ämnen inte kan få rum i översiktsplanen. Vissa delar som planen föreslår kräver 

dessutom att de utreds vidare i ett senare planeringsskede och hanteras därför i detaljplanearbete osv.  

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och synpunkter 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika omfattning. Listan 

nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.  

 

• Riktningarna har utgjort ett underlag för ÖP arbetet men utgör inte utgångspunkt för 

översiktsplanens uppbyggnad, riktningarna synliggörs därför inte i planen.  

• De nationella målen har vävts in på ett tydligare sätt. 

• Vindbruksfrågan har diskuterats med olika myndigheter. 

• Vissa förändringar har gjorts i ställningstaganden. 

• Verksamhetsområdena har setts över och förändrats, även utredningsområdena för ny 

sammanhängande bebyggelse har setts över. 

• Texten om MKN vatten har förtydligats och utvecklats.  

• Grönstrukturen och kartlagret Natur och friluftsliv har setts över i stort och vandringsleder har 

lagts till i kartan. Även texten har reviderats något. 

• Utvecklingsinriktningen har fått ett uppdaterat utseende. 

• Kartan har uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. 

• Kapitlet ”Värden och hänsyn” har bytt namn till ”Förhållanden av väsentlig betydelse”, 

jordbruksmarken har flyttats till detta kapitel. 

https://karta.uddevalla.se/opsamrad
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Inkomna yttranden 
Samrådet för Uddevalla kommuns översiktsplan resulterade i 47 yttranden som bemöts i denna 

samrådsredogörelse. Översiktsplanen är reviderad utifrån synpunkterna. Samtliga yttranden finns 

återgivna i sin helhet och kommenteras i tabellen nedan. 

 

Avsändare ÖP projektets svar 

STATLIGA MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen  

Synpunkter Kommentar 
Samlad bedömning 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny 

översiktsplan. Principen att samla ny bebyggelse i befintliga orter är 

en bra utgångspunkt för en fortsatt god markanvändning. 

Översiktsplanen kan med de synpunkter och råd som Länsstyrelsen 

lämnar i detta yttrande ge god vägledning för beslut om hur mark och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras.  

 

Uddevalla kommun har tagit fram en översiktsplan som spänner över 

många frågor, det är positivt att flera förvaltningar deltar och ser 

översiktsplanen som sitt gemensamma dokument. Länsstyrelsen 

granskar översiktsplanen som plan för mark- och vattenanvändning 

enligt PBL.  

 

Det är oklart vad planens syfte är utöver lagstiftningen, vad 

kommunen vill uppnå vad gäller exempelvis tillväxt. Kommunen har 

tagit fram tematiska ställningstaganden som är ambitiösa och väl 

beskrivna. Länsstyrelsen anser dock att kommunen dels kan arbeta 

mer med att beskriva nuläget inom de olika frågorna, dels 

genomgående arbeta vidare med att koppla ställningstagandena mot 

mer konkreta avvägningar i utvecklingsplanerna för bebyggelse, både 

i text och på karta. Först då framgår vilken utmaning kommunen har, 

och vad föreslagen utvecklingsinriktning ska bidra till för att uppnå 

redovisade mål.  

 

Kommunen bör specificera typ av markanvändning i de olika 

utvecklingsområdena och vilka överväganden som kan behövas i 

fortsatt planering. 

 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen enligt 3 kap MB i 

stort tillgodoses. Påverkan på riksintresse för kommunikationer 

Uddevalla hamn kan ännu inte bedömas, och en löpande dialog 

kommer att krävas under flyttprocessen. Kommunen behöver visa att 

påtaglig skada inte uppstår på riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen 

ser en risk att riksintresset enligt 4 kap. MB för kustens samlade 

natur- och kulturvärden påtagligt skadas om inte utbyggnad i 

kustområdet regleras i exempelvis en strategi. 

 

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla 

lagens krav gällande miljökvalitetsnormer för vatten och fisk- och 

musselvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har en stadig 

befolkningstillväxt sedan 

15 år tillbaka, vilket utgör 

en utgångspunkt för dess 

framtida tillväxt. 

Nuläget inom olika 

tematiska områden framgår 

i kommunens handlings-

planer och strategier inom 

respektive område. 

 

 

Ses över 

 

 

Dialog om hamnens 

verksamhet förs 

kontinuerligt med berörda 

aktörer 

Kommunens 

Samhällsbyggnadsstrategi 

behandlar frågan om 

riksintresse för kusten  

 

Åtgärdas  
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Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden 

och som angår angränsande kommuner i stort samordnas på ett 

lämpligt sätt. Kommunen bör dock undersöka om det finns 

kopplingar i den gröna infrastrukturen som sträcker sig över 

kommungräns. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen 

inte utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem 

avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge 

Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller 

framförallt risken för översvämning och risken för olyckor med 

transport av farligt gods. Översiktsplanen behöver kompletteras 

gällande geoteknik, skyfall, klimatrelaterade risker i den byggda 

miljön, farliga verksamheter och förorenade områden. 

 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 
kap. 10 § PBL  

Riksintressen  
Som stöd i arbetet med att beskriva påverkan på riksintressen, 

konsekvenser och anpassningsåtgärder, rekommenderar 

Länsstyrelsen att kommunen använder sig av Länsstyrelsens 

publikation Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering1. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)  
Försvarsmakten avstår från att yttra sig.  

Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
I texten saknas ett område, Sund NRO-14-081 som finns med i 

kartfunktionen. Riksintresset ligger till största del öster om E6, men 

bör redovisas. 

Friluftsliv (3 kap. 6§ MB) 
Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för friluftslivet då inga 

planer på ny markanvändning berör områdena. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)  
Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för kulturmiljövården då 

inga planer på ny markanvändning berör områdena. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Översiktsplanens ställningstaganden bedöms inte påverka riksintresse 

för kommunikationer. Planförslagets utredningsområden för 

exploatering är samtidigt grovt redovisade, det är viktigt att 

exploateringen utformas så att den inte riskerar att ge påtaglig skada 

på berörda riksintressen. 
Flygplatser 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för 

Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är 

Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse vilket bör 

redovisas. 

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, och i takt med 

flytten avser kommunen att bygga om det nuvarande hamnområdet 

till bostäder, handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat 

och lämnat stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som 

Trafikverket fastställde sommaren 2020. Först när flytten är 

genomförd kan en ny precisering genomföras.  

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html 

https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html
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Risk för påtaglig skada på riksintresse Uddevalla hamn kan ännu inte 

bedömas. Det är bra att kommunen redovisat en övergripande tidplan 

för flytten, en tät dialog kommer att krävas mellan berörda parter för 

att säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av 

flytten eller kommande exploatering. 

 
Teleanläggningar 

Riksintresse för kommunikation omfattar också bland annat 

teleanläggningar. Riksintressena omfattas av sekretess. Kommunen 

behöver i översiktsplanen säkerställa att riksintressena tillgodoses. 

Post- och telestyrelsen (PTS) är riksintressemyndighet för denna del. 

Se yttrande från PTS. 

 

Energiproduktion, Vindbruk (3 kap. 8 § MB) 
Kommunen anger att det inte finns utrymme för ytterligare vindkraft 

i kommunen och att kommunen inte stöder riksintressena för 

vindbruk i södra delen av kommunen. Länsstyrelsen framförde i 

granskningsyttrande (dnr 401-35856-2015) över vindbruksplanen att 

det skulle kunna vara olämpligt med vindkraft i delar av dessa 

områden, men att det samtidigt inte helt går att utesluta dessa 

områden. Länsstyrelsen vidhåller detta; i och med kraftigt ökad 

efterfrågan på förnyelsebar el behöver alla områden som är utpekade 

av Energimyndigheten noga övervägas.  

 

Att ett utpekat riksintresseanspråk för vindbruk inte används för 

vindkraft innebär inte påtaglig skada på riksintresset. Så länge 

kommunen inte planerar något som kan hindra uppförande av 

vindkraft, bedömer Länsstyrelsen att påtaglig skada inte uppstår. 

Kommunen behöver därför visa att utredningsområdet för 

höghastighetsjärnväg som passerar i utkanten av ett av de södra 

områdena inte orsakar påtaglig skada på möjligheten att uppföra 

vindkraftverk där.  

 

Det händer just nu mycket inom vindkraftsplanering och riksintressen 

för vindbruk. Naturvårdsverket har tillsammans med 

Energimyndigheten tagit fram en nationell strategi för hållbar 

vindkraftsutbyggnad. En pilotstudie har gjorts i bland andra Västra 

Götalands län utifrån strategin. Det är sannolikt att fler lägen kommer 

att bli aktuella för utbyggnad av vindkraft i framtiden. Samtidigt 

arbetar Energimyndigheten med en utredning på regeringens uppdrag 

av att minska antalet riksintresseanspråk och områdenas samlade 

utbredning. Eventuella upphävanden av områden av riksintressen för 

vindbruk kommer att behöva föregås av omfattande och detaljerad 

översyn.  

 

Mot bakgrund av detta och den snabba teknikutvecklingen 

uppmuntrar Länsstyrelsen kommunen att när så är lämpligt revidera 

vindbruksplanen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Dragningen av 

höghastighetsjärnväg är 

reviderad och går utanför 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Geografiska riksintressen (4 kap. MB)  
Kustområden i kommunen omfattas av riksintresse enligt 4 kap. MB, 

för kustens samlade natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen ser en 

risk att riksintressets värden påtagligt skadas om inte utbyggnad i 

kustområdet, vid stränder och höjder, regleras. Detta då ny 

bebyggelse i högre liggande exponerad terräng kan bli en markant del 

av sikthorisonten och påverka landskapsbilden negativt. 

 

Uddevalla kommun har på senare år planerat många bostäder i 

höjdläge i landskapet. Såväl översiktsplan som gällande FÖP 

fortsätter på denna trend. Kommunens ställningstagande, att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med 

hänsyn till kultur- och naturmiljöer och friluftsliv, bör därför 

utvecklas genom en tydligt vägledande strategi. Kommunen bör 

beskriva hur påtaglig skada på riksintresset kan undvikas genom 

övergripande principer för utformning och placering, utifrån 

riksintressets värdebeskrivning. MKB nämner en landskapsanalys 

som bland annat visar på känslighet och potential, denna bör kunna 

utgöra underlag för fortsatt arbete.  

 

Natura 2000  

Enligt översiktsplanen finns tio Natura 2000-områden. Det finns två 

ytterligare områden, Gullmarsberg SE0520045 och Trone Mosse 

SE0530209, som bör redovisas. Kommunen planerar ingen 

förändring av markanvändningen i de Natura 2000-områden som 

redovisas i planen. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7 kap 28 a § 

miljöbalken). Observera att även projekt/åtgärder utanför ett sådant 

område kan omfattas av tillståndsplikt.  

 

Miljökvalitetsnormer  
Buller  

MKN för buller gäller inte för Uddevalla kommun, eftersom 

kommunen har färre än 100 000 invånare.  

 

Vatten  

Enligt 3 kap. 4 § PBL ska det framgå i översiktsplanen hur 

kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas. 

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla 

lagens krav:  

 

Uppgifter om kemisk och ekologisk status för respektive 

vattenförekomst saknas i (kart)underlaget. Både aktuell status och 

miljökvalitetsnorm för respektive vattenförekomst ska framgå i text 

och på karta.  

 

Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska 

hanteras. Länsstyrelsen bedömer att det inte är tillräckligt att hänvisa 

till detta, MKN för vatten och beskrivning av planens inverkan på 

vattenförekomsters status behöver utvecklas inom ramen för 

översiktsplanen. Kommunen behöver föra ett resonemang om 

förslagen till ändrad markanvändning innebär svårigheter att nå 

miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i kommunen. 

Hänsyn ska tas till påverkanskällorna och den kumulativa påverkan 

 

 

 

 

 

Landskapsanalys, 

Frilutsplan med mera ger 

stöd för kommunens 

planering. Hänsyn till de 

geografiska riksintressena 

tas i varje enskilt projekt.  

 

Landskapsanalysen 

återfinns i ÖP under vidare 

läsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

MKN vatten ses över och 

utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivning om MKN vatten 

läggs till på respektive 

utredningsområde för 

ändrad markanvändning 
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på olika vattenförekomster utredas och bedömningar motiveras. I 

planen pekas exempelvis kustnära områden ut för utökad/förtätad 

bebyggelse, vilket kan medföra ökad näringsbelastning och ökad 

avrinning från hårdgjorda ytor till recipient. Hänsyn bör också tas till 

att utbyggnad i strandnära läge kan ge en framtida efterfrågan på 

båtplatser och andra vattenanläggningar. 

 

Det ska framgå av översiktsplanen vilka åtgärder som ska vidtas så 

att miljökvalitetsnormerna kan följas, exempelvis var storskaliga 

dagvattenanläggningar planeras och strategier för dagvattenhantering. 

Kommunen bör också ta fram riktlinjer i översiktsplanen för hur 

MKN för vattenförekomsterna inte ska försämras.  

 

I de fall förslag på ändrad markanvändning berör vattenområde bör 

marinbiologiska undersökningar/naturvärdesinventeringar göras för 

att bedöma påverkan på naturvärden och MKN i vattenområdet. 

Exempelvis beskriver kommunen att centralorten Uddevalla ska växa 

västerut och hamnen flyttas till Sörvik och Fröland. Av underlaget 

framgår inte förutsättningarna i naturmiljön för denna förändring.  

 

Två preliminärt utpekade ytvattenförekomster finns inom kommunen, 

som inte finns med i kartunderlaget2. Det finns också fem preliminärt 

utpekade grundvattenförekomster som inte finns med i underlaget3. 

De preliminära vattenförekomsterna fastställs från december 2021 för 

2022-2027, och bör ingå i översiktsplanens underlag4. 

 

Fisk- och musselvatten  

Kommunen behöver redogöra för de fisk-och musselvatten som finns 

inom översiktsplanen och hur planen medverkar till att MKN för 

dessa vatten följs.  

 

Luft 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN 

enligt 5 kap. MB följs. 

 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i 

översiktsplanen.  

 

Mellankommunala frågor  

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 

vattenanvändning som berör andra kommuner i stort samordnas på 

lämpligt sätt. I MKB står att Orust kommun lyft vikten av 

vattenstatus i Byfjorden som kan påverkas av Uddevallas 

huvudreningsverk, liksom frågor kring kollektivtrafik med mera. 

Detta och hur kommunerna kommer överens bör kommenteras också 

i översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla hamn ligger 

inom fördjupad 

översiktsplan (FÖP( och 

dess markanvändning 

redovisas där. 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

 
Uddevalla kommun har idag 

tillstånd för avloppsreningsverket 

Skansverket och Länsstyrelsen i 

Västra Götaland är 

tillsynsmyndighet. Verksamheten 

är skyldig att kontrollera sin 

recipient som en del av sin 

egenkontroll. Därför är Uddevalla 

Vatten AB med i Bohuskustens 

vattenvårdsförbund som utför 

provtagning och analyserar flera 

provtagningspunkter längs 

 
2 Bäck från Buvattnet och Ivarsbosjön (WA36343244) och Bäck från sjön Grind (WA78297117) 
3 Unda (WA78212126), Hässleröd (WA70266845), Fagerhult (WA60629183), Gullmarsberg (WA97973986), Kyrkebyn 

(WA48812269) 
4 Aktuell status och MKN kan hämtas ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se) 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Kommunen bör undersöka om det finns kopplingar i den gröna 

infrastrukturen som sträcker sig över kommungräns, och ifall det 

behövs samverkan med grannkommun för att bevara och utveckla 

dessa värden. Länsstyrelsen har underlag om grön infrastruktur i 

form av Regional handlingsplan för grön infrastruktur och ett 

webbGIS med bland annat värdetrakter och värdekärnor.5  

 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion 

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att 

det som föreslås i planen medför sådana problem avseende 

människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning 

och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 

anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Föreslagna 

utvecklingsområden kan vara lämpliga, men detaljerade utredningar 

kan komma att krävas i kommande detaljplanering vad gäller risken 

för översvämning samt risken för olyckor med transport av farligt 

gods, då det inte går att göra lämplighetsbedömningen fullt ut på 

denna övergripande nivå.  

 

Generellt behöver kommunen tydligare beskriva vilka riktlinjer som 

ska följas vid planering för de olika risker som identifieras. 

Kommunen bör titta på sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och 

fundera över om det finns något som påverkar innehållet i 

översiktsplanen, till exempel kommunens syn på risker för den 

byggda miljön. 

 

Kommunen har tagit fram flera bra strategiska inriktningar för risker 

kopplat till förändrat klimat. Länsstyrelsen anser dock att kommunen 

kan arbeta vidare med de dimensionerande händelserna och med att 

koppla strategierna till förslagen för markanvändningen. Ett exempel 

är att kommunen skriver att utryckningsvägar för utryckningsfordon 

ska säkerställas, det framgår dock inte hur och utifrån vilken 

dimensionerande händelse (exempelvis maximalt vattendjup, 100-

årsregn eller 200-årsregn) 

Kommunen bör ange hur samhällsviktig verksamhet ska hanteras i 

planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig 

verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå när det gäller risker 

från farligt gods och översvämning.  

 

 

 

 

 

Bohuskusten, däribland 

Byfjorden. Varje år lämnar 

förbundet ut en hydrografisk 

rapport där statusen för 

vattenförekomsterna är bedömd. 

Kollektivtrafik är en regional 

fråga. 
 

 

Mellankommunala frågor 

utvecklas med text om grön 

infrastruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskerna utreds vidare i 

detaljplan 

 

 

 

 

 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

läggs till. 

 

 

 
 
Text från Länsstyrelsens 

Samrådsunderlag 

”RISKHANTERINGSPLAN 

UDDEVALLA 2022-2027 Enligt 

Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC 

Länsstyrelsen har bedömt att 

riskhanteringsplanens mål och 

åtgärder ska utgå ifrån de 

konsekvenser som kan uppstå vid 

100-årsnivå i havet, 100-årsflöde 

och ett 100-årsregn.  

 

Uddevalla kommuns projekt 

”Kajpromenad med 

översvämningsskydd i 

Uddevalla” har valt en 

skyfallshändelse med 100 års 

återkomsttid. 

 

 
5 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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För att kunna bedöma de föreslagna utvecklingsområdena behövs 

generellt ytterligare information i kartan:  

• Hänsynsområde på 150 meter kring transportleder för farligt gods 

(väg, järnväg och farled)  

• översvämningskartering för sjöar och vattendrag, där det finns  

• kartering för värmeöar, om det finns. Kommunen skriver att 

grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa 

lokala värmeöeffekter  

• förtydligade hänvisningar till varifrån kartunderlag är hämtat. Nu 

nämns bara en övergripande hänvisning till exempelvis SGU och 

MSB för respektive huvudlager.  

 

Geoteknik 

I en översiktsplan ska geotekniska förutsättningar översiktligt 

redovisas med avseende på geotekniska riskfaktorer. Riskområden 

bör redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen 

över hur dessa områden ska utredas i samband med framtida 

detaljplaner och bygglov. 

 

Kommunen skriver att en inventering och grov riskbedömning av 

markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden 

finns. Det framgår dock inte var den finns eller vad slutsatsen från 

den är. Det framgår inte heller vad kartunderlaget baseras på. 

 

I översiktsplanen finns en karta benämnd ”Skredöversikt 2001”. 

Denna antar Länsstyrelsen är karteringsområden för den översiktliga 

stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (nu 

MSB) tog fram 2001. Detta behöver förtydligas. Det behöver 

beskrivas i text vad karteringen resulterade i och hur den har följts 

upp. Observera att MSBs kartering är begränsad till då bebyggda 

områden. 

 

Vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste 

förväntade effekter på bebyggelse och anläggningar av ett förändrat 

klimat beaktas. Detta kan vara ökade risker för ras, skred och erosion 

i framtiden. Översvämningsförebyggande åtgärder kan också 

medföra geotekniska konsekvenser som måste beaktas. Mer detaljer 

om geotekniska frågor finns i bifogat yttrande från Statens 

geotekniska institut.  

 

 
 
 
 
 
 

Även Göteborgs stad har i sitt 

arbete med skyfallsplanering valt 

ett klimatanpassat 100-års regn. 

 

Uddevalla kommun står fast vid 

sin bedömning att ett 

klimatanpassat 100-årsregn är en 

rimlig dimensionerad händelse 

för denna översiktsplan även för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

 

Kartan kompletteras med 

den information som finns 

tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen beskriver 

risker för ras, skred och 

stranderosion under 

”Förhållanden av väsentlig 

betydelse”. Det finns 

utredningar gjorda för vissa 

områden i kommunen som 

även visas i kartan. Vid 

fortsatt planering görs fler 

mer detaljerade 

utredningar. 

 

Kommunen har även 

utredningar i fysisk form 

som inte är inlästa digitalt. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Översvämning  

Kommunen utgår från 200-års återkomsttid när det gäller 

översvämning från hav och höga flöden i vattendrag. Boverket 

rekommenderar dock i sin tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker6 att sammanhållen bebyggelse som 

utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad högsta nivå (BHN) för 

hav, eller nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. 

Boverket lyfter också att tillgänglighet generellt ska säkerställas med 

tillfartsvägar som klarar översvämning motsvarande den 

grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning av detta är 

att även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel 

bostäder/ny sammanhållen bebyggelse. 

 

Utifrån Länsstyrelsens handbok Stigande vatten ska bland annat 

bostäder placeras i zon 1, det vill säga ovanför beräknad högsta 

nivå/flöde. Andra nivåer kan accepteras för andra typer av 

markanvändning eller om åtgärder införs. Läs mer i Stigande vatten.  

 

Generellt behöver översiktsplanen tydligare beskriva hur kommunen 

vill förhålla sig till resultaten från översvämningskarteringar. 

Kommunen kan också titta på möjligheterna att knyta ihop åtgärder 

inom planeringen till det arbete som gjorts och som pågår inom 

översvämningsdirektivet.  

 

Översvämningsskyddet i Uddevalla hanteras i FÖP, men bör nämnas 

i den översiktliga översiktsplanen för att förtydliga var i kommunen 

översiktliga översvämningsskydd är aktuella. 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan

/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/ 

 

 

Skyfall 
Kommunen skriver att dimensionerande händelse är ett 100-årsregn, 

vilket överensstämmer med Länsstyrelsens generella 

rekommendation. När det gäller samhällsviktig verksamhet 

rekommenderar dock Länsstyrelsen en högre återkomsttid. Se också 

Länsstyrelsens faktablad.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras och åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

Åtgärdas 
 

 

 

 

 

 

 
Text från Länsstyrelsens 

Samrådsunderlag 

”RISKHANTERINGSPLAN 

UDDEVALLA 2022-2027 Enligt 

Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC 

Länsstyrelsen har bedömt att 

riskhanteringsplanens mål och 

åtgärder ska utgå ifrån de 

konsekvenser som kan uppstå vid 

100-årsnivå i havet, 100-årsflöde 

och ett 100-årsregn.  

Uddevalla kommuns projekt 

”Kajpromenad med 

översvämningsskydd i 

Uddevalla” har valt en 

skyfallshändelse med 100 års 

återkomsttid. 

Även Göteborgs stad har i sitt 

arbete med skyfallsplanering valt 

ett klimatanpassat 100-års regn. 

 
6 https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-

tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/ 
7 Fakta 2018-5 Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf (lansstyrelsen.se) 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%202018-5%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
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Skyfallskarteringar för delar av kommunen presenteras i kartan. Det 

bör framgå vilket arbete som återstår att göra i fortsatt 

planeringsprocess för att säkerställa att bebyggelse är lämplig inom 

dessa delar. Även för områden där skyfallskartering idag saknas 

behöver det framgå vad som behöver göras i kommande skeden. Där 

kommunen inte har tagit fram eget underlag för skyfall kan 

Länsstyrelsens ytavrinnings- och lågpunktskartering ge vägledning8. 

 

De tematiska ställningstagandena bör kompletteras med översiktliga 

anvisningar för exploatering, till exempel att det är viktigt att ta 

hänsyn till lokala förutsättningar, att vid planering se till att det inte 

skapas instängda områden med mera. Kommunen skriver att 0,2 

meter översvämningsdjup kan accepteras. Detta bör motiveras, även 

om Länsstyrelsen instämmer i att det kan vara en rimlig nivå. När det 

gäller vägar förutsätter detta dock att vägen klarar nivån utifrån 

bärighet, vilket bör framgå. 

 

Kommunens syn på risker för den byggda miljön 

Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på 

klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av 

översvämning, ras, skred och erosion. Av översiktsplanen ska det 

även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Kommunen 

nämner detta, men Länsstyrelsen kan inte utläsa något om 

kommunens syn på riskerna. Kommunen behöver redovisa en 

tydligare riskbedömning och strategier för att minska risker kopplade 

till översvämning, ras, skred och erosion. Länsstyrelsen har tagit fram 

ett stöd för detta9. 

 

Under avsnitt 3.4.4 skriver kommunen att skyfallskarteringen utgör 

grund även för bedömningen för skador på den bebyggda miljön 

vilket är positivt. I rapporten anges att det finns tabeller för olika 

avrinningsområden där bedömningen görs. Det vore bra med en länk 

till rapporten och att den övergripande slutsatsen framgår av 

översiktsplanen. 

 

Farliga verksamheter 

Kommunen skriver om miljöfarlig verksamhet, framför allt med 

fokus på förorenade områden. Miljöfarliga verksamheter som finns 

idag bör också framgå på karta. Kommunen behöver tydliggöra om 

det finns anläggningar som klassas som farlig verksamhet utifrån 

LSO eller som Seveso-anläggningar. Det bör vidare framgå av 

översiktsplanen om det finns verksamheter/industrier som kräver 

skyddsavstånd till bebyggelse, tänkt exploatering måste i så fall 

anpassas efter skyddsavstånden. Det behöver också framgå om någon 

särskild hänsyn behöver tas vid nyetablering av 

verksamheter/industrier.  

Uddevalla kommun står fast vid 

sin bedömning att ett 

klimatanpassat 100-årsregn är en 

rimlig dimensionerad händelse 

för denna översiktsplan även för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

Justerat 

 

 

 

 

Justerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖP förtydligas gällande 

detta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till rapporten läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt och kan vara 

olämpligt att peka ut på 

kartan, men texten 

förtydligas. 

 

 

 

 
8 Ytavrinning och Lågpunkter (lansstyrelsen.se) 
9 Riskanalyser i ÖP | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=52d48c49ea8e47328a5e5f75f21b1d13
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/riskanalyser-i-op.html
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Förorenade områden  

Det bör framgå om det finns områden med markföroreningar som 

kommunen planerar att omvandla till bostäder. 

 

Farligt gods 

Kommunen anger avstånd som är lämpliga för olika typer av 

markanvändning. Länsstyrelsen utgår generellt från sin riskpolicy 

Riskhantering i detaljplaneprocessen vid bedömning av risker, vilket 

innebär ett riskhanteringsavstånd på 150 meter. Länsstyrelsen 

rekommenderar också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter, utöver 

det använder inte Länsstyrelsens några fasta avstånd. Kommunen 

behöver tydligare motivera de fasta avstånd som anges som grund i 

planeringen. I avsnittet hänvisas till räddningstjänstens 

handlingsprogram, men Länsstyrelsen kan inte se att avstånd till 

transportled för farligt gods nämns i denna. 

 

Det är positivt att kommunen nämner att hänsyn även kan behöva tas 

kring vägar som inte är rekommenderade leder. Om kommunen vet 

att det finns vägar som frekvent används som transportväg för farligt 

gods kan kommunen överväga att peka ut vägen som rekommenderad 

för att öka möjligheterna att riskerna hanteras i tillräcklig omfattning. 

Ett exempel är väg 44 till hamnen som, utifrån vad Länsstyrelsen har 

fått indikation på i andra ärenden, används frekvent för farligt gods-

transporter. I samband med att hamnen successivt flyttas är det 

speciellt viktigt att se över transportvägarna till hamnen och om 

kommunen kan göra något för att minska riskerna. I FÖP för 

Uddevalla står att kommunen håller på att ta fram en vägledning vid 

fysisk planering avseende farligt gods. Om den finns framtagen 

behövs hänvisning till denna. 

 

Enligt kommunen ska Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på 

dubbelspårig järnväg. Detta bör nämnas även i samband med 

transporter av farligt gods, och kommunen bör bedöma om det kan få 

någon påverkan på transportmängden.  

 

Utöver transport på väg och järnväg behöver även transporter i 

farleder nämnas och pekas ut i kartan. 

 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga 
allmänna intressen  
Förslag på ändrad markanvändning 

Generellt bör kommunen förtydliga vad det är för markanvändning 

planerad i respektive utredningsområde, om det är 

verksamheter/bostäder eller annat. Kommunen bör också tydligare 

ange vilka utmaningar som finns för varje område och som behöver 

tas hänsyn till i efterföljande skeden. Först då kan Länsstyrelsen ta 

ställning till markanvändningens lämplighet. Här följer några 

iakttagelser som Länsstyrelsen gjort för de olika områdena utöver vad 

som nämns under övriga rubriker i detta yttrande: 
 
 
 
 

 

 

Noteras, utreds mer i 

detaljplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, ses över 
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Ort av lokal betydelse, utredningsområde 

Hogstorp: 
• Området berörs av två vattenskyddsområden, och 

markavvattningsföretag finns i närheten.  

• Området ligger nära väg och järnväg vilket medför att hantering av 

risker och buller kommer att krävas vid exploatering.  

• Delområde Bräcke gränsar till en känd fornlämning (boplats), vilket 

bör hanteras vidare i planläggningen. Dessutom finns behov av en 

arkeologisk utredning inför planläggning.  

• Ett inventerat lövskogsområde finns i nordöstra delen.  

Lane-Ryr kyrkebyn:  

• Jordbruksmark finns inom utredningsområdet.  

• Området omfattas av ett kulturmiljövårdsprogram för Lane Ryrs 

tätort.  

• Här finns by- och kyrkomiljö med smågårdar. Det framgår inte hur 

bebyggelse som planeras i anslutning till den värdefulla kommunala 

kulturmiljön anpassas för att tillgodose och tillvarata befintliga 

värden. Inom det östra delområdet (skolan) finns registeruppgifter om 

ett tidigare känt förhistoriskt gravfält. Delområdet bör inför 

planläggning utredas för fornlämningar.  

• Väster om Bäveån finns en ek som är naturminne, denna får inte 

skadas.  

Lane-Fagerhult:  
• Strandskydd råder runt Bäveån och Kopperödsån.  

 

Landsbygd sammanhängande bebyggelse, utredningsområde 

Bokenäset:  

• En biotopmiljö (bäckmiljö) liksom markavvattningsföretag berörs.  

• Här berörs kulturmiljövårdsprogram, Högås kyrkomiljö och 

jordbruksbebyggelse.  

• Väg 160, rekommenderad farligt gods led, går intill 

utredningsområdet.  

• Riksintresse högexploaterad kust berörs. 

 

Havstensstrand:  

• Havstensstrand från Utby till Sundsandsvik: Närliggande vatten 

omfattas av Natura 2000-område Havstensfjorden-Svälte Kile 

SE0520173 och naturreservatet Havstensfjorden med höga 

naturvärden.  

• Vid Rotviks vatten berörs ett kulturmiljövårdsprogram, Träskullen – 

Grönevik.  

• Väg 161 utgör rekommenderad väg för farligt gods. 

• Havsstensstrand mittersta området berörs av ett 

kulturmiljövårdsprogram Laneberg och riksintresse högexploaterad 

kust.  

• Havsstensstrand Utby berörs av kulturmiljövårdsprogram Utby och 

riksintresse högexploaterad kust.  

 

Fräknestranden:  

• Området berörs av riksintresse högexploaterad kust.  

 

Verksamhet och industri, utredningsområde  
• Här kan uppstå konflikt med utpekad korridor för vägutbyggnad av 

väg 161, utredning för höghastighetsjärnväg, och markreserv för 

dubbelspår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, ses över 

 

 

 

Åtgärdas 
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Nationella och regionala mål, planer och program 

Länsstyrelsen ser att kommunen kan utveckla översiktsplanens 

koppling till de nationella mål som finns i avsnitt 1.3.2. Hur förhåller 

sig exempelvis översiktsplanen till miljömålen, de nationella målen 

för funktionshinderspolitiken, jämställdhet och folkhälsa, gestaltad 

livsmiljö, och på vilket sätt bidrar planen till utveckling gentemot 

målen? Översiktsplanen kan gärna hänvisa till eller sammanfatta den 

genomgång av påverkan på miljömålen som finns i MKB. 

Länsstyrelsen skulle också gärna se hur kommunens egna mål och 

prioriteringar ska förverkligas och följas upp genom översiktsplanen. 

 

Det är positivt att kommunen arbetat aktivt med de globala 

hållbarhetsmålen i en genomtänkt process. Även här kan kopplingar 

göras till själva planförslaget så att det framgår hur målen faktiskt har 

påverkat ställningstagandena. 

 

Två regionala program som översiktsplanen behöver samordnas med 

är Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland10 och Klimat 2030 11 

 

Social hållbarhet 
Översiktsplanen innehåller en bra redogörelse för vad social 

hållbarhet innebär och kopplar detta till både egna mål och planer 

samt till de globala hållbarhetsmålen. För att ytterligare tydliggöra 

översiktsplanens bidrag till social hållbarhet kan kommunen dock 

konkretisera resonemangen: 

 

Det centrala i sammanhanget är att i översiktsplanen som 

markanvändningsplan identifiera hur den fysiska planeringen kan 

bidra till stärkt social hållbarhet. Detta kan handla om att göra en 

nulägesanalys av vilka sociala utmaningar som översiktsplanen bör 

hantera, exempelvis trygghet, fysisk tillgänglighet eller behov av 

sociala mötesplatser. Ett exempel hur detta kan göras är kommunens 

arbetsmetod ”8 och 80-perspektiv” men där Länsstyrelsen saknar 

resultat i förhållande till just Uddevalla kommun. Det framgår inte 

vad som finns i bebyggelseområdenas närhet i form av målpunkter 

som service, skola, friluftsliv med mera och hur dessa nås i vardagen. 

Kommunen bör använda sig av Välfärdsredovisning från 2018 som 

översiktsplanen länkar till, med dess väl underbyggda statistik 

gällande levnadsvillkor för olika grupper.  

 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att ta fram sociala 

konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA), 

både för översiktsplanen och i detaljplaneskedet. På så sätt kan 

många av de sociala frågor som synliggörs i de tematiska 

ställningstagandena bli konkreta. En social konsekvensanalys nämns 

som del i en landskapsanalys i MKB, det är dock oklart var den finns. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa mål finns redovisade 

under varje avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

Av planeringsprinciperna 

framgår kommunens 

inriktning för utformning 

av serviceutbud för 

invånarna i de olika 

orterna.  

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 
11 Klimat 2030 | Västra Götaland ställer om 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
https://klimat2030.se/
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Bostadsförsörjning 

Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för 

kommunens översiktsplanering, så att de kan vara vägledande vid 

tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). 

Uddevalla kommuns riktlinjer är relativt nyligen antagna (2018), men 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att revidera sina riktlinjer för 

bostadsförsörjning innan översiktsplanen skickas ut på granskning. 

Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet med att ta fram nya 

riktlinjer för bostadsförsörjning och kommer gärna in tidigt i en 

sådan process. Vidare har Boverket tagit fram en handbok för arbetet 

med riktlinjer12. 

 

Det finns tydliga kopplingar mellan samrådsförslaget och viktiga 

bostadsförsörjningsfrågor i Uddevalla kommun, både i de tematiska 

och i de geografiska ställningstagandena. Det som saknas ur ett 

bostadsförsörjningsperspektiv är hur ställningstaganden kring 

bostadsfrågorna ska genomföras, och hur kommunen säkerställer att 

översiktsplanens mål leder till det önskade resultatet. 

 

Infrastruktur och transporter  

Väg och järnväg  

Föreslagen utveckling har påverkan på transportsystemet, och det är 

viktigt att kommunen synliggör det finansiella ansvaret för eventuella 

åtgärder för ombyggnad och utveckling av infrastruktur och 

kollektivtrafik. Det saknas tydlig koppling mellan hur ny bebyggelse 

och utvecklingsområden ska bidra till ett transporteffektivt samhälle.  

 

Kommunen bör lyfta fram väg 172 och väg 678 samt 

Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan som viktiga 

infrastrukturstråk.  

 

Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av 

verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning till 

flertalet viktiga infrastrukturstråk. Även om föreslagna områden är 

grovt utritade och inte ska tolkas exakt, behöver kommunen i detta 

skede bedöma lokaliseringens lämplighet utifrån trafiksäkerhet, 

kapacitet, framkomlighet och hållbarhet. Vid ny exploatering behöver 

avstånd till infrastrukturen beaktas, se Trafikverkets yttrande. 

Fräknestranden pekas ut som ett område där ny samlad bebyggelse 

kan möjliggöras. Framförallt väg 675 längs med Fräknestranden har 

under många år varit föremål för diskussion gällande standard och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla 

kommun har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som 

resulterade i ett antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. 

Det är bra att kommunen utreder möjligheterna till gång- och 

cykelväg, frågan om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår 

dock och möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt 

södra delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och 

komplicerad åtgärd.  

 

Kommunen behöver generellt visa hur olika ställningstaganden och 

utpekanden av ”grå infrastruktur” stämmer överens med nationella 

och regionala handlingar för planering av infrastruktur: 

Vi delar länsstyrelsens 

uppfattning att dessa 

hänger ihop. 

Bostadsförsörjningspro-

grammet (BFP) revideras 

en gång per mandatperiod. 

Det är viktigt att BFP och 

ÖP:s inriktning avseende 

bostadsförsörjningsfrågor 

planeras och genomförs. 

Därför har kommunen en 

genomförandeplan för 

bostadsförsörjning. Denna 

plan upprättas årligen och 

är ett underlag för 

kommunen och dess bolags 

verksamhetsplanering och 

budget. 

 

 

I kommunens 

samhällbyggnadsstrategi 

pekas det på prioritering 

utav tätorternas utveckling, 

för att bidra till ett 

transporteffektivt samhälle. 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

Vi är medvetna om 

problematiken och vi 

verkar för en GC-väg längs 

hela väg 675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, åtgärdas 

 

 

 
12 www.boverket.se 

http://www.boverket.se/
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• Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i 

planförslaget. Dessa är ännu inte fastställda vilket bör framgå. Det 

samma gäller föreslaget markreservat för dubbelspårsutbyggnad på 

Södra Bohusbanan. 

 

• I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida 

höghastighetsjärnväg. Det är bra att kommunen synliggör denna 

avsikt, det är dock viktigt att involvera Trafikverket tidigt. 

Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med höghastighetsjärnväg 

längs västkusten och är inte involverade i arbetet. 

 

• Läs om vad som gäller för utbyggnad av cykelväg längs vägar i 

Trafikverkets yttrande. Miljökonsekvensbeskrivningen nämner en 

trafik- och parkeringsstrategi. Om kommunen avser tillämpa den i sin 

fysiska planering är det bra att hänvisa till den i översiktsplanen.  

 

Kommunen kan komplettera med de riktvärden som gäller för 

trafikbuller och vibrationer, se Trafikverkets yttrande.  

 

Uddevalla hamn 

Föreslagen utveckling har påverkan på hamnområdet. Det är viktigt 

att kommunen tar ansvar för konsekvenserna av föreslagen flytt av 

hamnen och därmed förändring av markanvändningen. Det gäller att 

säkerställa genomförandet, att olika sakintressen behandlas, att  

hälsa-, risk-, och säkerhetsfrågor samt miljöförhållanden synliggörs 

och att det finansiella ansvaret för åtgärderna är tydliga. 

 

Utöver underlaget som finns i gällande riksintresseprecisering och 

den åtgärdsvalsstudie som genomfördes år 2016, kommer kommunen 

att behöva ta fram kompletterande och uppdaterade utredningar för 

buller, vibrationer och farligt gods. 

 

Det finns en viljeinriktning att möjliggöra trafikering av större fartyg 

in till hamnen vilket kommer att kräva muddring. Både omfattande 

muddring och uppförande av ny hamn är åtgärder som behöver 

tillståndsprövas i mark- och miljödomstol. En sådan process bör 

påbörjas i tidigt skede. Om MKN i vattenförekomsten Byfjorden 

påverkas av planerade åtgärder bör det också framgå i 

översiktsplanen. 

 

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om 

eventuellt inspel av brist till den nationella infrastrukturplanen.  

 

Flyg 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för 

Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplatser. Av 

översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål inom influensområdet ska samrådas med 

respektive flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande områden 

och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av restriktioner 

och/eller rekommendationer. 

 

Följande gäller för civil luftfart och bör nämnas i översiktsplanen: 

alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 

konstverk, byggnader, vindkraftverk etcetera som är högre än 20 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Läggs till 
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meter över mark eller vattenytan skall remitteras till Luftfartsverket. 

Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 

objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i 

Karlskrona remitteras. Detta gäller överallt, även inom områden 

speciellt utpekade för vindkraft. Läs mer i bifogat yttrande från 

Luftfartsverket. 

 
Kulturmiljövård 

Samrådsförslaget innehåller många visioner och ambitioner kring 

kulturmiljön. Det finns dock inga tydliga rekommendationer som tar 

detta ett steg längre för hantering och hänsyn i de olika 

utredningsområdena. För att översiktsplanen ska vara ett stöd när 

detaljplaner tas fram behöver denna lucka överbryggas.  

 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter kring behov av hänsyn och 

fortsatt hantering av dessa särskilt utpekade kulturmiljöer: 

• Kristevik bör inför planläggning utredas för fornlämningar. 

• Stolteröd, östra delområdet bör inför planläggning utredas för 

fornlämningar. Inom det västra delområdet finns en fornlämning med 

särskilt högt bevarandeintresse och tillhörande stort 

fornlämningsområde (L1970:9746, stenkammargrav), Länsstyrelsen 

rekommenderar att delområdet utesluts från vidare planering.  

• Svälte bör inför planläggning utredas för fornlämningar. 

• Lanesund bör inför planläggning utredas för fornlämningar. Det 

östra delområdet kring fornborgen L1969:2461 bör uteslutas från 

vidare planering, med hänsyn till fornlämningsområdet. 

• Överby innefattar fornlämning L1969:2442. Exploatering är 

tillståndspliktigt enligt KML 2 kap. Det östra delområdet bör inför 

planläggning utredas för fornlämningar. 

• Utby: det framgår inte hur bebyggelse som planeras i anslutning till 

den värdefulla kommunala kulturmiljön anpassas för att tillgodose 

och tillvarata befintliga värden. Ny bebyggelse i högre liggande 

exponerad terräng riskerar att bli en markant del av sikthorisonten 

sett från Utbys historiska bebyggelsekärna. 

 

Utbys norra delområde har fornlämningar inom och i nära anslutning 

till området. Det finns därför ett behov av avgränsning och eventuellt 

borttagande av fornlämningar vid planläggning, vilket är 

tillståndspliktigt. Det mellersta och södra delområdet är dessutom i 

behov av arkeologisk utredning i samband med planläggning, på 

grund av sannolikheten för ytterligare okända fornlämningar inom 

aktuellt höjdparti.  

• Ammenäs tre delområden innehåller många fornlämningar. En 

fortsatt planläggning kommer att kräva arkeologiska insatser, vilket 

är tillståndspliktigt. 

 

Kulturmiljöunderlag 

Översiktsplanen hänvisar inte på något tydligt sätt till befintligt 

kulturmiljöprogram från 2002 och att detta är i behov av revidering 

och digitalisering. Trots att nuvarande kulturmiljöprogram är i behov 

av revidering anser Länsstyrelsen att kommunen, sett till transparens 

och förutsägbarhet, bör använda befintligt underlag i det fortsatta 

arbetet med översiktsplanen. Detta underlag bör trots 

revideringsbehov så länge kunna utgöra vägledning. 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds i detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds i detaljplan 
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Enligt regional handlingsplan för klimatanpassning uppmuntras 

kommunerna dessutom att uppdatera sina kulturmiljöprogram sett till 

analys av hot/risker mot kulturmiljöer/kulturarv. Kommunen kan 

söka bidrag från Länsstyrelsen för revidering av 

kulturmiljöprogrammet. 

 

Översiktsplanen länkar till en Landskapskaraktärsanalys som delvis 

innehåller kulturhistoriska analyser. Länsstyrelsen ser dock inte att 

dessa analyser synliggörs i föreslagen markanvändning.  

 

Gestaltad livsmiljö 

Kommunen har på ett övergripande sätt inkluderat gestaltad livsmiljö 

genom att bland annat lyfta fram kulturvärden och arkitektur i de 

tematiska ställningstagandena och i principer för tätorterna. Detta är 

en mycket bra början och ett viktigt bidrag till att hantera allmänna 

intressen bland annat enligt 2 kap 3§ PBL. 

 

För att ge mer konkret vägledning kan kommunen utveckla 

begreppen som används. Vad menar just Uddevalla kommun att 

arkitektur av hög kvalitet, eller god gestaltning, kännetecknas av? 

Vidare är det viktigt att i översiktsplanen ange riktlinjer för arbete 

med gestaltad livsmiljö i kommande planeringsskeden. Detta knyter 

då an till 3 kap §§2-3 PBL. Ett sätt att göra detta är att ta fram en 

arkitekturstrategi kopplad till översiktsplanen eller som underlag, se 

Vägledning om arkitekturstrategier - Boverket 

 

Länsstyrelsen vill också uppmuntra kommunen att beskriva hur 

översiktsplanen förhåller sig till de arkitekturpolitiska målen.  

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

Aspekter som påverkar 

kvalitet inom arkitektur kan 

definieras:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 - Nyttjandeperspektiv: Respekt för användarnas behov. Skapande av mer flexibla miljöer inom kommersiella och ickekommersiella 

användningsområden för individer och grupper. Omgivningar som enkelt kan anpassas till temporära nyttjande t.ex. genom tillämpning av 

moduler. 

- Rumsperspektiv: Människor rör sig genom rum även ute i naturen/landskap, därför spelar det roll hur rum definieras. Gestaltning av 

offentliga, privata och halvprivata platser influerar rumsupplevelse. Utformning av arkitekturmiljöer ska ta hänsyn till människors olika 

behov, t.ex. genom att designa särskilda rum där man kan vara för själv eller möta andar personer. Gestaltning har ett starkt inflytande på den 

interaktion mellan det inre och yttre perspektivet – det intima och det offentliga rummet.  

- Design: Byggnadens detaljer har en stark inverkan på stads- och landskapsbilden. Standardiserade lösningar skapar ofta en uppfattning av 

monotoni. Individuell arkitektur ska dock på något sätt vara anpassad till platsen och inte dominera omgivningen om det inte finns ett särskilt 

motiv för det.  

- Helhetsperspektiv: I arkitektur av hög kvalitet ingår också ett holistiskt arbetssätt. Allt byggande sker i kontext som kräver att man ska 

arbeta interdisciplinärt. Det leder till främjande av synergieffekter och att nå en omfattande hållbarhet inom flera ämnen. Att gestalta 

livsmiljö innebär att sätta ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i ett sammanhang.  

 … 

Slutsatsen kan vara att en ”god gestaltning” skapar ”arkitektoniska kvalitéer”. Arkitektur ska tala för sig själv och man bör kunna läsa av 

objektens värde. Bedömningen ska vara neutralt och fritt från design och stilfrågor. Vad som är kvalitet är vanligtvis inte så enkelt att 

bedöma eftersom det oftast handlar om mjuka värderingar. Följaktligen ska bedömningen göras av någon med expertis inom gestaltningen.  

 

Arkitekturstrategi: Kommunen bör anta en arkitekturpolicy som skulle kunna integreras i översiktsplanen men skulle även vara ett eget 

styrande dokument. Att arbeta mer med till exempel arkitekturtävlingar kan vara ett sätt att ge allmänheten möjlighet att engagera sig i 

diskussionerna kring gestaltningen av Uddevalla Kommun. En arkitekturpolicy behöver ta ställning till sitt historiska sammanhang, sociala 

aspekter, estetik och miljöpåverkan. 

 

Syn på landskapsbilden är särskild viktig eftersom Uddevalla kommun inte enbart har urbana miljöer. Grundhållning ska vara att byggnader 

ska anpassas till terrängen och det kollektiva minnet i vår gemensamma historia och inte tvärtom, ”platta på mark” bör tillämpas bara i 

område som är lämpligt för den typen av bostad. Bebyggelsen ska vara integrerad i landskapsbilden, den kan ta hänsyn till områdets natur 

och historia. Tillkommande byggnader ska inte placeras uppe på en höjd och helst undvika att inta en dominant ställning landskapet.  

 

Kulturmiljön: Byggnadsprocessen verkar i ett historiskt sammanhang. Staden har drygt 500-åriga rötter på platsen och ursprung i framförallt 

handel och sjöfart, näringar som har vattnet som utgångspunkt. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till såväl sin historiska kontext 

som till förändrade havsnivån. 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/
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Kommunen nämner bland annat områden mellan husen, torg, 

bottenvåningar och fasader. Länsstyrelsen instämmer i att alla 

offentliga rum i staden är viktiga, men att det också i översiktsplanen 

är viktigt att se landskapet i hela kommunen. Principerna för omsorg 

om kulturmiljöer bör gälla även lokalisering med hänsyn till 

landskapsbild, exempelvis lokalisering i höjdlägen.  

 
Naturmiljö och områdesskydd 
Hantering av generellt biotopskydd bör läggas till.  

 

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, till exempel 

nyckelbiotoper och skyddade skogsområden, finns på Skogsstyrelsen 

- Skogens pärlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya 

områden.  

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Det är positivt att kommunen avser vara restriktiv med att ta natur- 

och friluftsområden i anspråk. Det vore bra om översiktsplanen kan 

förtydliga när vägledande plan för grönstruktur och inventering av 

bland annat friluftslivsområden som antyds, ska tas fram.  

 

Kommunen bör analysera vilka ekosystemtjänster som är särskilt 

viktiga att arbeta med i den fysiska planeringen, gärna inklusive 

kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv. Kommunen behöver ha 

en övergripande plan för hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan 

skapa robusta och attraktiva bebyggda miljöer, och även i ett större 

landskapsperspektiv ta tillvara och främja livsviktiga 

ekosystemtjänster. En fungerande grön infrastruktur med stark 

biologisk mångfald är grunden för alla långsiktigt hållbara 

ekosystemtjänster. Se Boverkets vägledning om arbete med 

ekosystemtjänster i fysisk planering13 och Länsstyrelsens 

Handlingsplan och webbGIS för grön infrastruktur14.  

 

Ekologisk kompensation  

Det är positivt att kommunen avser kompensera naturvärden som går 

förlorade vid exploatering. Kommunen bör utveckla detta till en 

övergripande plan för ekologisk kompensation i översiktsplanen, då 

det spar tid och resurser i senare skeden. För att 

kompensationsåtgärderna ska bli kostnadseffektiva är det viktigt att 

kommunen har kunskap om vilken typ av åtgärder som behövs, och i 

vilka områden de gör störst nytta. Generellt sett är detta åtgärder som 

bygger på befintlig grön infrastruktur.  

 
Areella näringar  

Principerna för utveckling av ny bebyggelse på landsbygden är bra. 

Enligt kartan är det endast i Lane-Ryr som det finns förslag på 

förändrad markanvändning av jordbruksmark. 

 

Tabellen med definition av väsentliga samhällsintressen och kriterier 

som ska bedömas vid en lokaliseringsutredning är en bra grund för 

utredning av 3 kap 4 § miljöbalken. Om jordbruksmark kommer att 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har nu antagit 

en Friluftsplan som länkas i 

ÖP. Tidsplan för 

framtagande av plan för 

grönstruktur finns inte i 

dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen är inte 

ändamålsenlig och tas bort.  

Texten kompletteras med 

hur kommunen arbetar med 

lokaliseringsprövning av 

 
13 Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod - PBL kunskapsbanken - Boverket 
14 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html 

https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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tas i anspråk i de områden som nämns i tabellen är det önskvärt att 

utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken också fullföljs i 

översiktsplanen. Det vill säga att lokaliseringsutredning redovisas 

och visar vilka andra områden som studerats, liksom bedömning av 

lokaliseringskriterierna för varje studerat område. Annars kommer 

det att behöva visas vid detaljplanering vilket gör det svårare att hitta 

alternativ lokalisering.  

 

Kommunen behöver också motivera varför verksamhetsmark, 

industri, handel, turistanläggningar och växthus är väsentliga 

samhällsintressen.  

 

I tabellen nämns områden som inte finns i översiktsplanens kartskikt, 

däremot i FÖP för Uddevalla respektive Ljungskile. Översiktsplanens 

karta ger därmed ingen helhetsbild.  

 

 

Energi, material och teknisk försörjning 

Det är bra att kommunen tar med täkter i sin planering. Täkter i drift 

bör redovisas på karta. Täkter tar stora ytor i anspråk utifrån 

brytningen och genom spridning av buller.  

 

Markavvattningsföretag bör läggas till. Bebyggelse bör undvikas 

inom markavvattningsföretag.  

 

Att exploatera vattenområde betraktas som vattenverksamhet och kan 

kräva prövning enligt 11 kap. miljöbalken.  

 

Det behöver framgå vilka reningsverk som finns liksom deras 

kapacitet. Ett referat av vatten- och avloppsförsörjningsplanen 

behöver finnas i översiktsplanen.  

 

Även om kommunen stödjer initiativ till gemensamma lösningar har 

kommunen det övergripande ansvaret för vatten- och 

avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster.  

 

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen 

och elsystemets roll i stort beskrivas översiktligt. Transmissionsnätet 

för el går att hämta via Geodataportalen. Inga intressekonflikter 

föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning och utpekade 

utbyggnadsområden. Läs mer om avstånd och processer att ta hänsyn 

till i yttrande från Svenska kraftnät. 

 

En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda 

förutsättningar för många verksamheter i samhället, liksom social 

delaktighet. Elektronisk kommunikation är ett allmänt intresse och 

ska behandlas vid planläggning. Genom att i översiktsplanen 

inkludera behov av och möjligheter med bredbandsutveckling, lyfts 

bredbandsfrågan till den strategiska planeringsnivån. Översiktsplanen 

nämner övergripande flexibelt arbetsliv och digitalisering; en 

hänvisning kan göras till en mer detaljerad bredbandsstrategi med 

tidsatta aktiviteter. Läs mer om detta, och vad som gäller vid 

uppförande av vindkraftverk, i bifogat yttrande från Post- och 

telestyrelsen. 

 

exploatering på 

jordbruksmark. 
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Miljökonsekvenser 

Det är oklart vad planens syfte är, och det framgår inte heller i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Det blir då också svårt att jämföra 

olika alternativ och vilket som bäst uppnår planens syfte. De 

alternativ som MKB kort nämner har studerats bör redovisas i urval, 

liksom varför de valts bort. Länsstyrelsen vill påminna om att till 

beslutet om att anta översiktsplanen ska finnas redovisning (så kallad 

särskild handling) av bland annat hur miljöaspekterna har integrerats 

i planen, se 6 kap 16§ MB. Det finns flera slutsatser i MKB som 

kommunen bör använda sig av som ett stöd i att utveckla planen 

vidare inför granskningen. Bland annat lyfts att översiktsplanen bättre 

kan uppnå måluppfyllelse gällande klimatpåverkan, om kommunen 

arbetar vidare med hållbara transporter till externa 

handelsetableringar och tillämpar åtgärder i sin trafik- och 

parkeringsstrategi. Översiktsplanen kan här göra mer konkreta 

ställningstaganden. 

 

Övrigt 
Det behöver klargöras om Uddevalla tätort ingår i översiktsplanen 

eller inte, eller om bara vissa frågor hanteras här och i så fall vilka. 

”Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området 

inte hanterats inom ramen för den kommuntäckande 

översiktsplanen.” Trots detta finns planeringsprinciper för tätorten 

med. Det behöver förtydligas att/om/i vilka delar de fördjupade 

översiktsplanerna fortsätter att gälla. Kommunen har motiverat vilka 

ställningstaganden som finns i planen med bland annat 

”Länsstyrelsens krav på vad som måste ingå för att de ska godkänna 

planen och hur ingående kommunen måste redovisa sina intentioner.” 

Länsstyrelsen vill poängtera att ett mandat att godkänna en 

översiktsplan inte finns. Det vore bättre om det framgår att 

översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och 

kommun som möjliggör kommande utveckling. 

 

 

 

Planen har ett syfte vilket 

framgår i planens inledning 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

Planeringsprinciperna finns 

eftersom centralorten är 

med i 

utvecklingsinriktningen och 

en del av kommunen och 

dess utveckling i stora drag  

 

Ses över 

 

 

 

 

Försvarsmakten  

Synpunkter Kommentar 
Avstår från att yttra sig. Ok 

Statens geotekniska institut  

Synpunkter Kommentar 
Yttrande över samrådshandling  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län erhållit rubricerad översiktsplan med begäran om 

yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom 

hantering av radon, ingår således inte.  

 

Uddevalla kommun anger att det finns fördjupade översiktsplaner för 

Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där utveckling för dessa 

områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens 

hela översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. 

De ska arbetas in i planförslaget i ett senare skede. Kommunen har 

också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Underlag:  
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1 översiktsplan 2022 Uddevalla kommun, samråd, utdrag av samtliga 

texter samt interaktiv version.  

 

SGI:s synpunkter  

Allmänt anser SGI att i en översiktsplan ska geotekniska 

förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska 

riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och 

översvämning). Grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska 

och topografiska kartor. God kännedom om geotekniska 

förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är viktiga 

utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en 

översiktsplan bör därför eventuella riskområden tydligt redovisas, 

förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen över hur dessa 

områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller 

bygglov.  

 

 

I kapitlet 3.4.2 Ras, skred, erosion ges en geologisk beskrivning av 

förhållandena inom kommunen, samt ställningstaganden att:  

 

• beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete 

genom att geoteknisk och stabilitetsutredning görs, samt 

genom att krav på detaljerad undersökning bygglov eller 

bygganmälan.  

 

• beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga 

bergformationer.  

 

Kommunen gör även ställningstaganden i kapitel 2 att: 

• bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar 

ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och 

skyfall.  

• VA-försörjningen planeras med hänsyn till 

översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras och 

skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som 

kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

I den digitala interaktiva ÖP finns under rubriken Hälsa, säkerhet och 

risk, kartor med bland annat aktsamhetsområden för skred, 

förutsättning för stranderosion samt Skredöversikt 2001. Den senare 

kartan antar SGI är karteringsområden för den översiktliga 

stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (MSB) 

tog fram 2001. Detta behöver förtydligas och även beskrivas i text 

vad karteringen resulterade i och hur den har följts upp. Observera att 

MSB:s översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena är 

begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden.  

 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL 

redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 

till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, 

ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller 

upphöra. ÖP redovisar sådana riskområden, men det saknas en 

beskrivning av riskhantering för den redan byggda miljön. Vi 

rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen förtydligas 

kring detta. 
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SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska 

utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi 

vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet 

för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, 

anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade 

effekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar 

att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till 

ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta kan 

öka riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör 

värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl 

befintlig som tillkommande bebyggelse). 

Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och vallar, 

kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 
 

Skogsstyrelsen  

Synpunkter Kommentar 
Det saknas en tydlig koppling mellan text och kartor. För att förstå 

kartan behöver de olika kartlagren beskrivas i text, både vad gäller 

ursprung, aktualitet och legalitet samt på vilket sätt kartlagret utgör 

ett underlag i den kommunala planeringen. Kartlagren kan grupperas 

på ett mer logiskt sätt. Kartan ger en ögonblicksbild och ambitionen 

är att den interaktiva kartan hålls uppdaterad men det behöver framgå 

när det gjordes senast. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, 

t.ex. nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 

www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls 

kontinuerligt på med nya områden. I övrigt har vi inga synpunkter på 

presenterat förslag.  

Ses över 

Havs- och vattenmyndigheten  

Synpunkter Kommentar 
Vi avstår från yttrande. Det innebär inte att myndigheten tagit 

ställning i sakfrågor eller till handlingarna i ärendet. 

Ok 

Energimyndigheten  

Synpunkter Kommentar 
Energimyndighetens synpunkter I enlighet med översiktsplanens 

tematiska tillägg om vindbruk tar Uddevalla kommun ställning till 

att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för 

närvarande är färdigutbyggd avseende vindkraft.  

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för 

utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen, dock ej riksintressena i södra delen av kommunen  

 

Energimyndigheten vill i sammanhanget av vindkraftsplanering 

informera om att Energimyndigheten och Naturvårdsverket 

tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad som presenterades i slutet av januari 2021. 

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att 

skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft 

sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad 

planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av 

vindkraft fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån 

ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra 

markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett användbart 
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planeringsunderlag för länsstyrelserna och i förlängningen för 

kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av 

vindkraft.16 

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att 

länsstyrelsen ska ges en stark roll i strategins genomförande och i 

planeringsprocessen för vindkraft. Förslaget innebär att länsstyrelsen 

ska ges i uppdrag att genomföra regionala analyser och ta fram ett 

regionalt planeringsunderlag som visar potentiella områden för 

vindkraft. En utgångspunkt för arbetet ska vara att undersöka 

förutsättningar för samexistens mellan vindkraft och andra 

intressen.17 

 

Energimyndigheten arbetar för närvarande med en utredning som 

behandlar den andra delen av regeringens uppdrag till 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 

Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket som 

samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk 

på områden av riksintresse. Enligt uppdraget ska översynen 

sammantaget leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk 

på områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella 

utbredning. Boverket ska slutredovisa uppdraget till 

Finansdepartementet senast den 15 september 2021.18 

 

Ett av utredningsmålen har varit att se över riksintresseanspråk på 

land från 2008 års utpekande av riksintresse vindbruk som 

myndigheten lät vara med i 2013 års utpekande på grund av 

rättssäkerhetsskäl om projektering fortfarande pågick i dessa anspråk. 

Energimyndigheten har med denna översyn haft för avsikt att 

kontrollera om projektering fortfarande pågår i anspråken från 2008 

och därmed uppfyller kriterierna. I Uddevalla kommun finns fem 

områden av riksintresse för vindbruk, fyra av dessa är anspråk från 

2008 som fick kvarstå 2013 och i dessa riksintresseanspråk pågår inte 

projektering enligt den GIS-analys som utförts i utredningen, se 

bifogad karta. Energimyndighetens generella bedömning är att det 

inte går att upphäva områden av riksintresse för vindbruk endast 

utifrån den GIS-analys som har utförts i utredningen. Resultatet i 

utredningen indikerar endast hur många områden och hur stor yta det 

handlar om enligt avstämning mot Vindbrukskollens information om 

projekteringsområden. Den översiktliga utredning som genomförts 

levererar därmed inte några konkreta förslag på antal områden och 

area som skulle kunna upphävas eftersom en mer omfattande och 

detaljerad utredning krävs för ett sådant beslutsunderlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad – webbportal 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/ 
17 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, publikation s. 33 

 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601 

Förslag till uppdrag för länsstyrelserna  

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-

uppdrag.pdf 
18 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse,  

uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf (regeringen.se) 

Regeringsuppdraget del 1, Energimyndighetens text redovisas under kap. 11 i Boverkets rapport, 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf 

 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-uppdrag.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-uppdrag.pdf
https://www.regeringen.se/4a36af/contentassets/2cba3439fefa4d6d8a26385da920b224/uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf
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En stor översyn av riksintresse vindbruk har sedan tidigare planerats 

att genomföras efter länsstyrelsernas genomförande av den nationella 

strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det bästa alternativet 

vore dock om länsstyrelserna som en del i det föreslagna uppdraget 

inom den nationella vindstrategin skulle aktualitetspröva riksintresse 

vindbruk, vilket skulle kunna ske i samband med länsstyrelsernas 

arbete att identifiera potentiella områden för vindkraft.  

I länsstyrelsernas aktualitetsprövning bör ingå att undersöka om 

projektering pågår eller inte pågår i riksintresseanspråken. I de fall 

projektering inte pågår i hela eller delar av ett anspråk bör grunden 

för detta undersökas genom t.ex. beslut och domar. I detta 

sammanhang bör det även undersökas hur stor andel bebyggelse som 

finns inom riksintresseanspråken och hur detta påverkar möjligheten 

till att nyttja anspråken. I de fall det finns tydliga ställningstaganden 

och underlag till att storskalig etablering av vindkraft inte bedöms 

vara möjlig inom ett riksintresseanspråk kan detta ligga till grund för 

att hela eller delar av ett anspråk kan komma att upphävas av 

Energimyndigheten. Den aktualitetsprövning som länsstyrelserna 

föreslås göra innebär på så vis en kvalitetssäkring av utpekade 

anspråk samtidigt som arbetet kan leda till en minskning av 

anspråken i enlighet med regeringsuppdragets målsättning.  

 

Energimyndigheten vill poängtera att upphävande av områden av 

riksintresse för vindbruk måste föregås av en omfattande och 

detaljerad översyn följt av Energimyndighetens analys och slutsatser 

av om det är lämpligt göra en kraftig minskning av 

riksintresseanspråken för vindbruk. En kraftig minskning av 

riksintresseanspråken för vindbruk anser Energimyndigheten skulle 

försvåra myndighetens arbete med att leda omställningen till ett 

hållbart energisystem och arbeta för att de energipolitiska målen kan 

nås. Tanken bakom riksintresseverktyget är att staten genom att peka 

ut anspråk skapar ramar och planeringsförutsättningar inom den 

fysiska planeringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Air navigation services   

Synpunkter Kommentar 
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande 

yttrande: 

 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor 

(skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den 

sista delen av inflygningen) för Landvetter, Säve, Trollhättan och 

Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser 

riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. 

Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-

påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. 

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av 

översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska 

samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av 

hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i 

form av restriktioner och/eller rekommendationer.  

 

I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila 

luftfarten, endast Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller 

 

 

 

 

 

 

Läggs till i text och karta 
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avseende civil luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att 

säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. 

LFV vill påminna Uddevalla kommun om att följande gäller för civil 

luftfart:  

 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 

konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller 

vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på 

svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall 

även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

 

LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden 

Blanketten finns att ladda ner på: 

https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under länken 

märkt ”LFVs blankett för CNS-analys”. Vi behöver endast en korrekt 

ifylld blankett i dessa ärenden, ej en massa underlag från 

mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. Sådant underlag är inte 

relevant för oss och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs 

remisstjänst i dessa ärenden benämns CNS-analys.  

 

Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla 

vindkraftverk som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, 

oberoende av position, remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även 

inom områden speciellt utpekade för vindkraft.  

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten 

att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande 

störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 

etableras i hindrets närhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till i texten 

 

 

Post- och telestyrelsen (PTS)  

Synpunkter Kommentar 
PTS har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län ombetts att 

inkomma med synpunkter på översiktsplan för Uddevalla. 

 

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – 

sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk kommunikation. 

Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:  

• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska 

kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation  

• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken 

för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt 

verka för ökad krishanteringsförmåga  

• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och 

elektronisk kommunikation under höjd beredskap, och stärka 

samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk 

kommunikation i fred  

 

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för 

Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara 

bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 

presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt 

uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla 

hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På 
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längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela 

Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det 

bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där 

människor normalt befinner sig senast år 2023.  

 

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga 

välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till grund för 

många andra områden. En väl fungerande och utbyggd  

it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat 

näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, 

vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 

kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning 

anser vi även att it-infrastrukturen måste in i 

samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. 

Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att 

de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till 

användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 

2011, stärker även detta.  

 

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och 

andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer 

och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för 

ytterligare information.  

 

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella 

bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala 

bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka 

befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. 

Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om 

potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.  

 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om 

ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som 

är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via 

https://www.ledningskollen.se/ 

  

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr:  

03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om 

teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap  

8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning 

med mark- och vattenområden m.m.  

 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa 

fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, 

speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar 

därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag 

och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-

etableringen för respektive område för att minimera 

störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med 

information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. PTS har 

inga ytterligare synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Svenska kraftnät  

Synpunkter Kommentar 

https://www.ledningskollen.se/
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I Uddevalla kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning 

tillhörande transmissionsnätet för el som passerar nordöst om 

kommunen. Svenska kraftnät har nätkoncession och ledningsrätt för 

kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. 

Ledningsrätt innebär att åtgärd/verksamhet, inte får vidtas på 

fastighet som belastas av ledningsrätt.  

 

Inga intressekonflikter föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning 

och utpekade utbyggnadsområden. Svenska kraftnät har inga planer i 

dagsläget som berör Uddevalla kommun annat än förvaltningen av 

den befintliga transmissionsledningen. 

 

Svenska kraftnät anser att elsystemet roll bör synliggöras i 

översiktsplanen. Svenska kraftnät efterfrågar en inkludering, där det 

svenska elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen. 

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som driver 

transmissionsnätet för el, precis som att Trafikverket är den 

myndighet som planerar för och förvaltar statliga vägar och järnvägar 

i Sverige. Transmissionsnätet (el överföring via 400 och 220 kV-

ledningar) har de högsta spänningsnivåerna som finns i Sverige och 

kan likställas med europavägar, medan region- och lokalnät arbetar 

med regional och lokal eldistribution. Näten har olika funktion, 

spänningsnivåer och olika planeringsförutsättningar. 

Transmissionsnätet jobbar med överföring över långa avstånd inom 

och mellan länder. En av de viktigaste insikterna är att 

transmissionsanläggningar tar minst tio år att planera, söka tillstånd 

för och anlägga, samt att kostnaderna för dessa är stora. Det är därför 

av stor vikt för samtliga parter att man tydligt klargör åtskillnad 

mellan spänningsnivåer eftersom transmissionsnätet för el är av 

nationellt intresse för Sverige. Elsystemet utgör en förutsättning för 

att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål såsom 

energiomställning och att minska klimatpåverkan samtidigt som 

samhällets energiförsörjning tryggas. 

 

I och med en förändring i ellagens nomenklatur benämns stamnätet 

för el numera för transmissionsnätet.  

 

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen. 

Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningen läggs till i 

kartunderlaget. 
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Sjöfartsverket  

Synpunkter Kommentar 
Sjöfartsverket konstaterar att kommunen belyser riksintressena 

kommunikationer farled och hamn och att kommunen ser dessa 

verksamheter som viktiga komponenter för framtiden.  

Sjöfartsverket konstaterar även att en flytt av hamnverksamheten är 

en förutsättning för att kommunens planer på att expandera västerut 

ska kunna bli verklighet. I denna process ser Sjöfartsverket flera 

risker för riksintresset för hamnen. Sjöfartsverket ser risker i att en så 

omfattande förändring kan få ekonomiska konsekvenser för de 

aktörer som i dag använder sig av Uddevalla hamn vilket kan 

medföra att dessa aktörer kan välja alternativa transportalternativ 

exempelvis lastbilstransporter. Det är en utveckling som inte går i 

linje med regeringens godsstrategi. 

 

 

 

Sjöfartsverket ser att det är av största betydelse att kommunen tidigt 

tydliggör vilken aktör som kommer betala för hamnens flytt västvart. 

Sjöfartsverket kan inte ur underlaget utläsa huruvida Lövåskajen 

tillhörande Exxon Mobile ingår i dessa planer. Sjöfartsverket vill 

särskilt belysa att så länge verksamheten med bland annat bullrande 

fartyg finns kvar är det svårt att kombinera med bostäder på 

Badö/Skeppsholmspiren. Ovanstående gör det även svårt att kunna 

bebygga området söder om Skeppsholmspiren. 

 

Sjöfartsverket ser att det i FÖP för centrala Uddevalla finns bostäder 

på Badö och Skeppsholmspiren. Då hamnverksamhet även i 

framtiden ska bedrivas från Sörvikskajen ser Sjöfartsverket stora 

problem med bostäder, framför allt på Skeppsholmspiren, på grund 

av buller. De typer av farligt gods som idag hanteras på Sörvikskajen 

gör det än svårare med bostäder med tanke på säkerhetszoner 

(explosionsrisker). 

 

Sjöfartsverket vill påpeka att influensområden för exempelvis buller 

måste utgå från hamnområdets yttre gränser och inte från en central 

punkt mitt i området. 

 

Uddevalla kommun borde ta fram ett bullerskyddsområde för 

hamnens verksamhet som medger att bullrande verksamhet 

förekommer och på vilka avstånd byggnation av bostäder kan ske i 

förhållande till det. 

 

Uddevalla hamn har i dag möjlighet att hantera olika typer av gods 

och fartyg med varierande tonnage, vilket ligger helt i linje med 

Regeringens godsstrategi där gods ska flyttas från väg till sjöfart och 

järnväg. Sjöfartsverket förutsätter att kommunen i den framtida 

planen för hamnen skapar samma goda förutsättningar för en varierad 

sjöfart. Skeppsholmspiren hanterar idag bulkfartyg med bland annat 

malm- och kockslaster. Det är ofta stora fartyg som kräver stora kajer 

men även tillgång till magasin och omlastningsmöjlighet till tåg. 

Dessa fartyg låser kajer under längre tid vid lastning/lossning varför 

hamnens övriga kajer måste ha samma kapacitet och antal kajmeter 

som idag för att kunna leverera samma möjligheter. 

Markförhållandena på 

Badö/Bäve medför betydande 

säkerhetsrisker med 

avspärrningar redan nu som 

följd, därav kan 

hamnverksamheten inte 

fortsätta där i ett 10 års 

perspektiv. Endast 

hamnverksamhet på 

Skeppsholmspiren kan 

fortsätta efter år 2030. 

Kommunen planerar för en 

framtida hamnutveckling i 

symbios med stadens fortsatta 

utveckling 

 

Exxon kommer vara kvar 

minst till år 2040 om de själva 

vill enl ök med kommunen, 

där de har ca ett anlöp per 

månad. Bostäder på 

Badö/Bäve är ej planerade 

eller beslutade utan beror på 

såväl sjunkanden mark, 

havsnivåhöjningar som 

markföroreningar. 

 

Skeppsholmspiren kommer att 

ha hamnverksamhet till minst 

år 2035 och därefter får 

verksamheten på Sörvik 

bestämma vad som kan och 

får utvecklas på piren. 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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I Trafikverkets riksintresseprecisering för Uddevalla hamn framgår 

vikten av samspelet mellan hamnen och järnvägen. Betydelsen av 

järnvägsharpan betonas särskilt. 

Trafikverket  

Synpunkter Kommentar 
Ärendet 
Uddevalla kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan. 

Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050, den är kommunens 

strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i 

ett långsiktigt perspektiv.  

 

Trafikverkets uppdrag 
Trafikverket har som uppdrag att verka för att det transportpolitiska 

målet nås. Målet är att transportförsörjning ska ske 

samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart i hela landet för 

medborgare och näringsliv. Detta uppdrag är Trafikverkets ingång i 

kommunal och regional samhällsplanering. För att nå de nationella 

målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det 

angeläget att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på 

transportbehovet och val av transportsätt.  
Synpunkter och upplysningar 
Infrastrukturdelen i samrådets utvecklingsinriktning pekar på att 

huvudvägnätet ska bevaras och utvecklas för att hantera framtidens 

transportsituation. Kommunen har identifierat vägarna E6, 161 och 

44 som de viktigaste stråken inom kommunen och till omvärlden. 

Kommunen vill vara en nod för kollektivtrafik och vill värna och 

utveckla Södra Bohusbanan. Farleder och Uddevalla hamn ska värnas 

och utvecklas. Möjlighet att utreda alternativa transportsystem som 

kan koppla och sträcka kommunen till en större region och omvärld. 

Trafikverket instämmer i att ovanstående nämnda vägar och 

järnvägar utgör kommunens viktigaste stråk men vill även lyfta fram 

väg 172 och väg 678 samt Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan 

som viktiga infrastrukturstråk.  
Utredningsområden för bostadsbebyggelse, verksamheter och 
industri  
Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av 

verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning flertalet 

viktiga infrastrukturstråk. Trafikverket noterar att föreslagna områden 

är grovt utritade och ska inte tolkas exakt, likväl behöver kommunen 

redan nu på ett översiktsplaneskede bedöma lokaliseringens 

lämplighet utifrån trafiksäkerhet, kapacitet, framkomlighet och 

hållbarhet. Trafikverket eftersträvar ett minimerande av antalet 

anslutningar till det statliga vägnätet av trafiksäkerhets- och 

framkomlighetsskäl, varför befintliga anslutningar bör nyttjas i 

möjligaste mån. I varje enskild lokalisering behöver utredningar visa 

på hur exploatering kan ske utan att den statliga infrastrukturen 

påverkas negativt.  

Trafikverket är tveksamma till lämpligheten för lokalisering av 

industri och verksamhet mellan väg 678 och Södra Bohusbanan. 

Befintliga plankorsningar kommer sannolikt behöva uppgraderas och 

ny anslutning till väg 678 kommer inte tillåtas.  

Vid ny exploatering behöver ett antal avstånd till infrastukuren 

beaktas. För väg tillåts inga åtgärder inom vägområdet eller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningsområdena ses 

över, vad gäller lokalisering 

och gränsdragning. 

Ytterligare utredningar 

behöver göras i detaljplan. 

 

 

 

Området ses över 
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säkerhetszon. Kommunen bör utgå från den tillståndspliktiga zonen 

som Länsstyrelsen fattat beslut om längs varje statlig väg, beroende 

på typ av väg är denna 12, 30 eller 50 meter från vägområdet. Inom 

denna ska trafiksäkerheten särskilt beaktas. För järnväg tillåter 

Trafikverket ingen bostadsbebyggelse inom 30 meter från närmsta 

spårmitt, inga åtgärder tillåts inom järnvägsfastigheten och 

elsäkerhetsavståndet ska beaktas.  

 

Det mindre vägnätet utgör en stor del av vägnätet utanför tätorterna. 

Det noteras att ny bebyggelse ska ske med stor restriktivitet på 

landsbygden med anledning av stora natur- och kulturvärden samt 

landskapsbild. Trafikverket vill trycka på att vägnätets standard 

utifrån framförallt trafiksäkerhet ska ligga till grund för bedömning 

om lämpligheten i tillkommande bebyggelse längs med det mindre 

vägnätet. I samrådsförslaget pekas Fräknestranden ut som ett område 

där ny samlad bebyggelse kan möjliggöras. Framförallt väg 675 som 

sträcker sig längs med Fräknestranden har under många år varit 

föremål för diskussion gällande standard och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla kommun har 

tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som resulterade i ett 

antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Frågan om 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår dock och 

möjligheten till att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt södra 

delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och 

komplicerad åtgärd. Trafikverket kan tillåta viss förtätning och 

ändring av detaljplaner för fritidshus till helårsboende men ytterligare 

ny bebyggelse längs Fräknestranden som har bäring på väg 675 

söderut anser Trafikverket är mycket olämpligt.  

 

Funktionellt prioriterat vägnät  
Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn 

om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 

tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 

bussar. Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i 

fyra funktioner (godstransporter, långväga personresor, dagliga 

personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på 

god tillgänglighet utifrån varje funktion. Detta kan med fördel 

belysas i översiktsplanen, i Uddevalla kommun är följande vägnät 

utpekat:  

 

• Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra 

funktioner 

• Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra 

funktioner 

• Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg 

för godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och långväga personresor 

 
 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Buller och vibrationer 
Vid ny-, om- eller tillbyggnad ansvarar kommunen för att riktvärdena 

enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

inte överskrids. Motsvarande lagstiftning för vibrationer saknas men 

Trafikverket arbetar utifrån riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än 

fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT), inte ska 

överskridas vid bostäder och vårdlokaler.  

 

Uddevalla hamn 
En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, i takt med flytten 

avser kommunen bygga om det nuvarande hamnområdet till bostäder, 

handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat och lämnat 

stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som Trafikverket 

fastställde sommaren 2020, först när flytten är genomförd kan en ny 

precisering genomföras. Trafikverket tycker det är bra att kommunen 

redovisat en övergripande tidsplan för flytten men vill särskilt trycka 

på att en tät dialog kommer krävas mellan berörda parter för att 

säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av 

flytten eller kommande exploatering. Utöver underlaget som finns i 

gällande riksintresseprecisering och den åtgärdsvalsstudien som 

genomfördes år 2016 kommer kommunen behöva ta fram 

kompletterande och uppdatera utredningar för buller, vibrationer och 

farligt gods. Vidare hänvisar Trafikverket till Sjöfartsverket och 

Försvarsmaktens yttrande. 

Trafikverket har blivit informerade om en viljeinriktning om att 

möjliggöra trafikering av större fartyg in till hamnen vilket kommer 

kräva omfattande åtgärder i form av muddring. Trafikverket kommer 

fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om eventuellt inspel av brist 

till den nationella infrastrukturplanen.  

 
Riksintressen 

Trafikverket noterar att kommunen anser att översiktsplanens 

ställningstaganden inte påverkar riksintresse för kommunikationer 

negativt. Trafikverket anser att planförslagets utredningsområden för 

exploatering är för grovt redovisade varför risk för negativ påverkan 

på riksintresse inte kan uteslutas. Det samma gäller processen 

gällande flytt av Uddevalla hamn, en tät dialog mellan berörda parter 

krävs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är medvetna om att 

riksintressepreciseringen 

ändras först när hamnen 

flyttat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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Reservat för framtida infrastruktur  
Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i 

planförslaget. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en vägplan 

för väg 678 och en åtgärdsvalsstudie ska inom kort avslutas för väg 

161. Väg 678 föreslås byggas om i befintlig sträckning men det är 

ännu inte fastställt hur ombyggnation av väg 161 ska utföras. 

Korridorerna som föreslås i planförslaget är därmed inte fastställda, 

exakt utbyggnad beslutas först när vägplaner vunnit laga kraft vilket 

kommunen behöver beakta. Det samma gäller föreslaget 

markreservat för dubbelspårsutbyggnad på Södra Bohusbanan, 

utredning pågår men det finns idag inget fastställt beslut eller 

järnvägsplan för utbyggnaden. 

 

Längs flera statliga allmänna vägar finns cykelleder under utredning 

markerade. Trafikverket ser positivt på kommunens vilja att bygga ut 

cykelvägnätet och knyta ihop orterna inom kommunen. Utbyggnad 

av statlig cykelväg längs med vägnät där Trafikverket är väghållare 

ska prioriteras inom cykelplanen som omfattas av regional 

infrastrukturplan. Västra Götalandsregionen fattar beslut om vilka 

cykelvägar Trafikverket ska bygga vart fjärde år. Kommunen kan 

bygga ut cykelvägar på egen hand men anläggningen ska då placeras 

bortom vägområdet för statlig vägnät och blir därför ingen 

anläggning som Trafikverket bygger eller ansvarar för.  

 

I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida 

höghastighetsjärnväg, Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med 

höghastighetsjärnväg längs västkusten och är inte involverade i 

arbetet och kan därmed inte kommentera projektet eller föreslagen 

sträckning. 

 

 

 

Områdena i översiktsplanen 

är endast 

utredningsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG  

Socialnämnden  

Synpunkter Kommentar 
Socialtjänsten ställer sig positiv till förslag om ny översiktsplan 2022. 

Socialtjänsten vill även påtala vikten av att socialtjänstens alla olika 

målgruppers behov ska beaktas i framtida samhälls- och 

bostadsplanering. 

Noteras 

Barn och utbildningsnämnden  

Synpunkter Kommentar 
Barn och utbildningsnämnden har inte några synpunkter på de 

samrådshandlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan för 

Uddevalla kommun. 

Noteras 

Kultur och fritidsnämnden  

Synpunkter Kommentar 
Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram 

ställningstaganden involverat flera olika funktioner och kompetenser 

i kommunen vilket är positivt. 

 

Kultur och fritids ansvarsområden i den fysiska miljön utgörs till stor 

del av naturmiljöer som används och kan användas för friluftsliv, 

samt kulturmiljöer. Kultur och fritids verksamheter syftar till att 

stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och 

kulturell infrastruktur för alla invånare. Kultur och fritid värnar i 

samhällsplaneringen om möjligheten för alla barn och unga att på ett 

säkert och självständigt sätt ta sig från bostaden till fritidsaktivitet 

utan att vara beroende av bil eller skjuts. Detta är även en del i kultur 

och fritids arbete för att stärka folkhälsan, där möjligheten för ett 

fysiskt aktivt liv är en viktig aspekt oavsett om det gäller tillgång till 

idrottsanläggning eller möjlighet att ta sig till och från arbetet utan att 

vara beroende av bil. Kultur och fritid ser därför att en god 

infrastruktur för gång- och cykel samt en tillgänglig och attraktiv 

kollektivtrafik behöver vara centrala delar i samhällsplaneringen. 

Detta kan även kopplas till kultur och fritids nämndsstrategi om att 

arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder, 

funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund. Kultur och 

fritid ska dessutom ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. 

 

I föreliggande bilaga finns kultur och fritids synpunkter på 

översiktsplanen. Inledningsvis finns synpunkter på kartverktyget 

(https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/), därefter följer synpunkter 

på kommunala ställningstaganden, utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning, och avslutningsvis övergripande synpunkter. I de 

fall det finns siffror i rubriceringarna, följer dessa de siffror som finns 

i rubrikerna i beslutsunderlaget Översiktsplan 2022, samrådsförslag, 
utdrag av samtliga texter.  

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Översiktsplanekartans användarvänlighet 
Kultur och fritid anser att det utifrån ett demokratiskt perspektiv, 8 

och 80-perspektiv samt ur handläggares perspektiv är viktigt att den 

digitala översiktsplanen har en hög användarvänlighet.  

 

Kultur och fritid anser att kopplingen mellan den grafiska 

informationen i form av kartan och den information som finns i 

texterna behöver förstärkas och förtydligas. Det måste vara möjligt 

för användaren att på ett enkelt sätt gå från kartan till texten, men 

även från texten till kartan. I dagsläget är kartan väldigt svår att tyda 

utan att ta in stora mängder text för att få förståelse. Det kräver också 

tid och förståelse för att urskilja vilka textdelar som är relevanta för 

att förstå och tyda kartan. 

 

I översiktsplanens textdel anges att översiktsplanen ska vara en 

interaktiv och digital ingång till kommunen. För att detta ska gälla för 

alla invånare och användare anser kultur och fritid att det behöver 

tydliggöras på översiktsplanens webbplats vilka delar som är 

tillgänglighetsanpassade. Möjligheterna att leva upp till kraven på 

tillgänglighet och att publicera en tillgänglighetsredogörelse kan 

också utredas.19 

 

Kultur och fritid anser att en aspekt som skulle öka 

användarvänligheten avsevärt är klickbara lager i kartan, d.v.s. att vid 

klick på exempelvis Kyrkebyn (en ort av lokal betydelse) syns text 

om Kyrkebyn med tillhörande ställningstaganden.  

 

Som jämförande exempel kan Halmstad kommun nämnas, som 

använder samma kartverktyg (hajkmap) och där informationstext 

textruta kommer fram direkt vid ett klick. 

 
 

Kultur och fritid anser att förklaring av kartlager och dess begrepp i 

den högra menyn behöver förbättras. Exempelvis definieras 

begreppet grön infrastruktur som ”grönområde och grönstråk”, 

användaren hänvisas sedan till fem olika ställen i textdelen för att 

läsa mer om detta.  

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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19 https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor 
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Ett annat exempel är kartlagret ”VA-verksamhetsområde” som dels 

är svårt att förstå innebörden av i sig, och i definitionen läggs 

”antaget” till vilket är oklart vad det innebär. Definitioner av dessa 

begrepp direkt i lagerhanteraren eller som textruta vid klick på kartan 

hade ökat förståelsen för begreppen.  

 

 
Bild: skärmklipp från Uddevalla kommuns översiktsplan 

 

Innehåll i plankartan  
Behov av lager för kulturmiljö och arkeologi  
Kultur och fritid anser att fornlämningar och andra arkeologiska 

aspekter behöver finnas som lager i kartan för att den ska kunna 

användas vid samhällsplanering samt visualisera fler av Uddevallas 

kulturmiljöer. 

 

Kultur och fritid anser att lager för byggnadsminnen och lokala 

rivningsförbud skulle vara ett bra sätt att visualisera kulturmiljöer i 

översiktsplanen. 

 

Kommunala ställningstaganden  

2.1.2.1 Kulturarv och kulturmiljö: förslag om tillägg av 
ställningstagande om rivning  

Kultur och fritid lämnade i tjänstemannaremissen en synpunkt om att 

lägga till ett ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om 

rivning alltid motiveras, och hanteras särskilt.”  

 

I remissredogörelsen besvaras synpunkten med att hänvisa till regler 

för rivningslov samt övriga bestämmelser.  

 

 

 

 

 

 

Kartan ses över och 

bearbetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornminne läggs till kartan 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 
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Kultur och fritid står fast vid att ett ställningstagande om 

rivningsfrågan behövs i översiktsplanen, då det är ett viktigt 

ställningstagande för kulturmiljön och för äldre bebyggelse och 

viktigt ur ett hållbarhets- och resurseffektiviseringsperspektiv. Kultur 

och fritid anser att kommunen bör vara förebild för övriga aktörer i 

samhället genom att renovera och bevara äldre bebyggelse. I äldre 

bebyggelse finns kunskap, själ och identitet och det krävs särskilda 

kunskaper och resurser för att ta hand om dessa. Om äldre bebyggelse 

rivs, kan inte kunskaper i byggnadsteknik, äldre traditioner, livsstilar 

och livsmiljöer föras vidare via utbildningar till kommande 

generationer.  

 

Förslag om nytt ställningstagande: Markberedskap för 
naturmiljöer  
I internremissen efterlyste kultur och fritid ett ställningstagande om 

att verka för god markberedskap för naturmiljöer (ett sådant 

ställningstagande finns för industrimark). Kultur och fritid menar att 

detta ställningstagande behövs för friluftsliv, folkhälsa, 

klimatanpassning och biologisk mångfalds skull.  

 

Kommunledningskontoret svarade att ”ÖP pekar ut mark för framtida 

bebyggelse och verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för 

bebyggelse är markerat för gröna/blåa områden, jordbruk samt 

landsbygd där bebyggelse begränsas och är möjligt att utveckla för 

friluftsliv. Finns även andra processer såsom förprövning, 

friluftsplan, naturvårdsrapport som styr.” 

 

Kultur och fritid menar att ställningstagande för markberedskap för 

naturmiljöer behövs då det förekommer att de prioriteras bort. 

Genom att peka ut områden som viktiga för framtida friluftsliv kan 

översiktsplanen säkra naturområden för framtida generationer och 

skapa långsiktig hållbarhet genom att skydda områden från framtida 

exploatering som skadar tillgången till natur nära bostaden.  

 

Angående de övriga styrande dokumenten som nämns så är 

friluftsplanen ännu inte antagen, naturvårdsrapporten är en 

inventering/förteckning och kan möjligen bidra till att skydda 

rödlistade arter eller liknande. Kultur och fritid menar emellertid att 

god markberedskap för naturmiljöer handlar om ett aktivt, 

framtidsorienterat förhållningssätt för att säkra ett attraktivt friluftsliv 

i framtiden. Förprövningen är inte heller någon garanti för en god 

markberedskap för naturmiljöer då det är en process där olika 

kriterier ställs emot varandra. 

 

2.1.3.4 Föreningsliv och civilsamhälle, förslag om revidering av 
ställningstagande  

Kultur och fritid föreslår att ställningstagande för föreningsliv och 

civilsamhälle revideras enligt nedan:  

I Uddevalla kommun ska…  

… man arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och 

mänskliga rättigheter genom att aktivt bistå med kunskap om hur 

ideella organisationer fungerar 

… man uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar 

sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med 

 

 

 

Ställningstagandet läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlagret för Natur och 

friluftsliv ses över och 

utvecklas.  

 

 

 

 

Ställningstagandena för 

markberedskap har 

reviderats. 
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Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning 

tas till allas rätt att deltaga i föreningslivet.  

… en bred ideell sektor stödjas som utgår från och tilltalar invånarnas 

olika behov, intressen och engagemang.  

… utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att 

påverka samhällets, den kommunala servicens och närmiljöns 

utveckling främjas.  

… tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, 

kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar främjas för att öka 

invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan 

människor och förståelse för olika perspektiv och levnadsvillkor.  

... alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter öka för att 

stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa.  

… alla barn och unga ha rätt till att delta och utvecklas i 

fritidsaktiviteter.  

… vuxna vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella 

sektorn.  

… ideella organisationer finnas geografiskt utspridda i hela 

kommunen.  

… ideella organisationer erbjudas lokaler för att uppleva och 

organisera social gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 

… minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping 

stödjas.  

… förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig ideell 

förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk för att 

stödja ideella organisationer  

 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa  

Kultur och fritid önskar lägga till följande ställningstagande:  

 

Uddevalla kommun ska…  

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet  

 

2.1.3.2 Barn och unga  

Kultur och fritid föreslår att ordet ”bör” byts mot ”ska” i det näst sista 

ställningstagandet för barn och unga, enligt nedan:  

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den 

fysiska planeringen. I kommunens samhällsplaneringsprocesser ska 

konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

Kultur och fritid föreslår även att detta sker i form av 

barnkonsekvensanalyser.  

 

2.2.1. UTVECKLINGSINRIKTNING  
2.2.1.1 UTVECKLINGSINRIKTNING – bebyggelsestruktur, 
strukturbild 

Svårt att hitta text om Fräknestranden och Havstensstrand I avsnittet 

2.2.1.1 bebyggelsestruktur (s. 42) i textdelen behandlas centralort, 

tätort och ort av lokal betydelse. Kultur och fritid anser det 

förvirrande att de så kallade ”bebyggelseområdena” (Havstensstrand 

och Fräknestranden) inte behandlas under denna rubrik, eftersom de i 

kartan finns med under lagret ”bebyggelsestruktur” i 

utvecklingsinriktningen. Kultur och fritid påpekade detta i 

internremissen.  
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För att hitta det som skrivs om ”bebyggelseområde” behöver 

användaren gå till mark- och vattenanvändning i 

textnavigeringsdelen, vilket ter sig ologiskt då lagret för 

”bebyggelseområde” är en del av utvecklingsinriktningen i 

lagerhanteraren.  

 

Koppling mellan val av bebyggelseområde, infrastruktur och 
översiktsplanens ambition om hållbart vardagsliv  

Kultur och fritid ställer sig bakom ambitionen som översiktsplanen 

uttrycker i avsnittet 1.3.3 Centrala begrepp. Kultur och fritid anser 

dock att ambitionerna som beskrivs i de centrala begreppen inte 

avspeglas i utvecklingsinriktningen.  

 

Ett exempel på detta är att områdena som är markerade för 

sammanhängande bebyggelse (Fräknestranden och Havstensstrand) 

förvisso är kopplade till grå infrastruktur, men saknar 

kollektivtrafiknoder. Kultur och fritid anser att utvecklingsinriktning 

för kommunikationer i form av förbindelse för cykeltrafik samt 

kollektivtrafik bör läggas till i utvecklingsinriktningen, särskilt för 

Havstensstrand och Fräknestranden. Detta för att gynna 

översiktsplanens ambition om ett hållbart vardagsliv samt barns och 

ungas rörelsefrihet.  

 

I avsnittet 2.2.1.1 bebyggelsestruktur anges att ”denna del av 

utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla 

den kommunala servicen.” Kultur och fritid konstaterar att 

planeringsprinciperna för Fräknestranden och Havstensstrand, som 

utgör betydande delar av bebyggelsestrukturen, inte uttrycker 

någonting om kommunal service.  

 

Kultur och fritid konstaterar att, enligt ställningstagandet för 

bostäder, ska ny bostadsbebyggelse koncentreras till centralort, tätort, 

ort av lokal betydelse samt sammanhängande bebyggelse. Till 

Kyrkebyn och Fagerhult finns inget lager för grå infrastruktur (d.v.s 

transport) kopplat, vilket väcker frågor om översiktsplanens centrala 

utgångspunkt om ett hållbart vardagsliv.  

 

Enligt Boverket är syftet med översiktsplanens utvecklingsinriktning 

att ”lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska sambanden 

som påverkar kommunens långsiktiga utveckling”. Kultur och fritid 

anser att lagret utvecklingsinriktning bör kompletteras med 

ambitioner för icke bilburen transport. Exempelvis kan förbindelser 

för cykeltrafik flyttas från lagret mark- och vattenanvändning till 

utvecklingsinriktning.  

 

Kultur och fritid efterfrågade i internremissen ett resonemang om 

gång- och cykelväg längs Uddevallabron. Detta eftersom 

översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras på båda sidor om 

Byfjorden men överfart endast kan ske med bil idag. Synpunkten 

besvarades med att förutsättningarna för detta är mycket små. Kultur 

och fritid konstaterar att behovet av att knyta ihop staden och 

möjliggöra rörelse över kvarstår och fortsätter öka i takt med att fler 

bostäder byggs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras  

 

 

 

 

Avsaknaden av utpekade 

kollektivtrafiknoder 

innebär inget hinder för god 

kollektivtrafik på 

Fräknestranden  
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planeringsprinciper för dess 

områden bifogas planen. 
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Ökat fokus på kulturmiljömässiga värden på Fräknestranden 
och Havsstensstrand  

Kultur och fritid tillstyrker följande planeringsprinciper för 

Fräknestranden:  

På Fräknestranden ska…  
… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark. 
… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande 
naturmiljöer från öst till väst och denna landskapsbild ska bevaras i 
hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar.  
… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området 
och grönområdena ska tillgängliggöras mer.  
… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs 
Fräknestrandens kust  
 

Kultur och fritid anser dock att det saknas planeringsprinciper för hur 

ny bebyggelse ska utformas på Fräknestranden och Havsstensstrand. 

Kultur och fritid anser att sådana planeringsprinciper bör fokusera på 

att bevara kulturmiljön och den karaktär av fritidshusområde som 

finns, exempelvis genom att bevara karaktär av småskalighet genom 

att eftersträva att byggnadsvolymer begränsas. Den inledande texten 

kan även beskriva mer kring platsens identitet, kulturmiljöer och 

bebyggelse.  

 

2.2.1.2 Utvecklingsinriktning – grön infrastruktur  
Kultur och fritid efterfrågar att definitioner av ”grönområde” och 

”grönstråk” läggs till i kartverktyget.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en beskrivning på hur det gröna stråket 

från Bredfjället till Fräknestranden ska överbrygga den barriär som 

E6 utgör.  

 

Avsaknad av grön infrastruktur i och omkring Havstensstrand 

Kultur och fritid anser att översiktsplanen bör visa att kommunen 

prioriterar kustlinjens naturvärden för rekreation och friluftsliv på 

land och i vatten. Därför anser kultur och fritid att hela kustlinjen 

samt havet vid Havstensstrand, som är riksintresse för 

högexploaterad kust respektive riksintresse för friluftsliv, i 

utvecklingsinriktningen kartläggs med grön infrastruktur och inte 

bara med utvecklingsinriktningen bebyggelseområde.  
 

Eftersom utvecklingsinriktning ska visa i vilken riktning kommunen 

vill utvecklas, samt lyfta prioriteringar mellan de viktigaste 

strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga 

utveckling, anser kultur och fritid att naturmiljö och friluftsliv bör på 

något sätt avspegla sig i utvecklingsinriktningen för dessa platser, 

utöver bostadsbebyggelse. Kartlagret ”natur och friluftsliv” visar 

dessutom flera grönområden, naturreservat och riksintressen för 

naturvård längs Havstensstrand. 

 

Behov av grönblått stråk (se bilagd illustration)  
Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen beskriver och 

behandlar vattnets betydelse i den gröna respektive blåa 

infrastrukturen.  
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Översiktsplanens ställningstaganden för blå infrastruktur behandlar 

bland annat rekreationsstråk, naturvärden, badstränder och farleder, 

vilket kultur och fritid ser som positivt. I kartverktyget och 

lagerhanteraren till höger definieras dock blå infrastruktur endast som 

”farled”, och lagret är inte placerat längs kustlinjerna.  

 

Kultur och fritid ser att vattenburet friluftsliv längs kustlinjen borde 

markeras i kartan som blå infrastruktur, se bilaga ”Förslag till grönblå 

infrastruktur”. Vidare skulle denna blåa infrastruktur kunna kopplas 

ihop med grön infrastruktur på land för att illustrera det 

ställningstagande för grön infrastruktur om att stärka kopplingen 

mellan grönområden på land och vatten.  

 

 
Bilaga 
 

Kultur och fritid ser att detta är ett viktigt tillägg till 

utvecklingsinriktningen, för att visa att Uddevalla värnar om 

kustmiljöns kulturmiljömässiga, naturmässiga och rekreationella 

värden längs kustlinjerna. Som jämförande exempel kan Halmstad 

kommuns översiktsplan nämnas, där större delen av kuststräckan är 

markerat som ett grönblå stråk där fokus är på att bevara natur och 

rekreationsvärden samt utveckling för turism.  

 

Att arbeta med tillgänglighet och strategiska besökspunkter och 

noder genom att utveckla kollektivtrafik, är en viktig aspekt att tänka 

på i översiktsplanering för friluftsliv enligt Boverket (Friluftsliv - 

PBL kunskapsbanken - Boverket). Kultur och fritid ser att grön och 

grå infrastruktur i plankartan inte ger en samstämmig bild av detta. 

  

2.2.2.2 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  

Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen redovisar varifrån 

kartdatan kommer som finns i lagret ”natur och friluftsliv”, samt att 

denna data och lagret förtydligas och specificeras.  

 

Kultur och fritid understryker att det är viktigt att fördjupad 

översiktsplan bryts ner i olika lager och integreras in i 

översiktsplanen. En konsekvens blir annars exempelvis att det ser ut 

som att det inte finns möjlighet till friluftsliv och rekreation i 

tätorterna.  
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Mark och vattenanvändning och planeringsprinciper: 
centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile 
Eftersom fördjupad översiktsplan gäller för Uddevalla och 

Ljungskile, så har dessa områden inte hanterats inom ramen för 

översiktsplanen. Kultur och fritid anser dock att beskrivningar av 

natur- och kulturvärden, arkitektur, kulturmiljöer, besöksmål och 

andra identitetsskapande aspekter ändå borde inkluderas i texterna 

om centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile.  

 

Aspekter och fakta kan förslagsvis hämtas från de fördjupade 

översiktsplanerna, kulturmiljövårdsprogram och Rambölls landskaps- 

och havskaraktärsanalys. På så vis får planeringsprinciperna för 

centralort och tätort tydligare avstamp i platsernas identitet.  

 

2.2.2.3 Areella näringar  

Kriterier för lokaliseringsprövning (tabell på s. 55)  
Geografiska strategiska ställningstaganden\mark- och 

vattenanvändning\areella näringar  

Enligt Miljöbalken ska kommunen, om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan markanvändning, göra en 

lokaliseringsprövning för att se om det finns godtagbar annan 

lokalisering.  

Kultur och fritid anser att kriterierna för lokaliseringsprövning 

(kolumnens mittentabell) för användning av jordbruksmark behöver 

bearbetas textmässigt för att bli tydligare och mer förståelig.  

Kultur och fritid anser även att kulturmiljömässiga aspekter saknas i 

kriterierna för lokaliseringsprövning, detta då jordbruksmark ofta har 

ett kulturmiljövärde.  

 

Miljökonsekvensbedömning av planen (bilaga)  
Det är obligatoriskt att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid 

upprättandet av en översiktsplan. Kultur och fritid anser att 

kommunen bör överväga att utöka miljökonsekvensbeskrivningen till 

en hållbarhetsbedömning.  

Detta eftersom kommunen i sitt vägledande ställningstagande för 

utvecklingsinriktningen uttrycker att samhällsplaneringen ska 

genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner. På så 

vis får berörda ta del av en beskrivning av både miljömässiga, 

ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen mark- och 

vattenanvändning. Vidare är det flera andra kommuner som väljer att 

göra en hållbarhetsbedömning av sin översiktsplan istället för eller 

utöver en miljöbedömning. Vänersborg, Trollhättan, Halmstad, 

Kungsbacka, Växjö och Göteborg är några exempel.  

 

Övergripande synpunkt: Från passivt till aktivt förhållningssätt 
till natur- och kulturvärden  

Kultur och fritid påpekade i internremissen att begreppen ”värna” och 

”med hänsyn till” förekommer ett antal gånger i ställningstagandena, 

och att det är oklart vad dessa ord innebär för samhällsplaneringen i 

praktiken och hur de ska värderas i eventuella målkonflikter. Vaga 

formuleringar kan göra det svårt att veta vad som kommer att räknas 

som ett avsteg från översiktsplanen och inte.  
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Kultur och fritid vill komplettera den synpunkten med att ordval 

såsom ”värna” och ”ta hänsyn till” kan anses förmedla ett passivt 

förhållningssätt till de värden som orden refererar till.  

 

Kultur och fritid konstaterar att ordvalet värna nästan uteslutande 

förekommer i samband med teman som exempelvis kulturmiljöer, 

friluftsliv, rekreation, identitet, karaktär, grönytor och parker, 

vardagsliv och strandskydd. Kultur och fritid efterfrågar att 

kommunen i översiktsplanen förmedlar ett aktivt förhållningssätt till 

natur- och kulturvärden.  

 

Visualisering av kulturell infrastruktur och tillgängliga offentliga 
miljöer i kartan 

Kultur och fritid uppfattar att kommunen valt en digital plattform till 

översiktsplan för att förenkla, förtydliga och visualisera kommunens 

strategiska arbete i översiktsplanen för både tjänstepersoner, politiker 

och invånare.  

 

Kultur och fritid konstaterar att många aspekter såsom kulturell 

infrastruktur, föreningsliv och civilsamhälle, tillgängliga offentliga 

miljöer endast återfinns i textform och inte representeras i kartlagret, 

förmodligen då det inte alltid är konkret mark- och vattenanvändning. 

Andra aspekter såsom exempelvis verksamhet och industri återfinns i 

både karta och texter och får därför ett större utrymme i 

översiktsplanen. 

 

Syftet med översiktsplanen är emellertid att ”fastställa den 

kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala 

organisationen” (s. 7 i textdelen).  

 

Kultur och fritid anser därför att kartdelen av översiktsplanen i högre 

grad bör representera hela den kommunala organisationens arbete och 

inte bara de aspekter som berör samhällsbyggnad och fysiska 

aspekter. Exempelvis kan ställningstaganden och planeringsprinciper 

som fokuserar på exempelvis social hållbarhet, mötesplatser, kulturell 

infrastruktur, kulturmiljöer, folkhälsa, tillgängliga och offentliga 

miljöer bör omsättas i kartlager och visualiseras i kartan. Det bör öka 

chanserna att användare via kartan hittar till de textdelar som 

behandlar dessa värden. Eftersom kultur är en viktig tillväxtfaktor 

kan detta även vara ett sätt marknadsföra Uddevalla för potentiella 

nya invånare.  

 

Kultur och fritid anser att lager för kulturell infrastruktur såsom 

exempelvis Regionteater Väst, Bohusläns museum och Kulturstråket 

ska läggas till i översiktsplanen. Vid klick på dessa på kartan kan 

användaren länkas vidare till kommunala ställningstaganden för 

kulturell infrastruktur. På så vis får kultur en tydligare plats i 

översiktsplanen.  
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På samma sätt kan exempelvis lagret för idrottsanläggningar från 

kommunkartan integreras in i översiktsplanen så att användaren vid 

klick på detta leds till kommunalt ställningstagande för föreningsliv 

och civilsamhälle. Boverkets vägledning anger att större besöksmål 

som är regionala målpunkter kan vara en underkategori till 

utvecklingsinriktningen, kultur och fritid ser att exempelvis 

Rimnersområdet skulle kunna vara ett sådant. 

Tillgängliga offentliga miljöer såsom aktivitetspark, fritidsgårdar och 

bibliotek bör också visualiseras i kartan och kan kopplas till textdelen 

om ställningstagande för barn och unga. 

 

Behov av integrering av lager från kommunkartan 

Kultur och fritid anser att lager från kommunkartan bör ingå i 

översiktsplankartan, exempelvis ”uppleva och göra” samt andra lager 

som visualiserar kommunal service.  

 

Detta eftersom vardagslivsperspektiv är ett centralt begrepp för 

översiktsplanen (s. 16). Där anges att ”Närhet eller god tillgänglighet 

till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och 

fritidsaktiviteter för så många människor som möjligt skapar ökad 

jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som det främjar en 

hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av 

samhällsservice.” Kultur och fritid konstaterar att detta inte syns i 

översiktsplans-kartan idag. En begränsad omvärldsbevakning visar 

att andra kommuner exempelvis lager för kluster av ny offentlig 

service, park, besöksmål och turismutveckling. 

 

Detta skulle även bidra till att i kartan tydliggöra två av kommunens 

centrala utgångspunkter för översiktsplanen; vardagsliv och 8 och 80-

perspektiv.  

 

Kultur och fritid önskar att aktuella lager från kommunkartan 

integreras in i översiktsplanekartan innan granskningsskedet, då det 

annars är svårt för förvaltningen att ta ställning till 

helhetsupplevelsen av översiktsplanen. Kultur och fritid anser att 

lager från kommunkartan som visar eldstad, motionsområden, 

motionsspår, fiskeområde och badplats bör finnas i översiktsplanens 

lager natur och friluftsliv under mark- och vattenanvändning. Detta 

för att illustrera för invånare och handläggare var ytterligare 

möjligheter till friluftsliv finns, och att det dessutom finns mer 

tätortsnära än vad nuvarande lager visar. Boverkets vägledning för 

översiktsplaner anger att markanvändningen friluftsliv kan innehålla 

exempelvis motionsspår och grillplatser20. 

 

Relevanta aspekter från GIS såsom tillgång till friluftsliv, skolors 

upptagningsområden och andra sociala värden från exempelvis 

välfärdsredovisningen såsom aktuell fördelning av upplåtelseformer 

skulle kunna lyftas in i översiktsplanen så att de kan användas som 

grund för den fysiska planeringen såsom uttrycks i ställningstagande 

för social hållbarhet21. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är för detaljerat för 

översiktsplanen. 

Översiktsplanen är låst i 

politiska beslut och kan inte 

uppdateras lika lätt som 

kommunkartan, därför kan 

för detaljerade delar snabbt 

bli daterade i en ÖP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringsleder läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

Välfärdsredovisningen och 

annan statistik ligger till 

grund för framtagandet av 

översiktsplanen. 

 

 
20 Boverket (2020) Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020 
21 ”Uddevalla kommun ska fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar.” 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

Synpunkter Kommentar 
Synpunkter från enheten gata- och parkförvaltning: 
Översiktsplanen är i sin helhet väl genomarbetad. Det är bra med 

länkhänvisning till bland annat fördjupade översiktsplaner.  

 

Kartdelen 

Länsväg 172 bör ligga med som ett kommunikationsstråk i kartan för 

översiktsplanen. Dragningen av sträckorna i kartan, där vissa 

markeringar går i samma spår som vägarna i kartan, medan andra är 

raka markeringar som inte följer vägen. Förklaring saknas till varför 

de är dragna på olika sätt. 

 

Textdelen  
Det framgår även att ”Uddevalla kommun ska investera i Uddevalla 

hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva 

lösningar som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen 

person- och godstrafik” vilket är bra och löser problem med de 

tillfälliga vägombyggnationer som görs för transporter idag. Vi ser att 

en plan för fritidshamnar/småbåtshamnar samt en ny marina behövs 

och lämpliga färdvägar till dessa.  

 

Synpunkter från enheten plan- och exploatering: 
Utvecklingsstrategi  
Översiktsplanen borde på ett tydligare sätt förmedla den vision som 

Uddevalla kommun har för utbyggnadskorridorer och 

utvecklingsriktning utanför tätorten för att kunna arbeta med 

långsiktiga markstrategiarbeten. Denna visionsbild ligger även till 

grund för att kunna arbeta med den långsiktiga markförsörjningen av 

verksamhet- och industrimark, vilken är en bristvara och en uttalad 

strategi från kommunen. Utan en tydlig vision blir långsiktiga 

markköp svåra att motivera.  

Plan- och exploatering vidhåller att en tydlig strategi för utveckling 

av bostadsområden och framför allt industrimark inte har tillämpats i 

nuvarande förslag till Översiktsplan. Intentionerna i 

utvecklingsstrategin överensstämmer heller inte till fullo med 

implementeringen i markanvändningskartan. Tydligare kopplingar 

mellan de olika ställningstaganden för markanvändning kontra 

utvecklingsstrategi behövs för att påvisa kommunens intentioner med 

översiktsplanen. Översiktsplanens förslag på områden för industri- 

och verksamhetsmark bedöms inte på ett tillfredställande sätt 

uppfylla den långsiktiga markförsörjningen samtidigt samt hållbar 

hushållning av mark.  

 

Plan- och exploatering vill understryka under vilka punkter som de 

utpekade områdena behöver övervägas.  

 

Områden bör vara av sådan volym att en investeringskostnad för att 

etablera ny verksamhet genom utbyggnad av infrastruktur är rimlig 

och att olika typer av verksamheter med olika inriktning har 

möjlighet att etableras på platsen. Det är önskvärt att de 

verksamhetsområden som tillskapas är sammanhållna samt närhet till 

service, infrastruktur och arbetskraft. Föreslagna utvecklingsområden 

bör analyseras område för område för att se om det finns en 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras och ses över 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Översiktsplanens 

utvecklingsstrategi utgår 

från kommunens vision. 

Strategier får konkretisera 

kommunens arbete med 

markförsörjningsfrågor. 

 

 

Strategi för utveckling av 

verksamhetsmark kan tas 

fram. 
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Verksamhetsmarken ses 

över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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anledning till att områdena inte tidigare exploaterats. Detta behövs 

för att inte ge en bild över hur mycket mark kommunen har att 

utveckla om det senare inte är möjligt.  

 

Fragmenterad placering: Områdena för industriändamål upplevs 

fläckvist utpekade och kan bidra till ”Ad-hoc” planering.  

 

Rådighet och ägandeskap: Verksamhetsmarken är utpekad där 

kommunen inte är markägare och har rådighet.  

 

Placering: Flertalet av platserna är perifera och kräver stora initiala 

investeringar för att kunna exploateras.  

 

Stora investeringar: Flertalet kräver stora investeringar i infrastruktur 

som kommunen inte har rådighet över.  

 

Genomförbarhet: Flertalet av de utpekade platserna har stora 

planeringsutmaningar, bland annat genom väldigt stora 

sprängningsarbeten, skred, rasrisker, höjdskillnader, 

fornlämningsmiljöer samt teknisk försörjning.  

 

Motstridiga intressen: Flertalet av de utpekade områdena är på 

samma plats som även reserveras för statlig infrastruktur. Dessa 

områden kan alltså inte exploateras eftersom reservat finns. Det 

behövs en tydligare beskrivning i hur dessa två markanvändningar 

förhåller sig till varandra.  

 

Närhet: Flertalet av områdena som är utpekade är placerade långt 

ifrån där arbetskraften finns. Det finns en övervägande risk att dessa 

områden inte kommer att bidra till att främja hållbara transportmedel 

samt att öka bilberoendet inom kommunen  

 

Markanvändning  

Plan- och exploatering anser att översiktsplanen inte möjliggör för en 

bedömning och värdering av olika hänsynsområden i 

detaljplaneläggningen eller vid markköp och begränsar områden där 

exploatering kan ske vilket kan få negativa konsekvenser för den 

biologiska mångfalden, ekosystemtjänster, social hållbarhet, 

tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några aspekter.  

 

Översiktsplanens markanvändningskarta är väldigt snäv i de områden 

som pekas ut för möjlig bebyggelseutveckling där lager för hänsyn 

ligger överst och är styrande för utvecklingen. De områden som 

pekas ut för bostads- och verkssamhetsmark är små i omfång och i 

vissa fall omöjliga att exploatera för ändamålet, på grund av storlek 

eller topografi.  

 

Vidare välkomnar plan- och exploatering att de områden som pekas 

ut som lämpliga exploateringsområden specificeras och fördjupas 

ytterligare under den fortsatta processen av att framställa 

översiktsplanen. Det är viktigt att inte snäva avgränsningar görs för 

att kunna ta större grepp om utbyggnadsområden och inkludera 

värden som exempelvis rekreation, natur och parkmiljöer vid 

exploateringar.  
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Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående 

bebyggelseområden som mark som inte ska eller bör exploateras. 

Dessa områdens markanvändning bör ändras för att efterleva redan 

planlagda samt beslutade och uppstartade detaljplanearbeten.  

 

Den verksamhetsmark som finns utpekad i det aktuella förslaget samt 

den mark som sedan tidigare finns utpekad för verksamheter inom de 

fördjupade översiktsplanerna, är inte tillräckligt tilltagen för att kunna 

tillhandahålla den verksamhetsmark som Uddevalla kommun har 

ambition att tillskapa. Måste framgå att detta är av stor betydelse för 

kommunen att få fram/ta fram mer områden för både industri och 

verksamheter. En aktiv markberedskap och tydlig vision om vart 

dessa områden kan komma att utvecklas. Plan- och exploatering 

önskar att översiktsplanen tydligare vågar sätta ner foten och visa att 

kommunen är mån om att industri- och verksamhetsområden är 

viktiga för att Uddevalla ska vara en attraktiv kommun att både 

arbeta i och bo i.  

 

Plan- och exploatering anser att det är positivt att översiktsplanen 

behandlar vilka områden som avses att bebyggas med kommunal 

service. Vidare förtydliga konsekvensen av att kommunal service 

eller allmän service i privat regi är eller kan bli en förutsättning för 

att tillåta kompletterande bebyggelse.  

 

Markanvändningen baseras genomgående efter vilka naturtyper som 

finns att ta hänsyn till, medan parametrar som natur, rekreation, 

fastighetsindelningar, ägandeskap, tillgänglighet m.fl. inte är del i 

beslutsunderlaget för markanvändningen.  

Att vara mer detaljerad i utpekandet av mark- och vattenanvändning 

på översiktsplanenivå har efterlysts av Boverket. Dock kan det i 

detaljplaneskedet uppkomma problem om översiktsplanen på 

mikronivå styrt användningen och den inte helt skulle 

överensstämma med syftet för en detaljplan. Detta skulle kunna leda 

till längre handläggningstider för detaljplaner om man således skulle 

gå emot översiktsplan och behöva göra ett utökat förfarande. 

Förslagsvis kan man antingen sätta en inzoomningsbegränsning i 

kartan för att inte metervis kunna precisera markanvisningen, 

alternativt se över och revidera om det potentiellt går att utöka vissa 

utvecklingsområden, industriområden eller dylikt. 

 

Värden och hänsyn  

Plan- och exploatering är positiv till att hänsyn tas till naturvärden, 

ekosystemtjänster, självförsörjning samt andra värden och aspekter 

som specificeras inom ramen för remissförslaget. Enheten anser 

däremot att vidare underlag behöver tas fram för de ställningstagande 

som görs. Det är svårt att förhålla sig till de ställningstagande för 

hänsyn som föreslås utan inbördes rangordning eller anledning till att 

hänsyn skall tas.  

 

Vidare underlag för hushållning av jordbruksmark bör tas fram för att 

vägleda kring jordbruksmarkens värde för Uddevalla kommun samt 

avvägningar kring dess potential och olika nyttor. De ekonomiska, 

ekologiska och sociala aspekterna av hänsynen och bevarandet bör 

vidare utredas och specificeras. Mark som kan nyttjas för ett lokalt  
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Noteras, kartan är sedan 

tidigare låst vid en viss 

inzoomningsnivå. 
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självförsörjande (individnivå), utan att bedriva rationellt (storskaligt) 

jordbruk skulle också kunna främjas om bebyggelse skulle kunna 

integreras.  

 

Hänsyn för riksintresse för hamnen önskas i samband med 

översiktsarbetet lyftas vidare. Området för riksintresset sträcker sig in 

i det framtida utvecklingsområdet för utvecklingen av staden 

Västerut, och bör i dialog med vederbörande instans föreslås 

minskas.  

 

Kompletteringar av underlag  

Ställningstagandena i översiktsplanen relaterar i vissa fall till 

utredningar som har utförts. Plan- och exploatering är positiv till de 

utredningar som gjort för bland annat jordbruksmark samt 

skyfallskarteringar. Plan- och exploatering ser gärna att vidare 

underlag utvecklas eller tas fram för att underbygga 

ställningstagandena i översiktsplanen, bland annat bör vidare studier 

genomföras för att säkerställa genomförbarheten av föreslagen 

användning. Dessutom kan tydligare ställningstagande krävas kring 

de utredningsunderlag som har tagits fram för klimatanpassning och 

hanteringen av jordbruksmark  

 

Synpunkter från miljötillsynsenheten samt bygg- och 
miljöprövningsenheten  

Förorening  
1. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg 

avseende förorenade områden i samband med översiktsplanen. Syftet 

med tillägget kan vara att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska 

kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden 

samt när det ska hanteras och på vilket sätt. Se bifogat tematiskt 

tillägg samt bilaga från Göteborg. I det tematiska tillägget bör det tas 

fram åtgärder som ska genomföras inför exploateringar men även på 

en mer strategisk nivå såsom t ex att utreda var nya mellanlager och 

deponier kan placeras, hur arbetet med förorenade områden ske 

genomföras m.m.  

 

2. Om inte utredning av ny deponi samt nya mellanlagringsplatser för 

schaktmassor innefattas i punkten 1 ovan bör det utredas i ett separat 

tillägg.  

 

3. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg 

angående översvämnings- och klimatrelaterade risker med syfte att 

visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på 

översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov. Detta då stora 

delar av centrala Uddevalla berörs av översvämningar samt är ett 

utpekat riskområde utifrån Översvämningsdirektivet.  

 

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts 

ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det 

Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 

av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag på riskhanteringsplaner för 

Uddevalla som varit ute på samråd och där MSB kommer fatta beslut 

om dem i början av 2022.  

 

Detta område ingår i FÖP. 

Trafikverkets 

riksintresseprecisering 

ändras löpande. 
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Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta 

fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra 

översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av 

översvämningar. I Sverige genomförs Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC genom förordning om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrift om hantering av översvämningsrisker 

(riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 

Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma 

följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet 

och ekonomisk verksamhet.  

 

Detta skulle kunna läggas till som en aktivitet under avsnitt 2.1.1.5 (s. 

26).  

 

4. Under Nationella och regionala mål (s. 14) så saknar vi regionala 

mål. De mål som finns framtagna inom förorenade områden är: 

 -År 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller 

stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön vara 

åtgärdade.  

 

-År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för 

människors hälsa eller miljön är åtgärdade.  

 

-År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för 

människors hälsa eller miljön är åtgärdade.  

 

-År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt 

av deponering, utan föregående behandling av massorna.  

 

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö, en av preciseringarna rör förorenade områden: 

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte 

utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”.  

 

5. Under avsnitt 2.1.1.6 stycket om Samhällskrisberedskap (s. 27) 

föreslår vi att Uddevalla kommun ska:  

 

-ta fram en oljeskyddsplan samt ha beredskap för att hantera 

uppkomna olyckor. (Är på gång som ett projekt).  

-ta fram en plan för hur olyckor på land ska hanteras. T ex kemikalie- 

respektive oljeutsläpp inom VSO.  

 

6. Under avsnitt 3.3 Miljökvalitetsnormer (s. 73) samt i den digitala 

kartan framgår inte statusklassningen över våra olika 

vattenförekomster. I kartan anges endast ekologisk god status och 

inga uppgifter avseende kemisk status. Avsnittet bör uppdateras med 

mer information avseende miljökvalitetsnormer samt att kartan bör 

uppdateras och utgå från VISS. Information om åtgärdsprogram för 

Västerhavet m.m. bör framgå samt det som har betydelse för 

planeringen. I det förslag på åtgärdsprogram som det genomfördes 

samråd på våren 2021 fanns t ex en åtgärd som riktar sig till bland 

annat kommunerna avseende att ”Alla centrala myndigheter, 

länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för 

översiktsplanen 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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för att genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett 

strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte 

att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten”. Det bör 

framgå av planen hur MKN bör beaktas i framtida planarbete m.m.  

 

7. Under avsnittet 3.4.1 ”Uddevalla kommun ska…” (s. 74) föreslår 

vi att åtgärderna kompletteras med:  

 

a. Kommunens mål för förorenade områden är: Uddevalla kommun 

ska bidra till att minska spridningen av föroreningar från förorenade 

områden. Förorenade mark- och vattenområden ska identifieras, 

undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat sätt skyddas 

så att spridning av föroreningar inte sker.  

 

b. Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen 

avseende förorenade områden. (Se pkt 1 ovan).  

 

c. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med 

förorenade områden som ska vara vägledande för alla förvaltningar 

och bolag.  

 

d. Kommunen ska utreda möjligheterna till mellanlager, 

återanvändning av massor i andra projekt och 

behandlingsanläggningar i kommunen. Detta då det kommer att 

genomföras en stor mängd saneringar i samband med exploatering av 

centrala delarna av Uddevalla samt framtida flytt av hamnen. Dessa 

projekt kommer att generera en stor mängd massor som dels behöver 

mellanlagras inför eventuell återanvändning samt att en stor mängd 

behöver deponeras. Redan nu finns det ett stort behov av mellanlager 

inom kommunen.  

 

e. Senast år 2022 är områden som kan påverkas av översvämning 

eller skred kartlagda.  

 

f. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om 

bidragsmedel och agera huvudman för utredningar och åtgärder.  

 

g. Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen 

minimera effekter av översvämningar eller skred som berör 

prioriterade förorenade områden.  

 

h. Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där 

kommunen är verksamhetsutövare. (Se mål i avfallsplanen angående 

att det ska finnas åtgärdsplaner framtagna till 2023).  

 

i. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att öka andelen 

privatfinansierade undersökningar och åtgärder. För prioriterade 

objekt där ansvar saknas ska möjligheterna för bidrag tillvaratas.  

 

j. Vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov 

bör den regionala inventeringen av potentiellt förorenade områden 

användas som ett kunskapsunderlag. Information finns i EBH-stödet, 

Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden samt hos 

Miljötillsynsenheten Uddevalla kommun.  
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k. Vid detaljplaneläggning ska frågan om förorenade områden tas 

med tidigt i planprocessen.  

 

l. I samband med detaljplaneläggningen ska det klargöras om en 

förorening behöver efterbehandlas.  

 

m. Behov av riskreduktion och mätbara åtgärdsmål ska svara mot den 

planerade markanvändningen i detaljplaneringen. Dessa kan utgöras 

av generella eller platsspecifika riktvärden eller motsvarande.  

 

n. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det klargöras om 

en förorening behöver efterbehandlas.  

 

Miljöskydd  
Yttrande angående vindbruksplan och riksintressenområden för 

vindbruk  

 

Vindbruksplanen för Uddevalla kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2016 och utgör ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. Med anledning av detta anser Samhällsbyggnad att 

det kan vara lämpligt att aktualisera vindbruksplanen i arbete med en 

ny översiktsplan.  

 

Kommunens ställningstaganden i vindbruksplanen sammanfattas på 

följande vis:  

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 

stycken)1 är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.  

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen.  

 

Kommunfullmäktigebeslut om avstyrkan av 25 vindkraftverk  

(Denna rubrik med text är tagen ur den aktuella vindbruksplanen)  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-12 att avstyrka 25 

vindkraftverk inom de aktuella riksintressena för vindbruk i södra 

Uddevalla. Beslutet uppfattades ha en bred politisk enighet. Beslutet 

följer det underlag som tagits fram för vinkraftsplaneringen i 

Uddevalla kommun.  

 

Det underlag som relaterats till inför beslutet är:  

- Vindbruksplan 2011  

- Dialogbaserad Landskapsanalys 2012  

- Landskapsanpassad utbyggnad enligt landskapsanalysen 2013  

- Nya riksintressen vindbruk 2013  

- Egna erfarenheter av vindkraft  

 

Beslutet bör ses som att Uddevalla kommun stödjer det underlag som 

tagits fram för planering av vindkraft. Underlaget har legat till grund 

för att avstyrka vindkraftverk inom de aktuella riksintressena. Samma 

underlag användes för att ta fram nu aktuella vindbruksplan. Utifrån 

det underlag som finns och de beslut som hittills fattats finns inget 

som tyder på att kommunen ska stödja riksintressen för vindbruk i 

den södra delen av Uddevalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, för detaljerat för 

ÖP. 
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Riksintresse för vindbruk  

Energimyndigheten beslutade 2013-12-16 om nya riksintressen för 

vindbruk, vilka fortfarande är aktuella och gällande. Skälen till att 

riksintressena uppdaterades 2013 var bristande systematik vid 

föregående revidering 2008. Dåvarande metod och kriterier fick 

kritik och resulterade i många fall i otydliga riksintressen som 

baserats på olika kriterier och undantag. Till exempel använde olika 

län olika årsmedelvind än den som angivits av Energimyndigheten, 

vilket medfört att vissa riksintressen har olika vindförutsättningar. 

Riksintresseområdena från 2013 utsågs därför utifrån enhetliga 

kriterier.  

 

Riksintresseområden för vindbruk i södra Uddevalla uppfyllde inte 

de nya kriterierna Energimyndigheten tagit fram för vindbruk. Till 

stor del med anledning av att de nya kriterierna innebar att avståndet 

mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter, 

vilket tidigare var 400 meter och är det som gäller för områdena i 

Södra Uddevalla.  

 

Energimyndighet gjorde dock undantag från avståndet 800 meter i 

riksintressenområden från 2008 där projektering påbörjats, vilket 

hade skett i Uddevalla. Det finns dock inte längre några pågående 

projekt för vindkraft i södra Uddevalla.  

 

Byggärenden  
Under 2020 och 2021 har tre av riksintresseområdena i södra 

Uddevalla blivit aktuella i ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked, där Samhällsbyggnad har förordat en avstyrkan med 

hänvisning till att avståndet har varit under 400 meter till bostaden. 

Detta har väckt frågor och funderingar hos de sökande.  

 

Samhällsbyggnads sammanfattning  

Samhällsbyggnad anser med den bakgrund som beskrivits att det kan 

vara lämpligt med en aktualisering av vindbruksplan och 

riksintressenområden för vindbruk i södra Uddevalla i samband med 

att översiktsplanen omarbetas. Energimyndigheten har uttryckt att de 

har tankar om en översyn kring de riksintressenområden från 2008 

som undantogs 2013, bland annat i syfte att ta bort de områden som 

är olämpliga att behålla, men de har även uttryckt att arbetet även kan 

utföras av kommunerna i samband med sin översyn av 

översiktsplanen.  

En översyn i frågan skulle således syfta till att vindbruksplan och 

områden där riksintressen för vindbruk finns i Uddevalla speglar 

varandra.  

 
1Kommentar till 22 stycken tillståndsgivna vindkraftverk  

Efter att vindbruksplanen 2016 beslutades har 9 av de 22 stycken 

lämnade tillstånd ej utnyttjats och byggnation av vindkraftverken har 

uteblivit, det innebär även att dessa tillstånd är förverkade. Av de 

förverkade tillstånden utgjordes 2 av bygglov och 7 av tillstånd enligt 

miljöbalken. I Uddevalla finns därför nu 13 uppförda vindkraftverk 

varav 5 innehar bygglov och 8 innehar miljöbalkstillstånd. Inga av de 

uppförda verken finns inom riksintresse för vindbruk. Även några så 

kallade gårdsverk finns uppförda i Uddevalla, vilka dock inte berörs 

av vindbuksplan eller riksintresse.  

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Riksintresseområdena 

beslutas av 

Energimyndigheten och 

kommer uppdateras när en 

eventuell revidering görs 

hos Energimyndigheten. 

 

 

Uddevalla kommun har 

varit i kontakt med 

Energimyndigheten och 

Länsstyrelsen för att 

diskutera frågan inom 

ramen för översiktsplanen. 

Områdena är dock 

fortfarande kvar. 

Formulering i ÖP har setts 

över. 
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Hälsoskydd 

Inga synpunkter.  

 

VA 

Inga synpunkter har inkommit.  

 

Livsmedel  
• Under kap 3.3 miljökvalitetsnormer har det inte nämnts att vi 

övervakar vattenkvalitén, så som vi gör för luften. Sid 73.  

• Kanske tillhör VA-planen. Men man bör lägga till i planen att 

Forshälla vattenverk bör prioriteras i att anslutas till det kommunala 

dricksvattennätet. 

 

Bygg  
Man bör inte använda begreppet godkänd vattenanläggning när man 

ska bedöma om plats som saknar kommunal VA är lämplig att 

bebygga. En godkänd vattenanläggning utifrån livsmedelslagen 

säkerställer inte att mängden vatten är tillräcklig. Det är enbart 

vattenkvalitén som ska uppfylla vissa krav för att få användas som 

livsmedel som avses i livsmedelslagstiftningen.  

 

Länkar:  

 

- Göteborgs tematiska tillägg angående förorenade områden: 

Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen - Göteborgs 

Stad (goteborg.se) 

 

- Göteborgs tematiska tillägg angående översvämningsrisker: 

Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen - 

Göteborgs Stad (goteborg.se) 

 

- Trelleborgs samrådshandling med tematiskt tillägg översvämning, 

ras- och skred: top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

Anses inte vara av ÖP nivå 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västvatten  

Synpunkter Kommentar 
Kapitel 2.1.1.1 Bostäder, sid 22 
Uddevalla Vatten anser att det i ÖPn bör finnas med ett 

ställningstagande för Uddevalla kommun att utveckling av ny 

sammanhängande bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse 

samt i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande 

bebyggelse skall utredas genom detaljplan. Risken med succesiv  

utbyggnad av enstycksfastigheter är att det uppkommer en skyldighet 

att ordna kommunalt VA enligt LAV 6§, men innebär också 

svårigheter att i helhet planera och dimensionera VA. 

 

 

 

Kapitel 2.1.1.4 Vatten och avlopp, sid 24 
Uddevalla Vatten vill att nedan ställningstagande: 

”I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och 

avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och 

en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav.” 

 

 

 

Detta återfinns under mark- 

och vattenanvändningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/fororenade-omraden
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/fororenade-omraden
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen
https://cms.trelleborg.se/wp-content/uploads/2021/10/top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf
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Förtydligas med följande ändringar då misstolkning kan ske att alla 

fastigheter ska ha tillgång till VA, men det bör endast vara fastigheter 

som bedömts lämpliga och med behov: 

 

”I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med 

behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller 

gällande krav.” 

 

Kapitel 2.1.1.5 Klimatanpassning, sid 25 
Uddevalla Vatten vill att nedan text: 

”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VA-

huvudmannen enligt vedertagen praxis från branschorganisationen 

Svenskt Vatten (regn med 10–30 års återkomsttid, se tabell 2.1 i 

Svenskts Vattens publikation P110, Avledning av dag-,  

drän- och spillvatten) utan att översvämning sker av mark eller av 

anslutna fastigheter.” 

 

Ändras till följande då det som beskrivs i texten är praxis för nya 

dagvattensystem (P110 fastställdes i januari 2016), äldre system har 

dimensionerats efter annan praxis: 

”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VA-

huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis utan att 

översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter.” 

 

Kapitel 2.2.2.2 Landsbygd, Skaveröd, sid 54 
I texten står att dialog om att försörja området Skaveröd med 

kommunalt vatten och avlopp pågår. Uddevalla Vattens kommentar 

är att beslut om att försörja området med kommunalt VA är taget i 

VA-utbyggnadsplanen. 

 

Kapitel 2.2.2.7 Vatten, Sjöar och vattendrag, sid 61 
Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad 

vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och 

6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen. 

 

”Uddevalla kommun ska…” 

 

Lägg till följande: 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade 

vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka 

uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

Formulering ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till 
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Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, andra 
stycket, sid 64 
Uddevalla Vatten vill att nedan stycke: 

”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i 

Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och 

permanent vatten till delar av Orust.” 

 

Ändras till följande: 

”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i 

Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och 

permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till reservvatten 

till Uddevalla kommun.” 

 

Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, tredje 
stycket, sid 64 
Uddevalla Vatten vill att nedan mening: 

” Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns 

utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl. 

är utbyggd.” 

 

Ändras till följande (ordet ”då” stryks) för bättre mening: 

”Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns 

utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl. 

är utbyggd”. 

 

Kapitel 3.2.8 Transport och kommunikationer, Västvatten, sid 72 
Texten under denna rubrik är delvis felaktig. Länsstyrelsen har inte 

gett något föreläggande av detta slag och det finns inget krav om att 

leda något dagvatten ut från Bäveån. Det som man har misstagit sig 

på här är att Skansverket ARV skall söka nytt tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från  

fler hushåll då staden växer (inte heller detta är något föreläggande 

från Länsstyrelsen). När ett avloppsreningsverk skall söka nytt 

tillstånd blir utloppspunkten alltid en fråga som måste utredas vilket 

Uddevalla Vatten nu gör, men det är i dagsläget inte klarlagt om 

utloppspunkten för det renade avloppsvattnet kommer att  

flyttas överhuvudtaget. Möjligheten att syresätta Byfjorden i 

samband med en eventuell förlängning av utloppsledningen utreds 

men det är inte klarlagt om det kommer bli aktuellt. Samråd angående 

det nya tillståndet planeras ske hösten 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över. 
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Kapitel 3.3 Miljökvalitetsnormer, Vatten, sid 73 
Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad 

vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och 

6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen. 

 

”Uddevalla kommun ska…” 

 

Lägg till följande: 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade 

vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka 

uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa 

vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser 

(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13) 

 

Kapitel 3.4.4 Översvämning och skyfall, tredje stycket, sid 76 
Uddevalla Vatten vill att nedan stycke: 

”När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har 

dimensionerats för kommer vatten att börja rinna ovan markytan. 

Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär 

konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel 

medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och 

byggnadsstrukturer.” 

 

Ändras till följande för att förtydliga att dagvattensystem inte är 

dimensionerade för att kunna ta emot alla regn: 

 

”Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via 

dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får man räkna med att 

avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka 

översvämningar som innebär konsekvenser för samhället. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, 

elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora 

skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer.” 

 

ÖP 2022 Kartlager, Kommunala planeringsunderlag 
Vattenskyddsområden bör väl redovisas i ÖP-kartan? Kanske här? 

 

ÖP 2022 Kartlager, Värden och hänsyn, Miljökvalitetsnormer, 
Vatten 
Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa 

vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser 

(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13). 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten ingen erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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Uddevalla Hamnterminal  

Synpunkter Kommentar 
Uddevalla Hamnterminal har en önskan och ett uttalat mål att bidra 

till stadsutvecklingen och kommunens, men även rikets, utveckling 

på ett hållbart och långsiktigt sätt. I detta arbete förhåller vi oss till 

ägardirektiven om att flytta verksamheten men även de riksintressen 

som vi har att ta tillvara på.  

 

Den nationella godsstrategin och de transportpolitiska målen pekar på 

sjöfarten och järnvägen som nycklar för framtidens transporter. 

Uddevalla Hamnterminal har en roll i den framtiden där vi redan nu 

och i flera år har haft en betydande omlastning mellan dessa två 

transportsätt. Det är vårt mål att fortsätta bidra till att nå målen och 

kombinera dessa transportsätt och även vara med i utvecklingen av 

andra transportsätt så som de inre vattenvägarna. 

 

I detta så är det positivt att se att FÖP tar upp hamnens behov av 

rangerbangården och att den finns kvar tills en alternativ lösning 

anordnats. Likaså är det positivt att spårreservatet till Fröland 

omnämns. Båda dessa frågor är av stor vikt för hamnens utveckling 

och för att nå de mål som den nationella godsstrategin satt upp.  

 

Vi ser även positivt på Uddevalla kommuns ställningstagande i FÖP 

att hamnen skall ges förutsättningar att kunna utveckla verksamheten 

västerut och att flytten sker succesivt. Med en betydande förlust av 

kajkilometer via Badö/Bäve och sedermera Skeppsholmspiren så 

kommer Fröland att behöva byggas ut för att bli en fungerande 

ersättning för de i dag redan flera hundratusen tonnen som kommer in 

på de kajerna vi lämnar. Lägg därtill Frölands övriga potential så ser 

man snart att risken annars finns för en flaskhals.  

 

Riksintresset för Uddevalla Hamn preciserades genom Trafikverkets 

rapport; Riksintresseprecisering, Uddevalla Hamn. Den tar upp såväl 

hamnens värde för riket som hamnens begränsningar på framtida 

byggnation i staden genom bl.a. en precisering och förklaring 

angående influensområden.  

 

lnfluensområdena i FÖP är ritade från en central punkt på Sörvik och 

våra andra områden men då vi bullrar i enlighet med vårt tillstånd 

även från ytterkanterna av området så måste höjd tas till att 

influensområdet utgår från våra yttre gränser.  

 

lnfluensområdet från Sörvik sträcker sig in över hela 

Skeppsholmspiren samt delar av Skeppsviken och vissa delar av 

Badö, bland annat i form utav buller och farligt gods. Detta 

omöjliggör bostäder där då det annars skadar riksintresset som 

hamnen på Sörvik utgör. 

Detta är i linje med det beslut som redan tagits av regeringen i frågan 

om bostäder på Skeppsviken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Vad gäller buller skulle vi välkomna att man skapar ett 

bullerskyddsområde där det får bullras likt det runt Glimmingen för 

att tydligt visa riksintressets influensområde. Detta skulle göra det 

lättare både för Uddevalla Hamnterminal och kommunen att man 

som i del 1 av FÖP beskriver tillse att hamnen ges förutsättningar att 

utveckla verksamheten på bl.a Sörvik vilket kommer behövas allt 

medan Badö/Bäve avvecklas. Det skulle även tydliggöra intentionen 

att inte skada riksintressena i området som man även det beskriver i 

FÖP del 1. 

 

Gällande farligt gods så hanterar Uddevalla Hamnterminal idag gods 

i enlighet med det tillstånd vi har. I samarbete med våra kunder så 

hanterar vi godset med mycket större säkerhetsmarginaler än vad 

regelverket kräver. Säkerhetsmarginalerna är tilltagna för att skydda 

Stadens invånare utifrån nuvarande bebyggelse. En förändring av 

bebyggelse är möjlig ur farligt gods-synpunkt, med bibehållen 

säkerhet för kommunens invånare, dock ej enligt den del av FöP som 

visar bebyggelse av bostäder på Skeppsholmspiren och hela Badö.  

 

Uddevalla hamnterminal skulle gärna ta del av och vara med i det 

arbete som kommunen nu tar fram angående fysisk planering 

avseende farligt gods, detta då vi torde vara en av de större och mest 

spridda aktörerna på området i kommunen.  

 

För alla eventuella utbyggnader av Herrestads Gravfält och Mosshed 

samt alla andra områden runt Frölandshamnen så måste man ta med 

sig att hamnens utvecklingsområde är där ute, om hamnen skall 

kunna lämna de inre delarna så kan man inte bygga bostäder tätt inpå 

frölandshamnen då detta skulle kunna påverka möjligheterna för 

utveckling och riksintresset. 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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POLITISKA PARTIER  

Liberalerna  

Synpunkter Kommentar 
Sid 3 Saknar kapitel med Industrimark och det är viktigt att få in i vår 

översiktsplan. 

 

Sid 8 Länkarna fungerar men flera av FÖP är väldigt gamla. 

 

Sid 14 Länken Boverkets rapport går till en rapport från 2011, finns 

en ny från 2015. 

 

Texten efter länken, där använder ni vi – ändra till hänvisas 

 

Sid 16 Tag bort vi och skriv Uddevalla på två ställen 

 

Sid 20 Tag bort texten: Analysen sammanställdes i form av en karta 

som du når via denna länk: Ändra till För vidare läsning: 

 

Sid 22 Bostadsförsörjningsprogrammet: 2018-09-12 är gammal (skall 

revideras i höst) 

 

Uddevalla FÖP: 2017-10-11 är gammal och innehåller vision 2040 

(bör revideras) 

 

Ljungskile FÖP: 2007-12-12: Behöver verkligen revideras 

 

Plan Integration: 2020-12-09 NY 

 

Sid 23 Lokalförsörjningsplan 2021-2031: Felaktig länk. Här bör man 

tänka på att det tas fram en ny plan varje år och då kommer detta 

länk/dokument/rubrik bli fel ganska snart. 

 

Markanvisningspolicy 2013: 2013-10-09 När är revideringen klar? 

 

 

 

 

Sid 25 SAKNAR Energi- och Klimatplan. Är ute på remiss enligt 

uppdrag från KF 2019-12-11 

 

Sid 26 Svenskt vatten P110: 2016-01-01 Länkar till del 1, finns det 

fler delar? Det finns en ny från 2019 med del 1 och 2 

 

Sid 27 SAKNAR Krisplan. Kan inte hitta någon i våra system. 

 
Sid 29 Vi hänvisar till en bok från 2002-04-09 och som inte finns 

digitalt 

 

Sid 31 Cykelplanen: är från 2011 men revideras 2013, det framgår 

dåligt vad som är ändrat och är det rätt utgåva som det länkas till. 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen: 

länkas till gammal utgåva, ny finns från 2021-05-18. 

 

Industrimark finns i 

verksamhet och industri 

 

En uppdatering är planerad 

 

Ses över 

 

 

Ok 

 

Ok 

 

 

Ok 

 

BFP revideras en gång per 

mandatperiod 

 

Ses över i arbetat med att 

revidera FÖP:en 

 

Noteras 

 

Ses över 

 

Länka till sida, underlag för 

samhällsplanering 

 
Åtgärdas, 

Markanvisningspolicyn ersätts 

av ”Riktlinjer för 

markanvisning” inför 

antagande av planen. 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

Uppdateras  
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2.1.2.4 Miljö: en av underliggande punkter skall ändras - ... utreda 

behovet av en återvinningscentral i kommunens västra delar. Vi skall 

inte skriva in uppdrag i ÖP, så ordvalet utreda blir fel. 

 

Sid 32 2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat: Här skulle man också 

kunna länka Energi- och klimatplanen. 

 

Vindkraftverk: I texten kan man tro att den togs fram till denna ÖP, 

men den togs fram till 2016. 

 

Sid 33 Text i ÖP: Vindbruksplanen ses över en gång varje 

mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka kommunens 

lokala energiförsörjning på sikt. Kanske bra att ändra denna 

formulering då det inte görs på detta sätt. 

 

Energi på Uddevalla.se: Här tar vi fram en ny Energi- och 

klimatplan. 

 

Sid 35 Vi länkar till välfärdsredovisning 2018, Vem vill läsa om 

gammal statistik och nu när vi tar fram en ny ”Plan välfärd 2030” 

skall den inte med här. 

 

Sid 36 I inledande text under 2.1.3.2 har man skrivit in följande: I 

Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses 

samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. Kan inte hitta denna 

formulering i barnkonventionen och ordet ska bytas ut mot bör. 

 

LUPP redovisningen inte uppdaterade sedan 2016. 

 

Sid 37 ÖK Idé – länken är till en gammal och en ny är snart klar. 

Kolla upp detta. 

 

Sid 38 Friluftsplanen, här är remissrundan klar och den bör 

godkännas senast hösten 2021. 

 

Sid 39/40 Nationell strategi för hållbar tillväxt, finns en ny för 

2021/2030 2020/21:133. 

 

Regional utvecklingsstrategi: Länken fungerar inte men ny utgåva 

finns, byt ut. 

 

Plan Välfärd 2030 är troligen klar hösten 2021. 

 

Sid 41 Följande text måste omformuleras: I Uddevalla ska alla 

erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på 

landsbygden. Och Alla ska ha tillgång till, förmåga att delta och 

kunna använda sig av det digitala samhället. 

 

Sid 62 Inga uppdrag i texten: ...öka den biologiska mångfalden i 

kommunens vatten. 

 

Sid 63 Vad menas med rubriken ”Värden och hänsyn”, saknar 

förklaring 

 

 

Ses över 

 

 

 

Ok 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

Det är två olika typer av 

dokument 

 

 

Barnkonventionen citeras 

inte rakt av utan meningar 

skrivs om. 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

Läggs till 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

Det går i linje med 

regionala och nationella 

strategier 

 

 

Ses över 

 

 

Noteras 
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Sid 64  

Se sid 39, Regional utvecklingsstrategi 

 

Se sid 8 Uddevalla FÖP 

 

Sid 69 Vad betyder FO… (ingen förklaring på sid 20). 

 

 

3.2.5 Saknar hänvisning till Friluftsplanen 

 

Sid 77  

Se sid 8, samma notering gällande Uddevalla och Ljungskile FÖP 

 

• Saknar information om vem som ”äger” ÖP och sköter 

uppdateringar. 

 

• Flera planer som finns med i denna ÖP är felaktiga och inte 

reviderade, vi borde ha tydlig information på varje plan vem som 

”äger” och är ansvarig för revidering. 

 

• Uddevalla betyder för många Uddevalla centrum – revidera där det 

behövs 

 

• Förklara vad tysta områden är 

 

• Barnperspektivet (inget om detta), Medborgare/invånare. Här 

används båda 

 

• Ta bort ordet prioritera 

 

• Större region s. 45, vad menas där 

 

 

 

• Bolagen? Inget om vår koncern eller bolag 

 

 

 

 

Det står för 

friluftslivsområde 

 

Läggs till  

 

 

 

Externt behov av 

information får sökas via 

Kontaktcenter 

 

 

Länkar ses över 

 

 

Åtgärdas 

 

 

Ses över 

 

Ses Över 

 

 

Ses över 

 

Att man når en större 

omvärld, man brukar prata 

om begreppet 

regionförstoring 

Miljöpartiet  

Synpunkter Kommentar 
Miljöpartiet Uddevalla i augusti 2021 

Grunden till detta dokument gjordes under våren 2020, men på grund 

av förändringarna under sommaren 2020 och olika händelser i 

samband med detta lämnades remissvaret inte in då.  

Vi valde då att vänta på samrådet och lämnar därför in vårt remissvar 

nu. Vi har inte kontrollerat Översiktsplanen med avseende på vårt 

ursprungliga svar, vilket kan innebära att det redan i viss mån är 

hanterat.  

/Jarmo Uusitalo 

 

Allmänt  
Vi konstaterar att förslaget till Översiktsplan redan nu är ett väl 

bearbetat och grundligt förslag, vilket gör att våra förslag är mer att 

betrakta som finputsning av materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Kommunikationsteknologi  
Under Introduktion- internremiss, Syfte och Mål i förslag till ÖP står 

följande: 

”Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision 

och riktningar fastställa och förmedla kommunens långsiktiga 

intentioner för;  

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta.  

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den 

kommunala organisationen.” 
 

Boverket ÖP modell 1, vilken hänvisas till i förslag till översiktsplan, 

säger följande: ”Översiktsplanen bör redovisa det övergripande 

transportsystemet samt viktiga anläggningar och anslutningar för 

teknisk försörjning och informations och kommunikationsteknologi.” 

Miljöpartiet anser att elektronisk kommunikation saknas i det 

nuvarande förslaget till ÖP. Miljöpartiet vill se att möjligheter för 

elektronisk kommunikation, exempelvis bredband tas med i 

översiktsplanen.  
 

Ekosystemtjänster 
Idag är ekosystemtjänster inordnat under ”God Livsmiljö” i planen. 

Miljöpartiet Uddevalla vill göra det tydligt att ekosystemtjänster är 

väldigt mycket mer än så. Ekosystemtjänster bör genomsyra större 

delar av översiktsplanen eftersom det berör så många delar av 

samhället och hur vi skapar uthålliga och hållbara miljöer. 

Naturvårdsverket sammanfattar ”Ekosystemtjänster är alla produkter 

och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar 

till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering 

och naturupplevelser är några exempel”.  
 

Således bör ekosystemtjänster nyttjas och värnas inom samtliga 

områden i Översiktsplanen; Kommunala ställningstaganden, Mark- 

och vattenanvändning, Värden- och hänsyn. 
 

För att nämna ett litet exempel kunde ekosystemtjänster tas till vara 

som en faktor för att förebygga och motverka delar av 

översvämningar som omnämns under ”Kommunala 

ställningstaganden- Klimatanpassning- Översvämning och ökade 

havsnivåer”. Under ”Tema 1: Vatten i stad och landskap” i följande 

rapport från Naturvårdsverket beskrivs just detta tydligare 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-

91-620-6736-6.pdf?pid=19706 

 

Blå infrastruktur 
Under rubrik kommunala ställningstaganden – blå infrastruktur 

tycker Miljöpartiet att det är tillräckligt att skriva ”Tillgänglighet till 

strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former 

av rörelse och rekreation.” Istället för, som det står i dagsläget: 

”Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter 

är viktiga för olika former av rörelse och rekreation.”  
 

Förslag till ny ska-sats: Uddevalla kommun ska värna befintliga 

obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära 

områden (på sätt och vis inbegrips detta i vad som skrivs under 

”Havs-och kustanvändning” men tål att förtydligas under rubriken 

Blå infrastruktur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för en 

översiktsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tematiska 

ställningstagandena är 

vägledande för hela 

kommunens verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
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Areella näringar 
Under rubriken ”Areella näringar” står följande: ”... skogsbruksmark 

som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada eller försvåra ett 

rationellt skogsbruk.” Miljöpartiet har synpunkter på ordvalet 

”rationellt” då det har olika innebörd för olika parter. Det kan 

innebära monokultur, antal ha, kapacitet att lagra CO2 såväl som en 

skog med rik biodiversitet. Allt beroende på vem man tilltalar och 

vad hen tycker är rationellt. Därutöver tycker vi att skogar över lag 

ska värnas, inklusive de som är av betydelse för skogsnäringen. 

Miljöpartiet Uddevalla föreslår istället följande: ”…skogsbruksmark 

ska så långt som möjligt värnas”.  

 

Markberedskap: Industrier och industrimark 
Alla är överens om att vi i dag har orimligt långa tider för att bygga 

ut elnätet för industrier och andra verksamheter med stort behov av 

el. Regeringen har också tagit initiativ till att ändra lagstiftningen för 

att skynda på handläggningen av ansökningar och därmed även 

utbyggnadstakten. Samtidigt innebär det faktum att nätägare inte kan 

bygga ut nätet ”på spekulation”, dvs baserat på förväntad framtida 

förbrukning en ytterligare fördröjning. 

Även Uddevalla har detta problem och i väntan på att utbyggnaden 

snabbas upp så söker vi andra vägar för att elförsörja industrin. Vi 

konstaterar att i norra Uddevalla och Hogstorp finns 

högspänningsledningar, och det bör undersökas om det skulle vara 

möjligt att skapa industrimark för elkrävande industri i närheten av 

dessa och alltså reservera mark i översiktsplanen för industrimark 

även där. Ledningarna i norra Uddevalla gränsar dock till området för 

den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, men sakfrågan 

kvarstår.   

I övrigt behöver mer industrimark beredas för att kunna erbjuda 

företag som söker mark färdig industrimark.  

 

Övriga synpunkter från Miljöpartiet: 
I kartan används begreppet limnisk strand. Kan med fördel 

förtydligas att det är sötvattensstrand som avses om fler ska förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över, frågan om anslutning 

till högspänningsledning 

ses över i nästa steg i 

planeringsprocesserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

  



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

66 

 

GRANNKOMMUNER  

Lilla Edets kommun  

Synpunkter Kommentar 
Lilla Edets kommun saknar beskrivning av utvecklingen av länsväg 

167 i förslaget till översiktsplan. På länsvägen går idag mycket tung 

lastbilstrafik mellan Lilla Edet, södra delen av Uddevalla kommun 

och norra delen av Stenungsunds kommun. Trafiken skapar buller- 

och trafiksäkerhetsproblem i området. Vägsträckan kommer att 

behöva utvecklas. Diskussioner och gemensamt 

trafiksäkerhetshöjande arbete mellan kommunerna och Trafikverket 

kommer att behövas under översiktsplaneperioden.  

 

Lilla Edets kommun är positiv till Uddevallas utvecklingsinriktning 

med huvudinriktning på förtätning av bebyggelse i Uddevalla och 

Ljungskile samt gröna stråk mot gränsen till Lilla Edet.  

Föreslagen översiktsplans markanvändning för natur och friluftsliv i 

den sydöstra delen av Uddevalla kommun stämmer väl överens med 

markanvändning av angränsande område i Lilla Edets kommun. I 

övrigt har kommunen inte några synpunkter på förslag till 

översiktsplan för Uddevalla kommun. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Trollhättans stad  

Synpunkter Kommentar 
Inget att erinra Uddevalla kommuns förslag på ny översiktsplan Noteras 

 

Munkedals kommun  

Synpunkter Kommentar 
Sammanfattning av ärendet  
Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 ligger ute på samråd under 

perioden 3 maj – 15 augusti. Munkedals kommun har begärt anstånd 

till den 15de september.  

 

Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de 

tre värdeorden Liv, Lust och Läge = livskvalitet. Översiktsplan 2022 

utgör en koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den 

politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod.  

 

ÖP 2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv 

översiktsplan bestående av två delar, en kartdel och en textdel. 

Översiktsplan 2022 bygger på Boverkets ÖP-modell och planens 

innehåll har fördelats utefter tre aspekter; Utvecklingsinriktning, 

Mark- och Vattenanvändning samt Värden och hänsyn.  

 

Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort har lyfts 

ur planen och redovisas i detalj i fördjupade översiktsplaner (FÖP). 

Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela översiktsplan men 

redovisas inte i rådande planförslag utan ska arbetas in i ett senare 

skede. Därtill utgör även kommunens vindbruksplan ett 

planeringsunderlag i form av tematiskt tillägg.  

 

Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi beskriver 

övergripande planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger 

vägledning för utvecklingen så väl i tätbebyggda områden så väl som 

på landsbygden. Samhällsbyggnadsstrategin syftar till:  
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1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av 

nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller 

är enkelt att komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme, 

kollektivtrafik  

2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda 

kvarteren, låt staden växa inifrån och ut  

3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på 

färre saker för att göra skillnad  

 

Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala 

delar och västerut i centralorten Uddevalla med motiveringen att ett 

ökat bostadsbyggande i centrum bidrar till omflyttningar vilket i sin 

tur bidrar till en effektivare användning av det befintliga 

bostadsbeståndet. Byggandet av översvämningsskydd är mycket 

kostsamt och förbereder områdena runt Bäveån väster om centrum 

för flera tusen bostäder och annan service.  

 

För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande 

bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane-Ryr Kyrkebyn samt 

Lane Fagerhult tillsammans med ett kompletterande 

bebyggelseområde som följer kusten från Ljungskile i söder fram till 

bron över till Orust i norr. Grönstrukturer vävs in i föreslagen 

bebyggelse med större natur- och friluftsområden i norr, sydöst samt i 

väst vilka möter blå infrastruktur och dess högkvalitativa värden 

längs kusten.  

Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i 

anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om 

Uddevalla centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av 

järnväg redovisas markreserv för utbyggnad av Bohusbanans södra 

sträckning till dubbelspår samt en schematisk sträckning för 

föreslaget utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo 

och Göteborg.  

 

Bedömning  
Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av 

kommunen positivt. Munkedals kommun önskar diskutera eventuell 

samverkan kring frågor som rör friluftsliv, infrastrukturutbyggnad, 

VA samt föreslagen dricksvattenledning. Inga förslag som tas upp i 

Översiktsplan 2022 bedöms påverka Munkedals kommun negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Orust kommun  

Synpunkter Kommentar 
Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen är digital och har som mål att vara en interaktiv och 

digital ingång till kommunen. I översiktsplanen redovisas 

kommunens vision och riktningar för utveckling och bevarande, samt 

nationella och kommunala mål och intressen. Arbetet med 

översiktsplanen har föregåtts av en medborgardialog och framtagande 

av färdplan. 

Utvecklingen av Uddevalla stad (inklusive Torp) och Ljungskile 

utelämnas i översiktsplanen då det finns aktuella fördjupade 

översiktsplaner (FÖP) för orterna. Många större frågor som berör 

Orust utesluts och kan därmed inte kommenteras i detta yttrande. De 

mellankommunala frågor som behandlas i förslag till Översiktsplan 

2022 är frågan om att sammankoppla kommunernas vatten och 
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avloppsnät. Uddevalla lyfter möjligheten att utveckla samarbetet med 

ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och 

Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Orust kommun är 

positiva till fortsatt dialog i frågan.  

 

 

 

Noteras 
 

Vänersborgs kommun  

Synpunkter Kommentar 
Sammanfattning av yttrande 
Mellankommunala frågor som Vänersborgs kommun ser som 

betydelsefulla att lyfta och utveckla i Uddevallas översiktsplan 

är: 
• Den strategiska betydelsen av samverkan inom Trestad 

• Älvsborgsbanan och framtida ortsutveckling i Väne Ryr 

• Grönstruktur, bland annat för att freda opåverkat 

område norr om Gundlebosjön 

• Vattentäkt i Vänern 
 
Yttrande 
Kommunen är tacksamma över att bli tillfrågade att delta i 

remissen. Det är av stor betydelse att kommunerna samverkar i 

den översiktliga planeringen.  

I Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017, som 

Uddevalla kommun fått yttra sig om i samråd och utställning, 

framhålls betydelsen av samverkan mellan 

”Trestadskommunerna” Uddevalla, Vänersborg och 

Trollhättan. Bland annat är det centralt för den första av 

kommunens sju grundstrategier i översiktsplanen – ”Tillväxt 

bygger på samspel i regionen”. Detta perspektiv saknas i 

Uddevallas förslag till översiktsplan. Utbytet och samverkan 

kan tydliggöras i planförslaget. Viktiga för mellankommunal 

utveckling i Trestadsområdet är bland annat pendling och 

kollektivtrafik, infrastruktur, grönstruktur, utbildning, 

arbetsmarknad och kultur.   

Vänersborgs kommun anser att Älvsborgsbanan är viktig att 

värna om ur ett regionalt perspektiv, vilken skulle kunna lyftas 

fram i utvecklingsstrategin under grå infrastruktur. I 

Vänersborgs ÖP pekas till exempel Väne Ryr ut som en ort där 

tågstation skulle kunna bli aktuellt i framtiden, en ort som har 

starka kopplingar till Uddevalla. 

I Vänersborgs ÖP finns ett område norr om Gundlebosjön 

utpekat som ett stort opåverkat område enligt 3 kap. 2 § 

miljöbalken. Angränsande område i Uddevalla kommun är 

också till stora delar relativt obebyggd och ostörd skogsmark. 

Det skulle ge stort stöd åt Vänersborgs kommuns ambitioner att 

bibehålla området ostört om även Uddevalla uppmärksammade 

detta i sin översiktsplan. 

I förslagets karta med utvecklingsinriktning framgår att 

Uddevalla vill se ett större sammanhängande naturområdesstråk 

mellan Ödsmål, via Bredfjället mot Väne Ryr. Detta är grovt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, samverkan mellan 

kommunerna sker genom 

Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

 

 

 

 

Den grå infrastrukturen i 

kartan ses över och 

utformas på ett sätt som 

inrymmer all typ av 

infrastruktur. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Den gröna infrastrukturen i 

utvecklingsstrategin är där 

vi idag ser att det finns 

värden i naturen. 
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utritat längs gränsen där även markområden i Lilla Edets, 

Trollhättans och Vänersborgs kommuner ingår. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen ser positivt på den typen av strategiska 

ställningstaganden för regional grönstruktur. Denna gröna länk 

är inte uppmärksammad i Vänersborgs ÖP men det skulle 

kunna föreslås att ingå i en framtida revidering. 

Under tematiska strategiska ställningstagande i förslaget till 

Uddevallas ÖP lyfts ett avsnitt om vatten och avlopp. I detta 

avsnitt bör arbetet med ny vattentäkt i Vänern för Uddevalla, 

Trollhättan och Lilla Edet omnämnas. Projektet kommer att 

beröra Vänersborgs kommun i hög utsträckning och 

kommunerna kommer behöva samverka för att hitta lämplig 

lokalisering av ledningen. Underlaget skulle med fördel kunna 

kompletteras med korridor/korridorer för den tänkta 

sträckningen. 

I kartvyn redovisas föreslagen mark- och vattenanvändning. 

Det hade varit önskvärt att i legenden eller i kartlagrets attribut 

förtydliga ställningstaganden, för att lättare tillgängliggöra 

informationen. 

I övrigt har kommunen inga synpunkter på förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet nämns under 

”mellankommunala frågor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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ÖVRIGA   

Företagarna Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 
Vi har valt att inkomma med synpunkter utifrån rubriker i, 

Översiktsplan Uddevalla kommun. Vi har valt att kommentera de 

ställningstagande som vi tycker berör oss mest, men som medborgare 

i Uddevalla kommun berörs vi av många ställningstagande. Vi har 

inte fokuserat på att kommentera utifrån FÖP för Uddevalla och 

Ljungskile men många av våra ställningstagande är generella i 

kommunen.  

 

Vi anser att översiktsplanen är ett viktigt dokument som skall vara 

levande och visa viljan att i framtiden utveckla Uddevalla kommun 

till en Företagsvänlig kommun.  

Uddevalla kommun skall verka för att utvecklas med så lite påverkan 

av riksintressen, länsstyrelsen och andra intressenter som region m.fl. 

Uddevalla kommun skall verka för egen rådighet inom kommunen. 

Andra kommuners tillkortakommande skall inte vältras över på 

Uddevalla kommun.  

Företagarna Uddevalla är en lokalt ideell organisation men också en 

del i en regional och nationell organisation.  

I Uddevalla är vårt motto att det skall vara ett bra klimat att starta, 

äga, driva och utveckla sitt företagande oavsett bransch. Där 

småföretagen står för 4 av 5 nya jobb.  

 

1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp  

1.3.3 Centrala begrepp  

Visst är det bra att se på världen utifrån, Hur ser livet ut för en 8- 

respektive 80-årig Uddevallabo? Vi tycker det är för lite fokus på att 

förutsättningarna, för att vi kan se på ovan är att vi har tillväxt där 

skattebetalare bor och verkar i kommunen, det är ingen annan som 

betalar för denna syn än vi. Kopplingen till verkligheten och centrala 

begrepp som bostäder, skattebetalare, arbetsplatser och företag är 

förutsättningar för hur bra vi kan utveckla framtiden är väldigt tunn i 

ÖP.  

 

2. Kommunala ställningstaganden 

Här anser vi att kommunen skall ta ett större ansvar med hjälp av 

planmonopolet och utveckla hela kommunen och inte låta sig 

begränsas av riksintresse, länsstyrelse och regionala intressen. 

 

2.1.1.1 Bostäder 

Det är viktigt att tillåta medborgare att bygga och bo i hela 

kommunen. (Inkl. kustzonen.) Bygga bostäder där folk vill bo. 

Följande område ser vi som framtida bostadsområde, Mosshed söder 

om torp, Lindås mellan Tureborg och Kapelle. Rotviksbro-Lanesund-

Furuhall, Skaveröd samt Fräknestranden och Skafteröd i Ljungskile. 

Det är också viktigt att vi arbetar med genomförande av befintliga 

detaljplaner och att dessa tillförs ÖP som kommande 

bostäder/planområde.  

Att vi arbetar med att utöka byggrätter i befintliga detaljplaner.  

VA-planer alltid genomförs som samhällsbyggnadsprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av hänsyn till 

skattebetalare har 

kommunen en 

samhällsbyggnadsstrategi 

som fokuserar på att bygga 

inifrån och ut. 

 

 

 

 

Nationella intressen är 

lagstyrda i PBL. 

Riksintressen skyddas av 

Miljöbalken (MB). 

 

 

Vissa av områdena ni 

föreslår ligger inom FÖP, 

de flesta andra finns med i 

översiktsplanen. 
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2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Det skall finnas en tanke med den mark man köper och varför, så inte 

kommunen förhindrar en utveckling.  

Saknar både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov 

som borde ligga till grund för ÖP.  

Årligt behov av verksamhetsmark.  

Det som finns redovisat i kartmaterialet som industrimark är för 

plottrigt och för små områden där det blir omöjligt att dra fram VA 

ekonomiskt.  

I ÖP skall finnas 100 hektar hårdgjord mark för 

verksamhetsutveckling över en 5-årsperiod för att Tillgodose behovet 

för en kommun i Uddevallas storlek och läge. Marken skall fördelas i 

områden för både Uddevalla, Hogstorp, Ljungskile och utmed vägar 

runt Motorvägsmot. E6, väg 44, väg 172, väg 161 och väg 678  

 

2.1.1.4 Vatten och avlopp 

Att tillåta mer byggnation av både näringsfastigheter och bostäder där 

vi inte har kommunalt VA, öppna upp för tekniska lösningar av 

vattenförsörjning typ avsaltningsanläggningar. Speciellt Bokenäs 

området.  

Se möjligheten med utbyggnad av kommunalt VA för att minska 

miljöbelastning. Infrastrukturer som Uddevalla Vatten/Västvatten har 

för dåligt ansvar att försörja företag med VA.  

När VA byggs ut skall det alltid genomföras som ett 

samhällbyggnadsprojekt. 

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

Vi ser inte att man skall prioritera gång och cykel framför bilar. 

Möjligen fossildrivna bilar, annars tycker vi att denna punkt är 

felaktig. I övrigt är bristen på pendelparkeringar för att göra ett bättre 

miljöval och utöka kollektivt resande under all kritik i kommunen, 

gratis pendelparkeringar för att göra valet bättre och enklare. 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Här saknar vi kopplingen till näringslivet när, i Uddevalla kommun 

ska…..  

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling 

Livslångt lärande eller 1-70? 25% av företagen ser bristen på tillgång 

av kompetent personal som största anledningen till att inte kunna 

expandera.  

Behovet av en större arbetsmarknad är stort och en bra infrastruktur 

underlättar, utbyggnad av väg 161 och dubbelspår bidrar till 

lösningar. 

Vi saknar en eftergymnasial utbildningsnivå i Uddevalla efter att 

HCB avvecklades.  

Många konstiga formuleringar i I Uddevalla kommun ska...  

Vi har väl inga krav att alla skall ha lika lön? Möjligtvis avtalsenliga 

löner Anständiga arbetsvillkor? Följer vi inte de lagar som reglerar 

detta? 

 

 

 

 

 

Kommunen håller på att se 

över frågan. 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Vi arbetar utefter Trafik- 

och parkeringsstrategin 

som är antagen av KF. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 
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2.1.3.6 Näringsliv  

Näringslivsprogram/plan saknas  

Generellt saknas plan där vi har ett nuläge och vilka mål som skall 

finnas.  

Utveckla näringslivet i hela kommunen Inkl. kustzonen. 

 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Här ser vi en snedfördelning i kommunen där de västliga orterna inte 

är med som Skredsvik, Sundsandvik, Rotviksbro och Bokenäs 

kyrkby vilka skall kompletteras utifrån planerings principer och Orter 

av lokal betydelse. 

I dessa områden är näringslivet och småföretagandet stort. Vi ser att 

både kommunala servicen och boende skall utvecklas, här ska 

förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i 

första hand tillämpas. På samma sätt ser vi Råssbyn samt Backamo i 

södra Uddevalla kommun. 

 

2.2.1.2 Infrastruktur 

Viktigt och koppling till de orterna enligt 2.2.1.1. 

 

2.2.2.1 Orter 

Se 2.2.1.1 

 

2.2.2.2 Landsbygd  

Se 2.2.1.1 Saknar övriga näringar, det är inte bara areella näringar på 

landsbygd. 

 

2.2.2.3 Areella näringar 
Jordbruks och skogsbruk är viktiga näringar som beskrivs här men 

måste också delas med väsentliga samhällsintressen. 

 

 

 

 

I tabell definierar kommunens definitioner av väsentliga 

samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning. Här är det 

viktigt att arbeta vidare och komplettera, i Eventuell lokalisering i 
ÖP 2022, utifrån de synpunkter som vi lämnat i denna remiss. 

 

2.2.2.5 Transportinfrastruktur 

När det gäller avstånd till väg och infrastruktur, så skall vi använda 

samma regler och lagar som övriga Sverige. (Det som gäller i 

Stockholm borde kunna gälla i Uddevalla också.) Använd 

Trafikverkets säkerhetsavstånd. Följer vi inte detta som kan 

konkurrensbegränsa så skall vi inte använda det som 

referensdokument. 

 

2.2.2.6 Verksamhet och industri  
Saknar område, de områden som markeras på karta är små och nära 

på försumbara. När man markerat, hur tänker man sig kommunal 

infrastruktur till områden eller om det inte behövs, så man kan se om 

de är realistiska.  

En lite gammal definition på verksamhet och industri. ……….. 

traditionella industriområden såväl som stormarknads- eller 

mässområden. Gröna verksamhetsområde och företagsparker. Saknar 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Sundsandvik och Rotvikbro 

ingår i Havsstenstrand.  

 

 

 

Råssbyn ingår i 

Fräknestranden. 

 

 

 

 

Noteras 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 
Areella näringar definieras i 

denna plan som Jord- och 

skogsbruk samt fiskenäring. 

Näringsliv på landsbygden 

återfinns under kapitlet om 

landsbygd 

 

Tabellen kommer arbetas 

om. 

 

 

 

 

Ses över, gränser i 

översiktsplanen ska inte 

tolkas exakt. 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över. 

 

 

 

Noteras 
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både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov som 

borde ligga till grund för ÖP.  

Näringslivsprogram/plan saknas. Se också 2.1.1.3 Strategisk 

markberedskap  

 

2.2.2.7 Vatten  

Skall följa vanliga strandskyddsregler och inte värre än det är. Varför 

kustzonsplaneringen får vara ett rådgivande och inte styrande 

dokument.  

Under rubriken Havs- och kustanvändning har man missat att det i 

kustzonen skall vara möjligt att utveckla levande samhällen där 

människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som 

övriga kommuner i kustzonen. 

 

3.2 Riksintressen 

Vi anser att Uddevalla kommun skall avgöra vad som är värdefulla 

värden och inte vara beroende av vad någon annan anser vara 

riksintressen. De kan ses som en positiv resurs för kommunen, eller 

som en död hand över områden. Områden med riksintressen bör 

minimeras och beslut tillföras Uddevalla kommun. 

 

3.2.1 Natura 2000- område 

I kustzonen skall det vara möjligt att utveckla levande samhällen där 

människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som 

övriga kommuner med kustzon. Vi anser att Natura 2000- område 

skall begränsas till de i dokumentet nämnda. 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Riksintressen bestäms av 

riksdagen och i vår 

översiktsplan visas hur vi 

förhåller oss till dem. 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

Kommunala rådet för äldre  

Synpunkter Kommentar 
Näringsliv och handel: 

• Varierande handel är nödvändigt i ett nytt planområde. 

• Grönområden med gångstråk och sittplatser behövs, likaså 

lekplatser för barn. 

• Seniorboenden-trygghetsboenden och vård & 

omsorgsboenden skall finnas i samma byggnad där också 

hemtjänstens lokaler skall vara. Byggnaden skall ligga på 

gångavstånd från butiker och kollektivtrafik.  

Mänskliga möten & aktiviteter:  
• Mötesplatser av varierande slag behövs i alla nya områden. 

• Även Herrestadsfjället behöver utvecklas för 

naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Herrestadsfjället vid 

Metsjön behöver en toalett installeras. 

Människan i stadsrummet:  
• Utöka den offentliga belysningen på offentliga platser så att 

medborgarna känner sig tryggare. 

Cykling : 
• Nödvändigt att bygga ut gång & cykelvägar.  

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

Kommunen verkar för 

förbättrade gång- och 

cykelmöjligheter inom 

kommunen. 
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Fyrbodals Kommunalförbund  

Synpunkter Kommentar 
Avstår från att lämna synpunkter.  Noteras 

LRF  

Synpunkter Kommentar 

Inledning 

Inledningsvis undrar LRF hur det är resonerat om vilka som är 

målgrupp för planen. Textmassan är omfattande och är inte helt 

lättillgänglig. Att dokument, planer och info finns på nätet är bra. 

Men de som är synsvaga och inte är digitaliserade av olika 

anledningar är utestängda. Därtill kommer de som inte är så bekväma 

med svenska språket. 

 

Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att en översiktsplan är lättläst, 

konkret och håller sig till ämnet. Översiktsplanen ska var ett 

planeringsinstrument för kommunfullmäktige och inte en 
detaljstyrning. Att det är detaljstyrning som är målet framgår tydligt 

med alla uppräkningar av vad kommunen ska. Planen bör bara handla 

om tätorterna och infrastrukturen. 

Det måste klargöras hur planen är tänkt att användas. Förslaget 

harmoniserar dåligt med Boverkets intentioner. 

 

LRF reagerar på att samråden endast är dokumenterad i ett 

kartmaterial. Det ger ingen bild av vad kommuninvånarna anser. 

 

 

LRF hyser rädsla och oro att planen kommer att innebära mer av 

restriktioner för markägare. Restriktioner som försvårar aktivt jord- 

och skogsbruk. 

 

Boverkets övergripande skrivning 

”Det övergripande innehållet för en översiktsplan är att kommunen 
ska redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Innehållet för översiktsplanen är sedan inriktat på vissa områden 
som har särskild betydelse för den fysiska planeringen.” 

Det dokumentet som är framskrivet innehåller mycket, om än viktigt, 

som knappast kan relateras till mark och vattenanvändning. 

Utbildning, tryggt samhälle, rikt föreningsliv, upphandlingskrav, 

mänskliga rättigheter, integration, fördela välfärdstjänster, ökad 

jämställdhet mm ska behandlas på ett helt annat vis. 

LRF är kritisk till att fokus inte är lagd på mark- och 

vattenanvändning. 

 

 

 
 

 

Målgrupp är alla som bor 

och verkar i kommunen och 

som skulle vilja verka här.  

Digitaliseringen och de 

verktyg som medföljer 

underlättar ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. 

 

Översiktsplanen ska ses 

som en kommunal 

viljeinriktning för 

användningen av mark och 

vatten. Planen omfattar hela 

kommunen. 

 

Boverkets ÖP modell är 

utgångspunkten. 

 

Medborgarnas synpunkter 

har dokumenterats i karta 

och text i samband med 

medborgardialog. 

 

De areella näringarna 

redovisas i planen för att ta 

hänsyn till jord- och 

skogsbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I färdplanen, antagen av 

kommunstyrelsen 2017 slås 

det fast att översiktsplanen 

ska innehålla även dessa 

värden. 
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Förordet 
”Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling……” I 

princip alla kommuner, myndigheter, företag osv talar om hållbarhet. 

Att vi måste göra stora insatser för att minimera användning av 

fossila bränslen är allmänt vedertaget. Men hur? 

Det måste konkretiseras vad som avses hållbar utveckling. Annars är 

risken stor att det i princip bara blir otydligt och ostrukturerat. 

”Det finns ett stort behov av styrning…” LRF delar inte 

uppfattningen att styrning och planering bidrar till ett levande 

civilsamhälle och blomstrande näringsliv. 

Frihet under ansvar bör vara en portalparagraf. Regelbördan måste 

minskas, inte minst för att få en levande landsbygd och ett 

blomstrande näringsliv. 

Översiktsplanens plats i kommunen 
Syfte och mål 
Skrivningen ger intryck av att kommunen vill planera all mark och all 

vattenanvändning i kommunen. Det är oroväckande för jord- och 

skogsbruket. Inget är nämnt om den enskildes äganderätt. Var finns 

näringslivets medverkan? 

Demografi 
Är det verkligen positivt med en ständig ökande 

befolkningsutveckling som förmodligen koncentreras till tätorterna? 

Vad det positiva är måste konkretiseras. Vi blir allt fler människor på 

jorden och konsekvenserna ses allt mer. Om mer mark blir obrukbar 

och tas i anspråk för bostäder minskar möjligheten att försörja 

världens befolkning. 

Digitalisering 

Som nämnts tidigare är inte allt positivt med digitalisering. Kommer 

verkligen systemen att fungera i en krissituation. Hackerattacker kan 

förorsaka stora samhällsproblem. Därtill finns aspekterna med 

avlyssning att information hamnar i fel händer. 

Positivt är möjligheterna för många att i större eller mindre 

utsträckning arbeta från hemmet eller kontorshotell. 

Mark- och vattenanvändning 

LRF är kritisk till detaljerad planläggning av dessa resurser över hela 

kommunen. Vi har svårt att förstå att allt ska rutas in. Det måste 

finnas flexibilitet. Ökad detaljstyrning av markanvändningen från 

kommunens sida även utanför detaljplanerat område är mest av ondo. 

Äganderätten får inte sättas ur spel. 
 

Tillväxtmotor 

Vilken tillväxt är det som är viktig? Sen länge har handeln lämnat 

stadskärnan. Är det mer handel som kommunen och dess invånare 

behöver? 

Skapa förutsättningar 

Hur ska den hållbara livsstilen underlättas när det inte framgår vad 

som är resurssnålt. Målet är helt utan konkreta inslag. 

 

 

En Energi- och klimatplan 

tas fram där detta 

konkretiseras.  

 

Hållbar utveckling beskrivs 

i planen. 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

Enligt PBL ska 

översiktsplanen planera all 

kommunens mark- och 

vattenanvändning. 

 

 

Översiktsplanen innehåller 

inte mål om 

befolkningsutveckling. 

Översiktsplanen vill förtäta 

där mark redan är 

ianspråktagen. 

 

 

 

Inte en fråga för ÖP, frågan 

arbetas med utifrån risk och 

säkerhet. 

 

 

 

 

 

Det är enligt PBL och 

Boverket meningen att allt 

ska färgläggas, gränserna 

ska dock inte tolkas exakt. 

 

 

 

Tillväxt inom alla 

näringsgrenar är generellt 

positivt för kommunens 

utveckling. 

 

Ett av kommunens 

övergripande miljömål, 

arbetet konkretiseras inom 

nämndernas arbete. 
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Tydliga miljökrav 

Vilka miljökrav ska ställas vid upphandling? Vilka certifieringar ska 

prioriteras? Innebär detta att miljömärkningar går före lokal-, när- 

och svenskproducerat när det gäller bland annat livsmedel? 

8 och 80-perspepektiv 

”Utgångspunkten för detta är att….” Nej alla kan inte åka kollektivt, 

cykla eller gå. Avstånd till butiker, återvinning, vårdcentral mm 

innebär att äldre och funktionshindrade blir utestängda. Boende på 

landsbygd är starkt beroende av möjlighet till biltransporter av olika 

slag. Likaså krävs annat än cykel för transport av många varor. 

Vilka resurser avses? De som ägs av staden och stadens bolag? 

Privata? 

Självfallet är det viktigt med grönområden, blommor, naturområden 

och möjlighet till utevistelse. Men det finns en annan aspekt. Många 

naturområden är privatägda och används till produktion av 

nyttigheter, via fotosyntesen, såsom trävaror, bete, biologisk 

mångfald och livsmedelsproduktion. 

Boende 
Det är alltför mycket ”ska” när de gäller punktsatserna om boende. 

Var finns flexibiliteten när människor t ex vill bygga på icke 

jordbruksmark och då ofta som generationsboende. Byggnation på 

landsbygden ska ske med intentionen att göra som förr, i randmarker 

och i bergen intill dalgångarna. Uddevalla består inte bara av kust. 

För ett levande inland är det viktigt att det finns möjlighet till 

åretruntboende. 

Man anser att man ska värna om befintliga kultur- och naturvärden. 

Ja vi ska inte göra oss urarva. Men kommunen måste inse att naturen 

är i ständig förändring. Det går inte att låsa ett tillstånd i naturen. 

Gamla hus har sin charm men till slut har de även en slutpunkt. 

Pandemin har visat att många arbeten helt och eller delvis kan skötas 

från bostaden eller från typ kontorshotell. Efterfrågan på bostäder på 

landsbygden och i mindre tätorter ökar. 

Kommunens markberedskap 

Hur många hektar anser kommunen vara lämpligt att ha i beredskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska marken förvärvas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare svar. 

 

 

 

8 och 80-perspektivet syftar 

till att skapa 

levnadsförhållanden som är 

bra för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Byggnation på landsbygd 

som inte är jordbruksmark 

är något som 

översiktsplanen 

förespråkar, med vissa 

restriktioner. 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

Kommunen specificerar 

inte hur många hektar som 

ska finnas i beredskap utan 

det viktigaste är att de 

fastigheter som kommunen 

innehar och förvärvar är 

belägna på ”rätt ställe” sett 

till kommunens kort- och 

långsiktiga utveckling.  

 

Alla förvärv som 

kommunen gör sker helt på 

marknadens villkor och 

kommunen måste agera 

som vilken annan spekulant 

som helst på marknaden. 
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Vatten och avlopp 

LRF är rejält tveksam till lösningar som syftar till att så många 

avlopp som möjligt ska anslutas ett system som mynnar i ett stort 

reningsverk. Allt för ofta bräddar kommunala reningsverk. Det 

motverkar syftet och bidrar till utsläpp av näringsämnen. 

Näringsämnen som behövs i jordbruket. 

Om slam ska användas inom jordbruk ska kommunfullmäktiges 

slampolicy vara uppfylld och slammottagaren göras skadeslös. 

Klimatanpassning 

LRF har svårt att se att kommunen ska ha mer synpunkter på 

metoderna inom lant- och skogsbruk än lagstiftningen ger rätt till. 

Växtlighet ska enligt kommunen bevaras och utvecklas. Känns som 

en floskel. Kommunen måste förklara vad som i konkreta termer. 

Bilen är viktig för många människor för att få ihop livspusslet. Det är 

drivmedlen som är problemet. Biogas är ett av många alternativ. Att 

använda de gröna näringarna som en del av lösningen är nödvändigt. 

Biogas är ett bra drivmedel som framställs av bland annat gödsel. 

Tillsammans med annan stallgödsel, matrester mm sker rötning som 

ger ett bra gödselmedel och ett ypperligt drivmedel. 

Samhällskrisberedskap 

Kommunen bör betänka dels de skador för människor och djur som 

kan bli vid brand på gårdar, dels de resurser som finns i form av 

gödseltunnor för att bistå vid skogsbränder. 

Var finns den kommunala livsmedelsberedskapen? Fungerande 

dricksvattenförsörjning är nödvändig i en krissituation. Var finns 

krisberedskapsplanen? Hur ska snabb och korrekt information ges till 

samtliga invånare? 

Ekosystemtjänster 

Nej det är inte kommunen som är garanten för biologisk mångfald. 

Det så kallade skyddet är ingen garanti, tvärtom. Ängs- och 

hagmarker är starkt hotade. De är beroende av mulbetare men även 

hästen kan bidraga. Det får inte försvåras att vara djurhållare. Respekt 

för djuren är en del, en annan del är att hålla grindar stängda och att 

ingen nedskräpning sker. Det är ett kultur- och miljöarv som av 

många olika skäl ska vårdas. Här är lantbrukaren och dennes djur 

betydelsefulla. 

I sammanhanget ska påpekas att LRF och lantbruket har ett 

omfattande hållbarhetsarbete. Det handlar om kvävesensorer för 

exakta givor, GPS-system för att bland annat minska 

dubbelkörningar, markkarteringar, minskning av fossila drivmedel, 

myllning av stallgödsel, skyddszoner, vintergrön mark med mera. 

Men viktigast av allt är fotosyntesen. Tack vare att de gröna växterna 

har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan 

människor, djur och svampar ta del av energin som finns. 

Hur ska sjöar och vattendrag utvecklas? 
Menar verkligen kommunen att det viktigaste med vattendragen är att 

de ska utvecklas för friluftsliv och rekreation? Och hur ska det i så 

fall göras? 

 
 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Frågan hanteras vidare i 

kommande Energi- och 

klimatplan. 

 

 

 

 

Noteras 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

tas fram varje 

mandatperiod 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Vattendragen har flera 

funktioner, där en är 

friluftsliv. 
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Upphandling 

Vilka miljö- och etiska krav ska ställas vid upphandling? Det saknas 

kriterier. LRF förväntar sig att upphandlingsmyndighetens 

rekommendationer följs, inte minst när det gäller livsmedel. 

Bebyggelsestruktur 

”Arbetet har haft perspektivet vardagsliv…” LRF förstår inte vad 

som avses. Det är nödvändigt med klargörande. 

Det framgår klart att styrningen ska samlas internt i kommunen. Vad 

innebär det för den enskilde medborgaren, företagaren och 

pendlaren? För de areella näringarna är det helt nödvändigt att kunna 

bygga om ekonomibyggnader och även bygga nytt. Jordbruket är i 

ständig förändring och byggnader som inte fyller sin funktion måste 

kunna tas bort. Landsbygden är inget museum och landskapet är i 

ständig förändring. 

Planeringsprinciper 

För vilka gäller att resorna ska var hållbara? Vad är kriteriet för 

hållbarhet? 

Utveckla natur- och kulturmiljöer är en något märklig formulering. 

Hur ska det ske? Vilka ska involveras? Innebär det fler naturreservat 

på privat mark? 

Grön infrastruktur 

De gröna kilarna och spridningskorridorerna ska utformas ihop med 

bl a markägare och jägare. Detta för funktionella lösningar. 

Det är inte realistiskt att fjällen ska reserveras för enbart rekreation. 

Grå infrastruktur 

Vad är alternativa transportsystem? 

Röd infrastruktur 

LRF förstår inte hur översiktsplanen ska skapa förutsättningar för 

social hållbarhet. Hela stycket är med förlov sagt otydligt. 

Areella näringar 

LRF är positiv till skrivningen om jord- och skogsbrukets betydelse. 

Det är bra att Hushållningssällskapet använts för inventeringen. 

Det är viktigt att behovet av jordbruksmark kommuniceras och att 

beslut tas i samklang. 

Mark- och vattenvändning 

Ska verkligen kommunen planera för jord- och skogsbruk? Det enda 

som bör ligga på kommunens bord är att i största möjliga 

utsträckning inte förstöra brukningsvärd jordbruksmark. Den privata 

äganderätten bör det inte tummas på. 

Lokaliseringsprövning 

Att använda jordbruksmark till rekreation är inte lämpligt. 

Allemansrätten gäller. Däremot kan överenskommelser träffas med 

olika intressenter att få nyttja exempelvis stubbåkrar. 

Biosfärområde Bohuskust 
Hur ska de lokala lösningarna ske och vem ska ansvara? Hur kommer 

äganderätten att påverkas? 

Riksintressen 

Vilka riksintressen anser kommunen vara en positiv resurs? 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

Det finns beskrivet i 

översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

För detaljerat för ÖP, 

hänvisar till Trafik- och 

parkeringsstrategin 

Frågan hanteras i fortsatt 

planering. 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

Exempelvis 

höghastighetsjärnväg 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Areella näringar flyttas till 

”Värden och hänsyn” som 

till granskningen döpts om 

till ”Förhållanden av 

väsentlig betydelse”. 

 

 

Tabellen tas bort 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

Ingen fråga för ÖP 
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Miljökvalitetsnormer 

LRF reagerar på att kommunen vill skriva in juridiskt bindande MKN 

i planen. Detta hör inte hemma i planen. 

Barriärer 

Vi vill med tydlighet påpeka vikten av att passager där traktorer och 

andra stora fordon behöver komma fram inte försvåras. 

Avsmalningar, chikaner, rondeller, övergångsställen mm kan göra att 

det är oframkomligt för lantbrukets maskinpark. 

Kraftledningar 

Kommunen bör vara ytterligt tydlig med i samrådsprocesser att 

kraftledningar ska kablifieras tillsammans med övrig infrastruktur. 

Äganderätt 
För den som äger jord och skog i kommunen är det viktigt att kunna 

bruka den med så få inskränkningar som möjligt. Ibland behövs 

möjlighet att kunna bygga generationsboende. I linje med vad som 

tidigare skrivits bör det lämpligen ske på mark som inte kan anses 

som värdefull odlingsmark. 

Livsmedelsstrategin 

LRF anser att detta måste genomsyra hela översiktsplanen: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-

for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/ 

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet  
”Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den 
första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela 
livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen 
för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och 
hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre 
förutsättningar att göra medvetna val.” 

Kortversionen: 

https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d8

43d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf 

Citat från kortversionen, sidan 14 

”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska 
produktionen, förutsätter att företagen har tillgång till produktiva 
mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen behöver hänsyn 
tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. 
Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. 
Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett 
landskapsperspektiv bör stärkas.” 

Miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden. 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

MKN ingår i en 

översiktsplan. Lagkrav 

enligt PBL. 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivning finns i ÖP under 

Areella näringar 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
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Miljökonsekvensutredningen 

Generellt kan sägas att den inte är konkret. Det står mycket om 

hållbarhet men inte hur den ska nås. MKBn borde varit inbakat i 

förslaget till översiktsplan. Detta för att undvika upprepningar och 

göra det mer lättläst. 

Återigen påpekar LRF att landskapsbilden alltid är i förändring. Det 

går inte att låsa landskapet till en viss tid. Inte heller natur- och 

kulturmiljö. Önskas ett landskap med biologisk mångfald krävs 

betande djur och samverkan med aktiva lantbrukare. 

Blommande vägkanter är bra för mångfalden men då får de inte 

putsas innan växterna har fröat. Lämpligt är städning av vägområdet 

innan putsning. 

Så kallade skyddade områden är ofta ett ingrepp i äganderätten som 

allt för ofta sköts dåligt av huvudmannen. 

Under friluftsliv räknas upp många aktiviteter. Dock saknas vägar 

lämpade för hästsport. 

Hur ska el och värme produceras när de ska bygga på regionalt 

oberoende av omvärlden? 

Sammanfattning 
Vi ärver inte jorden av våra förfäder utan lånar den av våra barn. 

 

Miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) ska 

vara ett separat dokument. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

För detaljerat för ÖP 

 

Framtagande av Energi- 

och klimatplan pågår och 

kommer att länkas till ÖP 

 

Bohusläns museum  

Synpunkter Kommentar 
Bohusläns museum ser positivt på att utförda 

Landskapskaraktäranalys och MKB (2021 Ramböll) kommer att 

utgöra en viktig vägledning i samband med planering.  

 

De är viktiga utgångspunkter för att se kulturmiljöers och landskapets 

värden. I samband med utbyggnader är det viktigt att i ett tidigt skede 

inhämta kunskap om konflikt kan uppstå mellan exploatering och 

landskapets värden eller om kulturmiljöer kan samverka med 

eventuella förändringar. 

 

Bohusläns museum anser att det kommunala kulturmiljöprogrammet 

är i behov av revidering/uppdatering. Det skulle vara tacknämligt om 

en ny slutprodukt görs tillgänglig digitalt. 

 

Eftersom ÖP är tillgänglig digitalt borde det ha funnits en länk till ett 

uppdaterat kulturmiljövårdsprogram. Ett uppdaterat digitalt program 

skulle på ett tillgängligt och tydligt sätt förmedla de värden som ingår 

i kommunens kulturmiljöer. Ett länkat digitalt 

kulturmiljövårdsprogram skulle snabbt ge informationer till 

intressenter om hur olika värden i landskapet bör hanteras, 

exempelvis i samband med utbyggnad och förändrad 

markanvändning.  

 

Positivt är också att planerad utbyggnad/ny bebyggelse i lantbruks- 

och kustområden planeras ske restriktivt. Att stor hänsyn tas till 

kulturvärden och landskapsbild. Det är av stor vikt att all bebyggelse 

bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- 

och naturmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Nuvarande 

kulturmiljövårdsprogram 

kommer att tillgängliggöras 

digitalt. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
(Kommentarer till - Översiktsplan 2022 Samråd utdrag ur samtliga 

texter) 

Bohusläns museum finner att fornlämningar bör ha en mer 

framträdande plats då konflikt kan uppstå i samband med framtida 

exploateringar/markingrepp. Information om att  

fornlämningars utbredning i landskapet går att finna digitalt: 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 

samt Länsstyrelsens informations karta  

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f4

1c5a719b111ddfb80ed 

Det omnämns tillgång till Länsstyrelsens planeringsunderlag och 

museet är oklart om vilket underlag som åsyftas. Men vi anser att 

nära kontakt med Länsstyrelsen kommer att krävas inför utbyggnad 

speciellt avseende fornlämningar. 

 

I första hand bör man undvika att konflikter uppstår kring 

fornlämningar. Därmed kommer samråd med Länsstyrelsen vara av 

vikt inom områden där fornlämningar kan komma att beröras. 

Ingrepp i fornlämningar kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen. 

 

Det krävs att vara observant på att fornlämningar finns både till lands 

och havs. Inför framtida exploateringar kommer det inledningsvis att 

erfordras arkeologiska utredningar för att bland annat klargöra att 

icke kända lämningar kommer att beröras.  

 

Hur fornlämningar kan påverkas av planerad exploatering kan inte 

bedömas i detta skede. Vid fortsatt detaljplanering kan det t ex 

inledningsvis bli aktuellt med arkeologisk utredning och  

bedömning av fornlämningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornminne läggs till i 

kartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Fastighetsägarna  

Synpunkter Kommentar 
Fastighetsägarna har hanterat denna remiss genom att förankra dess 

innehåll och inhämta synpunkter hos medlemmar i föreningen. Detta 

har gjorts i ett par olika steg. Dels har vi sammankallat till ett 

medlemsmöte och en referensgrupp, till vilket kommunens 

översiktsplanerare och projektledare bjöds in. Frågor och synpunkter 

kunde framföras under detta möte, som resulterade i ett utkast på 

yttrandet. Därefter har detta utkast gått på internremiss till 

föreningens krets, alltså de förtroendevalda medlemmarna, innan 

sammanställning. 

 

Uddevalla som kommun har en stor potential till tillväxt, om de 

strategiska valen hanteras rätt och skapar förutsättningar för 

utveckling. Inte minst efter den senaste tidens strukturomvandling där  

människor väljer att överge storstäder på grund av exempelvis 

otrygga platser, svårighet att få ihop livspusslet eller svårigheter att 

hitta ett ändamålsenligt boende. Uddevalla har mycket att erbjuda,  

för att attrahera dessa människor att bosätta sig inom kommunen. 

Genom att attrahera kompetenta människor så attraheras också 

företag att etablera sig eller starta en verksamhet lokalt, eftersom  

tillgång till kompetens ofta är en viktig komponent som företag 

prioriterar vid valet av plats för etablering. Uddevalla kommun har 

natursköna områden, bra skolor och omsorg, säkra platser, havet  
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inpå knuten och ett utmärkt strategiskt geografiskt läge. Men med 

potentialen kommer också utmaningar och vägval att göra, för 

möjligheten till tillväxt.  

 

Till att börja med så kan vi inte nog understryka angelägenheten av 

handlingskraft. ÖP målar delvis en visionär bild av framtidens 

Uddevalla, vilket är viktigt. Men ännu viktigare är dock att detta inte  

enbart stannar vid vackra bilder och ord, utan att det finns en tydlig 

handlingsplan kopplat till var del.  

 

Generellt sett så måste flera avsnitt och viljeyttringar i texten 

definieras bättre och tydligare, om ÖP ska kunna användas 

ändamålsenligt. Överlag tycker vi att de många tematiska 

inriktningarna, som är en följd av den flora av styrdokument som 

nämns inledningsvis i denna text, skapar en otydlighet  

kring den framtida användningen av mark- och vattenområden i 

staden. Det vore bättre att renodla och prioritera ett antal 

huvudutmaningar som stads- och samhällsutvecklingen kan adressera 

och lösa, snarare än att detta ska lösa allt eller åtminstone ta hänsyn 

till så många olika aspekter att det i slutändan blir nästintill omöjligt 

att bygga, i synnerhet i de lägen där förtätningen gör bäst nytta. 

 

Vi vill också understryka efterfrågan och behovet att kommunen på 

ett tidigt stadie och i alla avseenden som rör olika delar av 

näringslivet, konsulterar och involverar de samma under  

framtagande av alla planer, styrdokument och strategier. Branschen 

måste göras delaktig och ett transparent förhållningssätt måste 

prioriteras i beslut som fattas. Fastighetsägarnas branschorganisation 

finns som en kanaliserande part som företräder branschen och ett 

stort antal medlemmar såväl nationellt som lokalt, och kan hjälpa till 

att vägleda samt stötta kommunen i branschens viljeyttringar.  

 

Kommunen har för avsikt att via planprogram för västra centrum, 

främja att staden växer väster ut med bostäder och verksamheter. 

Fastighetsägarna ser stor vinning i att dra nytta av vattendrag och  

havet i stadsplaneringen och miljön. Människor vill bo, umgås och 

verka vid havet och vatten. Fastighetsägarna ser dock en farhåga med 

utvecklingen av detta område som måste beaktas. I allt för  

många kommuner har centrumnära områden byggts upp med 

liknande strukturer som i ett centrum, med bostäder, verksamheter 

och handel och där resultatet blivit att det gamla centrumet dör ut. Vi  

måste se till helheten för centralorten och med det nya området 

komplettera befintligt centrum, annars finns risken att dessa områden 

blir konkurrenter. Lösningen är att se det ur ett helikopterperspektiv 

med en helhet och att förstärka identiteten och uniciteten för 

områdena och kvarteren. Utgå från vad som ska vara 

besöksanledningar i områdena, förutom för dem som redan  

verkar eller bor på platsen och därför besöker den naturligt ändå. 

Kommunen bör förstärka områdena med ytor för rekreation, 

lekplatser och grönytor. Tillsammans med verksamheterna på  

platsen så skapas trygghet när människor besöker platsen under 

dagens och kvällens timmar. Sammanfattningsvis är visionsarbetet 

med att staden ska växa väster ut och sammanlänkas mer med havet 

mycket bra, men får inte bli på bekostnad av nuvarande centrum. 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

konkretiseras i redan 

befintliga styrdokument i 

kommunens verksamhet. 

 

 

Översiktsplanen 

konkretiseras i 

samhällsbyggnadsstrategin, 

genomförandeplanen och 

stadsutvecklingsvisionen.  
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Västra centrum ingår i 

området för FÖP och inte i 

översiktsplanen.  
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Parallellt med exploateringen av västra centrum måste nuvarande 

centrum kunna utvecklas i samma takt, med  

exempelvis detaljplaner. 

 

Om det i ÖP utpekas områden för vidare förtätning eller exploatering, 

oavsett om det gäller bostadsområden eller för verksamheter och 

näringsliv, och det samtidigt fastställs att en detaljplan för dessa 

områden behövs så måste kommunen prioritera framdrift i dessa 

detaljplaner. Risken är annars att vi får en låsning och att viktiga 

områden för Uddevallas tillväxt fördröjs. Om det i ÖP utpekas att det 

krävs en detaljplan så måste kommunen också vara tydlig i hur dessa 

detaljplaner ska och bör prioriteras. Kommunen bör också sträva efter 

att hålla detaljplaner så flexibla som möjligt, för att möjliggöra att 

fastigheter och platser nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Detta kan förändras över tid och ibland kan omställning av en 

fastighet behöva göras skyndsamt, framför allt med vår erfarenhet i 

ljuset av pandemin.  

 

Nedan redovisar vi rubriksvis de avsnitt som Fastighetsägarna anser 

extra vikt behövs läggas vid och adressera. 

 

Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 
Detta avsnitt ger ett axplock av de generella trender som vårt 

samhälle påverkas av, men ger en relativt knapp bild av den bredd av 

trender som finns och motiveringen till varför just dessa trender  

valts för Uddevalla är svag. Om avsnittet ska behållas bör det 

utvecklas och motiveras. Även påståenden som att Uddevalla har en 

positiv befolkningsutveckling som väntas öka, måste förklaras.  

Vilken riktning Uddevalla har med befolkningstillväxt saknas och 

framkommer inte heller. Det bör finnas en politisk viljeyttring, som 

kan komplettera visionen och skapa förväntningar hos  

verksamheter och fastighetsbolag som vill etablera eller investera i 

kommunen. Ett mål eller riktning för befolkningstillväxt skulle skapa 

framtidstro och en viljeyttring att bygga stolthet kring.  

 

Utgångspunkter och centrala begrepp 
Vision och riktningar 
Uddevalla kommuns vision och riktningar för att nå visionen är väl 

sammanfattad och skapar stolthet. Visionen bör framkomma 

tydligare i ÖP och genomsyra den i högre grad i kapitlet om  

Kommunala ställningstaganden. Idag kopplas dessa endast till FNs 

globala mål under respektive avsnitt i detta kapitel. Fokusera mer på 

vilka värden som är unika för Uddevalla och låt det genomsyra 

utveckling av stadsplaneringen. 

 

Vardagslivsperspektiv 
Vardagslivsperspektivet eller 15-minutersstaden som det ibland 

kallas i andra sammanhang, är en bra ledstjärna att inkludera i 

samhällsplaneringen. Detta dock med brasklappen att det inte enbart  

inkluderas i ÖP eftersom det just är en trend inom 

samhällsplaneringen världen över, utan att de också omsätts i 

handling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen styr inte 

hur detaljplaner hanteras. 

Frågan hanteras i andra 

styrande dokument, 

exempelvis i 

Genomförandeplan för 

bostadsförsörjning. 
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Riktningarna ska arbetas 

bort och fokus kommer 

istället hamna på hela ÖP 
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8 och 80-perspektiv  
Likt vardagslivsperspektivet är även 8 och 80-perspektivet en god 

ledstjärna att förhålla sig till inom stadsplaneringen. Tillgängligheten 

är viktigt, inte minst för en levande stadskärna. Mobilitet med  

olika färdmedel måste beaktas inom detta perspektiv. Begränsning av 

bilar och parkeringar av olika skäl görs i flertalet stadskärnor, men då 

måste det finnas en planering för hur människor ändå ska  

kunna besöka stadskärnan med bil om behovet finns. Risken är 

annars att dessa prioriterar andra handelsplatser, där besöket upplevs 

som bekvämare.  

 

Kommunala ställningstaganden  
Bostäder 
I detta avsnitt så förs ett mycket oprecist resonemang om vilka 

bostäder som behövs och vilka upplåtelseformer som efterfrågas, 

eftersom detta inte konkretiseras närmare. Det saknas en riktning  

som kan ge svar på framtida vägval, om hur stor utvecklingen av 

bostäder som behövs och vilken typ av bostäder. Om en tydligare 

definiering av de långsiktiga målen skulle göras av politiken, skulle 

det bli möjligt att konkretisera i ÖP. En sådan riktning skulle kunna 

vara ett befolkningstillväxtmål.  

 

”… grupper med särskilda behov och som står långt från den 

ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda insatser för att tillförsäkra 

tillgången till bostad”. 

 

Fastighetsägarna förordar en social bostadspolitik som adresserar de 

utmaningar som Sverige och dess städer står inför, så även 

Uddevalla. Det innebär sociala boendelösningar, men dessa måste  

öronmärkas för rätt målgrupper för att uppnå målverkan. Det är också 

tveksamt om nyproduktion är rätt väg för att möta behovet för den 

målgrupp som har sämst ekonomisk bärkraft. Ett alternativ är  

att bostadsbidrag eller bostadstillägg görs tillgängligt för fler som har 

det behovet, så att fler kan efterfråga bostäder i ordinarie bestånd 

eller nyproduktion.  

 

”… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa 

boenden som möter efterfrågan på  

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper”. 

 

Fastighetsägarna ser positivt på att förtäta områden, givetvis 

inkluderar detta såväl bostadsområden som stadskärnan och övriga 

centrum inom kommunen. För att möjliggöra att fler innovativa och  

hållbara boenden kan byggas bör kommunen i ett tidigt skeende i 

samtliga detaljplaneprocesser och markanvisningar, inkludera 

fastighets- och byggbranschens aktörer. Branschen och dess aktörer 

är de bäst lämpade att bidra med kunskap och effektivisera processen. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dessa frågor hanteras i 

Trafik- och 

parkeringsstrategin som 

länkas till planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandeplanen 

hanterar dess frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

85 

 

Lokalförsörjning  
”… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, 

för att på så vis säkra tillgången till lokaler även på platser där 

kommunen själv inte har lokaler”. 

 

Privata fastighetsägare bör involveras på ett tidigt stadie för att 

tillgodose kommunens behov av lokaler. Ovan text kan tolkas som att 

kommunen i andra hand tillgodoser behovet av lokaler genom  

extern aktör. Fastighetsägarna anser att kommunen i flera avseenden i 

första hand bör överväga alternativet med att hyra lokal av privat 

aktör.  

 

Strategisk markberedskap  
Detta stycke är så pass allmänt sammanfattat att det blir för 

intetsägande. Även om vi är insatta i att det finns mer detaljerade 

styrdokument, så bör ändå detta avsnitt också konkretiseras mer om 

det ska kunna ge en strategisk riktning. 

 

Klimatanpassning  
Klimatanpassning och framför allt översvämningsskyddet av 

Uddevalla centrum, är en av de viktigaste frågorna att hantera för att 

visioner om ett utvecklat centrum ens ska komma på tal. Det är  

de flesta överens om och kommunen arbetar med en plan och insatser 

för detta. Ändock måste vi poängtera behovet av att arbeta med både 

kort- och långsiktiga lösningar. Vid skrivande stund så  

översvämmas de centrala delarna av Uddevalla allt för frekvent. 

Fastighetsägare måste kunna bli betryggade i att de kan utveckla 

såväl befintliga som nya fastigheter inom detta område även i närtid,  

annars är risken att denna sorts investeringar uteblir. Följden blir att 

Uddevalla blir mindre intressant att investera och etablera sig inom, 

vilket i sin tur påverkar möjligheten till bostäder, 

kompetensförsörjning och verksamheter. Resultatet kan snabbt bli en 

utarmande kommun.  

 

Infrastruktur  
För utveckling av kommunen som helhet tillstyrker vi vikten av att 

utveckla Bohusbanan till en dubbelspårig järnväg, om invånare ska 

kunna inkluderas i den större arbetsmarknadsregionen.  

Bohusbanan har länge varit eftersatt och Fastighetsägarna 

tillsammans med flertal andra branschorganisationer har under ett 

antal år verkat för att Bohusbanan ska utvecklas.  

 

I ÖP nämns också väg 161 tillhöra det huvudvägnät som kommunen 

har för avsikt att bevara och utveckla. Detta stråk som leder till och 

från Lysekil bör byggas ut mer för att tillgodose behovet. Även  

detta har Fastighetsägarna tidigare år framfört som ett stort behov för 

de båda kommunerna.  

 

Hamnen och farleden  
Fastighetsägarna tillstyrker nämnda planer med att flytta hamnen 

väster ut. Viktigt är dock att övrig infrastruktur parallellt planeras till 

detta område, möjligtvis med järnvägsanslutning. Dessutom bör  

mycket verksamhetsmark planeras runt hamnområdet och att 

detaljplanerna för detta område påskyndas. 
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Översiktsplanen ska verka 

övergripande och 

strategiskt. 
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Trafikverket. 
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Bevara Forshälla  
Synpunkter Kommentar 
Föreningen Bevara Forshälla 

Föreningen Bevara Forshälla är en ideell förening, som enligt sina 

stadgar har som syfte att bevara Forshälla från akustiska och visuella 

störningar och att bevara natur- och kulturmiljö samt i övrigt verka 

för god livskvalitet i Forshälla. Föreningen har för närvarande 380  

medlemmar boende i Forshälla eller i närområdet. 

 

Vi konstaterar, att utgångspunkterna för kommunens 

översiktplanearbete i mångt och mycket sammanfaller med våra, 

kommunens ur ett kommunövergripande perspektiv, vårt ur ett  

områdesperspektiv. 

 

Föreningens nuvarande huvudintresse är att stoppa etablering av ny 

bergtäkt i Nordbergen. 

 

Sveriges miljömål 
Nordbergen är ett helt orört tätortsnära naturområde med höga 

miljövärden. Enligt  

SVERIGES MILJÖMÅL – GOD BEBYGGD MILJÖ anger 

Naturvårdsverket bl a ”behovet av tillgång till attraktiv tätortsnära 

natur har dessutom ökat som följd av Coronapandemin och införda 

restriktioner. Det behövs tydliga politiska avvägningar och 

ställningstaganden för att minimera konflikterna och skapa en god 

livsmiljö för människor”. 

En politisk avvägning i ny översiktsplan innebär enligt föreningen att 

Nordbergens natur bibehålls orörd. 

 

Förslaget till ÖP 2022 
Det av kommunen utarbetade förslaget till ny ÖP behöver 

kompletteras med ytterligare riktlinjer för den kommunala 

beslutsprocessen. Riktlinjer saknas bl a för kravet på detaljplan  

för enstaka byggnadsverk, om användningen av byggnadsverket får 

betydande inverkan på omgivningen. 

 

Behov av ny översiktsplan för prövning av bergtäkt, asfaltverk 
och återvinning, Nordbergen. 
Bristen på kommunal framförhållning genom en aktuell översiktsplan 

även för vår del av kommunen lämnar fältet fritt för olika intressenter 

att söka utnyttja naturresurser på ett sätt, som, kan innebära stor 

olägenhet för oss boende och verksamma i Forshälla, helt emot vad  

som anges i Förslag till ÖP ( t.ex. under 2.1.2 God livsmiljö och 2.2.6 

Buller och luftkvalitet).Vi är medvetna att en översiktsplan ej i detalj 

kan reglera alla typer av verksamhet i alla kommundelar, men 

kommunens beslut om riktlinjer för vindkraftsetablering visar, att ett  

kommunalt ställningstagande i etableringsfrågor har stor styrande 

effekt. Det kommunala beslutet kom dock i efterhand. Ett tidigare 

beslut hade besparat både Rabbalshede Kraft AB och boende i 

Forshälla arbete och oro. 
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Bergtäkt, asfaltverk och deponi i Nordbergen 
I avsnitt 2.1.2.7 i förslag till ÖP behandlas bergtäkter. Skrivningarna 

är luddiga och kan knappast användas som underlag för sökande, 

alternativa etableringar eller lindra presumtiva grannars oro. ”I 

Uddevalla ska lämplig lokalisering av bergtäkter prioriteras efter 

områdets lämplighet och påverkan på medborgares intressen och 

vardagsliv” eller ”sträva efter en dialog tidigt i processen mellan 

företag, kommun och länsstyrelse” eller ”krav förhandlas  

tillsammans med företagen för kompensationer av deras slitage och 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för 

medborgarna”. Vad innebär detta rent konkret? 

 

I den planerade etableringen i Nordbergen träffades 

överenskommelse mellan två markägare och Swerock AB om arrende 

av delar av Nordbergen för bergtäkt, asfaltverk och deponi. Var  

fanns kommunen i denna fråga och vilken medborgardialog eller 

kompensation för försämrad boendemiljö diskuterades? 

Kommunen har själv 2016 i Materialförsörjningsrapport konstaterat, 

att det generella behovsmåttet av ballastmaterial uppfylls till det 

dubbla för kommunen och uttagsmöjligheterna till det tredubbla. 

Kommunen avstyrkte också ansökan från Samkross AB  

om bergtäkt på Geddeknippeln 1:1 med hänvisning till olämplig 

lokalisering och att behovet av ballastmaterial var tillgodosett under 

lång tid.  

 

En aspekt utöver själva etableringen och därtill kopplade olägenheter 

med buller, damm och ljudstörningar är trafiksituationen. Swerocks 

ursprungliga planer på utfart från täkten till väg 678 stoppades av 

kommunen och Trafikverket. Swerocks och Trafikverkets förslag är 

nu utfart till väg 668, en sex meter bred krokig väg, där stora fordon 

knappt kan mötas idag.  

Utfart av upp till 300 tungt lastade fordon på denna väg innebär stora 

säkerhetsrisker för skolbarn, arbetspendlare och övriga förutom de 

utsläpp transporterna medför. Boende i Sundsområdet med 

svårigheter att ta sig ut på väg 678 redan idag torde kunna påräkna 

ännu längre väntetider med ett antal södergående tunga lastbilar. 

 

Swerocks AB´s ansökan har inlämnats i oktober 2020 till Mark- och 

miljödomstolen, som ännu ej behandlat ansökan med hänvisning till 

brister i ansökningsunderlaget. Ev. kommer ärendet upp i september. 

Ansökan avser f.n. 20 års verksamhet (ursprungligen 35 år), men  

varför inte söka om förlängning efter 20 år, för att inte ”förstöra” nya 

jungfruliga områden? Forshällabornas livsmiljö i närheten av täkten 

kommer definitivt att påverkas negativt, helt mot uttalade ambitioner 

i förslaget till ÖP.  

 

Vi anser, att i översiktsplanen ska anges lämpliga områden för 

störande verksamheter typ bergtäkter och att dessa riktlinjer ska vara 

väl kända av tilltänkta exploatörer. Även om kommunen ej är 

tillståndsgivare i dylika ärenden, torde en klart uttalad kommunal 

viljeinriktning väga tungt. Vi emotser, att översiktsplanen 

kompletteras med tydligare skrivningar. 
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Kommunen är enbart 

remissinstans i 

tillståndsprövningarna. I 

och med detta tas texten om 

krav på kompensation bort. 

Kommunen har en önskan 

om god samverkan med 

bergtäktsföretag. 
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Att utreda var i kommunen det är 

lämpligt att etablera täkter är ett 

omfattande arbete. En första 

aspekt är alltid kvaliteten på 

berget. Det är t.ex. ingen idé att 

peka ut platser som är lämpliga 

där bergarten inte är lämplig att 

utvinna. Det innebär att en 

kartering på berget behöver göras, 

vilket är ett omfattande arbete.  
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Synpunkter i övrigt 
Under rubriken 2.1.3.6 Näringsliv anges, att kommunen ska verka för 

att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag 

stärks. Föreningen instämmer i denna målsättning. 

 

Under rubriken 2.2.2.2 Landsbygd uttalas, att kommunen endast ska 

tillåta komplettering av befintlig bebyggelse på landsbygden om 

koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- 

eller gemensamhetsanläggningar. I Forshälla finns ej kommunalt VA  

utom på Fräknestranden. Bygden är en attraktiv bosättningsort, och 

många lantbruksfastigheter har köpts av icke lantbrukare, men jorden 

nyttjas som tidigare till foder för djur och spannmålsodling. Ett flertal 

egnahem har också uppförts under senare år utan att placeras på 

jordbruksmark. Läget med närhet till centralorten eller Ljungskile 

och med landsbygdens lugn och ro är efterfrågad av många, speciellt 

barnfamiljer.  

 

Vi anser, att en bebyggelse på icke-jordbruksmark ska vara ett 

boendealternativ även framledes i Forshälla liksom lokalisering av 

icke störande företag. Kommunens attraktionskraft ökar med fler 

boendealternativ. Skrivningarna i ÖP bör göras mer nyanserade  

i detta avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Friluftsfrämjandet Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 
Allmänt  
Planen lyfter fram de stora värden som vår natur har, med tystnad, 

biologisk mångfald och utrymme för invånarnas aktiva fritid. 

Uddevalla kommun kan ta ett tydligare initiativ genom ett varsamt 

tillvaratagande av befintliga resurser. De immateriella värden som är 

generationsöverskridande bör inte riskeras/ställas mot kortsiktiga 

materiella insatser och oåterkalleliga beslut. Samhällsvärdet av 

folkhälsa, nya möjliga framväxande intressen, besöksnäringar etc. bör 

också tas med som grund för framtida utveckling.  

 

Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även 

om tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion 

och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är 

viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd, 

skogsbruk etc. samt andra infrastrukturella exploateringar/förslag 

behandlas i ett större och långsiktigt perspektiv. 

 

I Friluftsfrämjandets verksamhet har alltid frågan om Allemansrätten 

varit viktig. Såväl när det gäller möjligheterna att vistas i markerna, 

som att respektera och sprida kunskap om det ansvar som detta 

medför. 

 

Att Allemansrättens betydelse finns tydligt markerade som en 

ambition i den kommunala översiktsplanen ger mycket stora värden 

för folkhälsa, allmän förståelse och kunskap om natur och kultur, 

samvaro med markägare etc. och genom trygga individers möten med 

andra i naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Ett stort antal naturreservat finns inom kommunen - där de stora 

områdena på Herrestadsfjället och Bredfjället ger oss en unik 

"vildmark". I naturreservaten - med biologisk grund eller för 

friluftslivets behov - och på övrig kommunal skogsmark, bör 

Uddevalla vara en föregångare när det gäller ett framsynt skogsbruk. 

 

Nuvarande skötselplaner bör ses över i de fall där andra metoder än 

de i dag vanliga kan skapa andra eller nya värden. En hög ambition i 

dessa frågor kan utnyttjas för en mer hållbar utveckling - och 

sannolikt bidra till att Uddevallas naturområden lockar besökare 

utifrån. 

En översyn bör också beakta det ökade intresse för friluftsliv som vi 

sett de senaste åren, och det ökade tryck som finns. Det gäller även 

infrastrukturella insatser för åtkomst och tillgänglighet. Det kan 

handla om kollektivtrafik, parkering, skyltning och annan 

information, etc. Men även möjligheter att till fots eller med cykel 

lätt kunna flytta sig inom sitt område – så att tillgången i vardagen är 

enkel. 

 

Vi medverkar gärna i samtal och verksamhet som leder till att fler 

kan möta naturen med mindre slitage. 

 

Ett väl fungerande strandskydd är viktigt, både i sig själv och i ett 

större sammanhang. Det handlar om mer än en balans mellan privat 

äganderätt och allmänhetens tillgång till naturområden.  

 

Två tydliga markeringar finns i planen: 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande 

anläggningar eller bebyggelse ska lokaliseras så att passager till, från 

och längs strandskyddsområden tillgodoses.  

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den 

allemansrättsliga tillgängligheten vid prövning av dispenser eller 

upphävande av strandskydd. 

 

Det bör därför vara i kommunens intresse att hitta långsiktiga 

lösningar som inte låser framtida utveckling genom beslut där 

effekterna inte är möjliga att återställa. Alltför stora ingrepp i 

strandskyddet kan innebära permanenta konsekvenser som motverkar 

samhällets gemensamma strävan till ett gott liv för alla invånare.  

 

Den varsamhet som vi uppmanar till gäller allmänt inom 

kommunen, och särskilt i kommunens natur- och kulturreservat där 

en framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv 

och därmed ett ökat samhällsvärde för Uddevalla kommun som 

attraktiv boende- och besöksort.  

 

Att planen är "... ett kommungemensamt styrdokument för samtliga 
förvaltningar och bolag ..." uppskattas i synnerhet som kommunen 

även tagit fram en Friluftsplan med motsvarande övergripande 

utgångspunkt.  

 

Det stimulerar då även till ett ökat ansvarstagande inom 

föreningslivet för att alla ska vara medvetna även om ansvar och 

respekt. Vi ser naturliga möjligheter till bred samverkan i denna 

kunskapsförmedling. 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Kommunen har antagit en 

Friluftsplan som länkas i 

översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Lokalförsörjning  

Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för 

flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra 

samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller 

föreningslivets lokaler i allmänhet.  

 

Vi ser att det finns både behov och tillgängliga lokaler. Tillsammans 

kan kommunens och föreningarnas lokaler bilda en gemensam bank 

för att främja föreningsliv och ideell verksamhet. En översikt över 

lokaler, storlek och tillgänglighet är en god resurs - många gånger 

med ett mervärde utöver de basala funktionerna. 

 

Som en illustration kan vår egen situation tas. Uddevalla 

lokalavdelning saknar ibland mellanstora, centrala lokaler och löser 

det genom kontakt med andra föreningar och studieförbund. 

Samtidigt vårdar vi ett antal stugor på Herrestadsfjället som 

uppskattas för den fina miljön de tillför, och som kan nyttjas även av 

andra föreningar. Sådan samverkan kan breddas och utvecklas.  

 

Om kartverktyget och planen  

Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydliga redan i förordet, där 

det noteras att "... ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans 
med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ..."  

 

Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av 

innehållet, och det är positivt att omgivande kommuner finns med i 

kartverktyget - för att relatera till helheten i vårt närområde – vår 

verksamhet följer inte alltid kommungränsen.  

 

För Friluftsfrämjandet och andra föreningar med verksamhet i 

naturen - till lands och på vattnet - vore det bra om även marin 

information genom sjökort kan visas som ett lager eller som 

bakgrund för att förstå infrastrukturfrågor där land möter vatten i 

allmänt till ett rörligt lokalt friluftsliv på vattnet.  

 

Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas 

tillgängligt i karthanteraren på https://karta.uddevalla.se - som en 

resurs för friluftslivet.  

 

Noteras även att endast en liten del av Friluftsfrämjandets 

vandringsleder - t ex på Herrestadsfjället - finns med i kartverktyget 

på https://karta.uddevalla.se.  

 

Strategisk markberedskap 

Det är viktigt med långsiktiga beslut i samverkan - när det gäller 

mark och naturtillgång. I planen bör även friluftslivet lyftas när 

kommunen säkrar strategisk mark.  

 

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga för god folkhälsa. 

Utöver de allmänna värdena går det att tillsammans med 

föreningslivet hitta områden där gemensamma initiativ kommer till 

nytta. Framförallt genom kontaktnät och stimulans - för en 

gemensam medvetandehöjning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjökort ingår inte i 

översiktsplanen. Vilken 

marin information som 

skulle kunna tillföras ÖP 

undersöks. 

  

Vandringsleder är bifogat 

planen 

 

 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karta.uddevalla.se/
https://karta.uddevalla.se/
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Friluftsfrämjandet läser med glädje att ”kommunen verka för att de 
delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 
områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar”.  
 

Angående vindkraft och kommunens vindkraftsplan kan vi notera att 

utbyggnadsförslaget i den tidigare vindkraftsplanen avslogs med 

hänsyn till Riksintresse för friluftsliv i området. Det är viktigt att det 
tydliga stöd för friluftslivet och de tysta områdena, som finns i 
förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när 
Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar 

skapas mellan dessa värden.  

 

Friluftslivets värde i skolan 

Friluftsfrämjandet erbjuder möjlighet till landets förskolor och 

skolor att driva en anpassad pedagogisk verksamhet, med inriktning 

på utepedagogik och friluftsliv.  

 

Genom den egna modellen I Ur och Skur, drivs förskolor både i 

Friluftsfrämjandets egen regi och genom licens. 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-

ur-ochskur/.  

 

Genom Skogsmulle i förskolan kan kommunala och fristående 

förskolor driva en riktad och läroplansgrundad pedagogisk 

verksamhet. https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-

ochskolor/skogsmulle/. 

 

Gården Ålslån – och kommunens naturskola – kan på nytt utvecklas 

till ett pedagogiskt centrum för utepedagogik, och andra aktiviteter 

och vi tror att en långsiktig plan för skolans verksamhet och de 

närliggande naturområdenas skötsel är viktig. Här bjuder vi in till 

förnyad samverkan.  

 

Vi välkomnar Uddevalla kommun att höja ambitionerna inom 

området, och att inom översiktsplanens områden underlätta för 

förskola och skola att integrera utepedagogik mm i verksamheten.  

 

Grön infrastruktur  

Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra 

grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och 

folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt 

för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc.  

 

Kopplingen mellan vatten och land måste beakta även de allmänna 

perspektiven kring tillgänglighet. 

 

Tillgänglighet till vildmark som våra fjällområden, men också nära 

områden som strandpromenader, badstränder och möjlighet till 

aktiviteter som paddling är viktiga för möjlighet till olika former av 

rörelse och rekreation i närmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-ochskur/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-ochskur/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-ochskolor/skogsmulle/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-ochskolor/skogsmulle/


Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

92 

 

Viktigt är också att Byfjorden, Ljungskileviken och andra liknande 

områden kan rymma såväl nyttotrafik till sjöss som friluftsliv på 

hemmaplan, t ex genom att lämpliga iläggsplatser och annan 

infrastruktur underlättas etc. Utöver vattenområdena till havs finns ett 

antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och naturvärden. 

När ”natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden 
och sociala värden inventeras och sambanden mellan dem 
analyseras” och andra insatser inom Mark- och vattenanvändning - 

Natur och friluftsliv ska planeras kan Friluftsfrämjandet bidra med 

vår kunskap inom området. 

 

 

Noteras 

ÖK Idé, Idéburen sektor  

Synpunkter Kommentar 
Arbetsgruppen är föreningslivets och civilsamhällets samlande part i 

arbetet för utvecklad samverkan mellan kommunen och ideella 

organisationer. Svaret grundas på den nuvarande gruppens 

erfarenheter, och utifrån de inledande fem åren av ÖK Idé. Svaret är 

inte en enhetlig och samlad ståndpunkt för ideella föreningar, 

organisationer och civilsamhället som helhet, och enskilda 

organisationer kan ha olika grund för sina ställningstaganden. Detta 

skapar balans och dialog i samhällsutvecklingen. Varje förening och 

organisation ansvarar naturligtvis för att lämna svar och synpunkter 

som berör deras verksamheter.  

 

Kommentarerna tar huvudsakligen sikte på de allmänna frågor som 

påverkar allmänhetens möjligheter till ett aktivt föreningsliv, 

demokratisk medverkan i samhällsutvecklingen och ett ökat 

engagemang i gemensamma frågor.  

 

Den ideella arbetsgruppen har i juni medverkat i planering och 

genomförande av kommunens samrådsmöten med föreningslivet för 

att bredda kunskap och engagemang i denna fråga. 

 

Föreningsliv och civilsamhälle 

Alla punkter i planen är naturliga i föreningslivet och ger redan idag 

en grund för vår verksamhet. Vi ser gärna ”… ett gemensamt 

regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska 

efterlevas i alla förvaltningar”.  

 

Denna formulering ger bra utgångspunkt för vidare utveckling. Inom 

ÖK Idé välkomnar vi en renare och enklare hantering av 

föreningsfrågorna. Samtidigt vill vi betona värdet av att föreningar 

och organisationer själva bevakar och utvecklar sina särskilda 

förutsättningar. 

 

Vi ser också gärna att kommunens planering är öppen och transparent 

så att inte föreningar och organisationer ställs mot varandra, att 

samverkan och goda relationer underlättas och att ideella initiativ ges 

smidiga möjligheter att genomföras. Det lilla kan ofta vara ett värde – 

eller en förutsättning – för många verksamheter. Så underlättas också 

vårt gemensamma arbete med demokrati, folkhälsa, värdefrågor och 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Digitalisering 
Det är givet att vi ser fördelar - dels i den administrativa delen med 

föreningsregister, ansökningar, bidrag mm - dels genom den 

gemensamma kompetens och förkovran som vi kan skapa med nya 

verktyg. Även här bidrar vi. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Här, liksom inom kultur, idrott etc finns många aktiva föreningar som 

påverkas av planens punkter. De allmänna synpunkterna för dem alla 

är att den kompetens och det engagemang som är riktat inom ett 

område är en resurs, och bör tas till vara i den kommunala 

planeringen. Såväl på idé- och utbudsplanet som när det kommer till 

driftsfrågor, anläggningar och infrastruktur välkomnar vi alla 

kommunala initiativ till tidig dialog. 

 

Skolan 
Föreningslivets värde i skolan kan utnyttjas bättre och planen bör 

visa detta. 

 

Allmänna tankar om översiktsplanen 

Planen är omfattande och strävar efter att vara heltäckande. Det 

innebär dock att det kan vara svårt som medborgare att läsa ut vad 

som är prioriterade områden för insatser. 

 

Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydlig 

I förordet, noteras att "... vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans 

med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ...". I syfte 

och mål utgår planen från människan och dialogen, och har "... ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv – 

(Kommunstyrelsen har till exempel fastställt i färdplanen att 

vardagsliv ska vara ett fokusområde i planen.) – för att kunna utgöra 

gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag ..." och 

allmänt stöder planen det förpliktigande målet att "... visionen 

förstärkts med ett hållbarhetsperspektiv". 

 

I Vision och riktningar betonas kommunens engagerade invånare, det 

rika föreningslivet och civilsamhällets värde som grund för att skapa 

ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och en bättre 

välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. Vårt 

engagemang i den ideella arbetsgruppen inom ÖK Idé innebär att vi 

delar denna bild och gärna bidrar aktivt i dialogen. 

 

Samtidigt finns en risk att så många mål markeras att de kommer att 

vara svåra att försvara när de ställs mot varandra. Många texter är 

abstrakta och konturlösa. Det är ibland svårt att avläsa kommunens 

vilja i de komplexa frågorna. En tydligare prioritering och 

avsiktsförklaring kring de generationsöverskridande målen skulle 

vara av värde. 

 

Reflektion över "Trettio år som planeringshorisont." 

Texten noterar att ÖP ska hålla för ett långt tidsperspektiv. 30 år är 

med en långsiktig blick över flera generationer inte ett långt 

perspektiv. Om de grundläggande nationella och globala miljömålen 

ska vara utgångspunkt så behöver också insatser planeras på en tydlig 

och idémässigt mer långsiktig bas.  

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Det är därför viktigt att planen ur ett hållbarhetsperspektiv beaktar en 

än mer avlägsen framtid - åtminstone i sin visionära del. Ett synsätt 

kan - och bör - vara att inte låsa fast satsningar som i en längre 

framtid inte går att återställa. Planen resonerar kring 

klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering. Det är inte 

självklart att de robusta och flexibla lösningar som krävs finns inom 

ramen för denna översiktsplan. Sannolikt behövs en viss 

återhållsamhet mot snabb framtidsoptimism och mer inriktning på att 

säkra de bestående värden som även kommande generationer har 

nytta av. Bilden av den översvämmade faxen på illustrationen i 

planen är belysande - men varför fortsätta att planera för bostäder i 

eller under vattnet?  

 

Om hållbarhet och klimatpåverkan 

Vi vill framhålla de många ideella föreningarnas styrka – och deras 

aktiviteters begränsade klimatpåverkan och fokus på gemenskap, 

lärande, utveckling, möten, rörelse, kultur mm snarare än 

konsumtion, resande, förbrukande och ekonomisk vinst och tillväxt. 

Med dagsaktuella IPCC-rapport som fond till kommunens långsiktiga 

strategiska planering av ett gott samhälle, och planens konsekvenser 

för medborgarna, tar vi modet att betona att all verksamhet måste 

beakta globalt erkänd kunskap om hot mot klimat och hållbarhet.  

 

Kommunen bör genomlysa hela planen utifrån senaste fakta i den 

nyligen presenterade rapporten. Vi ser det som en grundbult för att vi 

som är ideellt aktiva i föreningar och organisationer också ska kunna 

bidra, och sikta framåt – och då når vi de gemensamma målen lättare. 

 

Föreningslivet och IOP som verktyg 

Verktyget IOP lyfts fram i planen, som ett verktyg att nå målet. Den 

idéburna gruppen vill betona att kommunens vision i en långsiktig 

plan inte i första hand bör fokuseras mot enskilda verktyg och 

modeller.  

 

I stället bör möjligheterna till att stimulera, underlätta och förstärka 

medborgarnas ideella engagemang och de allmänna förutsättningarna 

för föreningslivet att utvecklas. Detta underlättar i sin tur samverkan 

och initiativ med de ideella krafterna som starka aktörer i dialog med 

kommunen. Vinsterna ökar - ett blomstrande föreningsliv leder till 

ökad demokrati, delaktighet och inkludering samtidigt som starkare 

aktörer har lättare att finna rätt samarbetsformer och verktyg. 

 

De ideella verksamheternas behov 

Lokalförsörjning  

Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för 

flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra 

samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller 

föreningslivets lokaler i allmänhet. 

 

ÖK Idé menar att en smidig tillgång, och även samutnyttjande av 

möteslokaler mm, kan vara en viktig del för att stödja de delar av 

föreningslivet där den egna verksamheten inte motiverar eget 

lokalinnehav. Med delvis nya lärdomar efter covidpandmin ser vi 

 

 

 

 

Kapitlet om trender i 

samhället ses över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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också förändrade mötesvanor. Det är rimligt att ett helhetsgrepp 

aktivt siktar till att underlätta för t ex mindre föreningar att bibehålla 

och utveckla sin verksamhet. Även de lokaler som idag finns inom 

föreningslivet kan vara en resurs i vidare användning - och kan 

motivera ett stöd för att de behålls i sin föreningsfunktion. 

 

Det är också viktigt att det är lätt att nå de lokaler som finns att tillgå, 

och att de är tillgängliga för alla. Medverkan i föreningsverksamhet 

ska inte begränsas av brist på kollektivtrafik eller otrygg utemiljö. I 

perspektivet att 8 och 80 ska leva väl är det rimligt att det går lätt att 

förflytta sig även kvällstid och under veckoslut inom kommunen och 

att det då går att känna trygghet. Det kan handla om busslinjer och - 

tider, men också att gång och cykelvägar mm säkras. Att på egen 

hand kunna ta sig till aktiviteter - utan behov av bil - är därför också 

en ambition i linje med klimat- och miljömålen och har ett egenvärde 

i sig. Här är det viktigt att det går att vara aktiv oberoende av var man 

är bosatt. 

 
Strategisk markberedskap 

Resonemanget i planen kan utökas till att omfatta föreningslivets 

behov av mark och utvecklingsmöjligheter. 

 

 

På samma sätt som planen säkrar mark för kommunal verksamhet 

och för industri bör planen ta hänsyn till befintliga verksamheter, och 

anläggningar, i föreningsregi och i samråd med de ideella rörelserna 

säkra kontinuitet och utveckling framåt.  

 

Planen pekar på värdet av helhet när det gäller miljöer arkitektur etc. 

och att såväl natur som kultur samspelar för en god livsmiljö skapar 

grunden för ett innehållsrikt värde i föreningslivet. Det är en bra 

allmän kommentar och ger underlag för punkterna om kulturell 

infrastruktur, men formuleringarna är väl vaga eller självklara, och 

skulle kunna göras tydligare och mer betryggande med tanke på det 

värde som kulturarv och kulturliv betyder för demokratisk tillväxt 

och mognad inom t ex föreningslivet, folkbildning och bra 

boendemiljöer. 

 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är av stor vikt i sin egen 

rätt. Naturligtvis ökar även möjligheterna till befintliga och bra nya 

verksamheter och underliggande värden inom föreningslivet, 

civilsamhället i stort och utveckling av initiativ eller företagande med 

en god miljö. Även inom detta område är många formuleringar 

självklara. I nästa steg gäller det att kommunen vågar ta 

framåtsyftande och nytänkande beslut i linje med de visionära tankar 

som presenteras. 

 

Civilsamhället och ett väl utvecklat föreningsliv kan ha en viktig roll. 

Vi rekommenderar kommunen att öppna dialogen i ett tidigare skede 

än tidigare och att se den samlade kompetens och engagemang som 

finns, t ex genom att skapa samrådsgrupper och råd med 

representation från föreningslivet. Det ger på sikt dubbla vinster. Dels 

en snabbare och tydligare referensdialog i utvecklingsprocesserna, 

dels bredare engagemang bland kommuninvånarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen har 

kompletterats med 

resonemang om 

naturmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Inom området Hållbara resor är det bra att planen slår fast värdet av 

cykel och gång i tätorterna och tillgänglig kollektivtrafik i allmänhet. 

Detta kan skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i kulturliv, ett 

mer inkluderande föreningsliv och egen aktivitet utan beroende av 

bil. 

 

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga. Utöver de allmänna 

värdena kan det finnas stora vinster att tillsammans med 

civilsamhälle och föreningsliv hitta områden där gemensamma 

initiativ kommer till nytta. Framförallt genom kontaktnät och 

stimulans - för en gemensam medvetandehöjning.  

 

Det är viktigt att det tydliga stöd för friluftslivet som nu finns i 

förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när 

Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar 

skapas mellan dessa positiva värden.  
 
Social hållbarhet och folkhälsa  

Inom detta område beskrivs från många aspekter just de värden som 

idag formar föreningsliv, folkbildning och demokratiska rörelser och 

våra stora medlemsskaror.  

 

De samhällsutmaningar vi möter på kort och lång sikt handlar delvis 

om att våra gemensamma värderingar utmanas till omställning och 

livsstilsförändringar. Det goda livet kan i stora delar byggas på 

styrkan i ett utvecklat och mångskiftande föreningsliv och en stark 

ideell sektor. 

 

Förutom riktade insatser vill vi betona att de generella insatser och 

det stöd som ges till våra organisationer på ett naturligt sätt leder till 

utveckling inom just de här områdena. Genom att stimulera till en 

allmän utveckling inom de demokratiska rörelserna kommer också 

målen om social hållbarhet och folkhälsa närmare. 

 

Barn och unga  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Som tidigare 

kommenterats finns många positiva lösningar att finna inom befintlig 

verksamhet i föreningslivet, om den kan säkras och underlättas. Det 

gäller även verksamhet för barn - såväl inom tävlingsidrott som i 

verksamheter utan prestationskrav.  

 

Bebyggelsestruktur 

Vi hänvisar till övriga tematiska kommentarer och förutsätter att de 

beaktas lika i alla kommunens delar - av demokratiskäl - när det 

kommer fram till ett förverkligande av planen. 

 

Grön infrastruktur  
Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra 

grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och 

folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt 

för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc. Kopplingen mellan 

vatten och land måste beakta även de allmänna perspektiven kring 

tillgänglighet. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Mark och vatten 

Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation. 

Värdena inom detta område betonas – de är generella för stora delar 

av föreningslivet - och mer specifika för en del föreningar. 

Sammantaget har de betydelse för allmänhetens rekreation, folkhälsa 

och demokratisk utveckling på lång sikt.  

 

Samtidigt finns koppling till större försörjningsfrågor som t ex 

Vindkraft, Strandskydd, äganderätt mm. Likaså är skydd för 

havsmiljöerna, biologisk mångfald i sjöar och vattendrag viktiga, 

med tanke på både rekreations- och naturvärden. 

 

Det är viktigt att de långsiktiga och generella behoven tas till vara när 

utnyttjande av dessa resurser planeras. Detta gäller såväl inom 

kommunen som tillsammans med grannkommunerna, och det är av 

vikt att de värden som lyfts i de skyddande riksintressena ses som 

allmänhetens gemensamma natur- och kulturarv. 

 

Allemansrätten, strandskydd mm 

Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även om 

tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion 

och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är 

viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd, 

skogsbruk etc. samt andra mer omfattande infrastrukturella 

exploateringar/förslag behandlas i ett större och långsiktigt 

perspektiv. 

 

De immateriella värden som är generationsöverskridande bör inte 

riskeras/ställas mot kortsiktiga materiella insatser och oåterkalleliga 

beslut. Samhällsvärdet av nya möjliga framväxande intressen, 

näringar etc. bör tas med som grund för framtida utveckling. 

Uddevalla kommun kan ta ett tydligt initiativ genom ett varsamt 

tillvaratagande av befintliga resurser. 

 

Detsamma gäller kommunens natur- och kulturreservat där en 

framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv och 

därmed ett ökat samhällsvärde för en kommun som attraktiv 

boendeort. 

 

Planens form och struktur 

Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av 

innehållet, och att innehållet kontinuerligt finns tillgängligt. Det ger 

en bra grund för framtida diskussion. 

 

Kartverktyget 

Kartverktyget är lätthanterligt – men det är viktigt att alla medborgare 

– även med begränsad tillgång till digitala kanaler ges möjlighet att 

nå innehållet och delta i diskussionen. Det är även positivt att 

omgivande kommuner finns med i kartverktyget - för att relatera till 

helheten i vårt närområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 
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Vi saknar dock att kunna visa marin information genom sjökort som 

ett lager eller som bakgrund. Det skulle dels göra det lättare att 

relatera t ex naturreservat, strandskyddsområden etc. till de 

trafikströmmar som finns, dels lättare att förstå infrastrukturfrågor 

där land möter vatten - för båtturism och i allmänhet - till ett rörligt 

lokalt friluftsliv på vattnet. 

 

Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas 

tillgängligt i den öppna karthanteraren på https://karta.uddevalla.se  

 

Redaktionellt 

I de "centrala begreppen" finns en formulering som bör förtydligas. 

 

 För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta 

tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens gränser 

samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett 

miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och 

minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen. 

 

Här menas sannolikt: 

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta 

tillvara naturens resurser och tjänster INOM ekosystemens gränser 

samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett 

miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och 

minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen.  

 

I "Klimatanpassning" finns en formulering som behöver förtydligas. 

 

Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar 

som torka 

 

Här menas sannolikt:  

Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för SÅVÄL 
översvämningar som torka. 

Sjökort är inte en fråga för 

ÖP. Hur marin information 

skulle kunna tillföras 

planen undersöks. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

Byggföretagen  

Synpunkter Kommentar 
Byggföretagens beslut 
Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker Översiktsplan 2022.  

 

Övergripande synpunkter  

Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas som remissinstans för 

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022.  

 

Vi är glada att staden växer och att den under de senaste åren haft en 

god tillväxt. Vi ser positivt till att Uddevalla kommun har visioner 

som nu omsätts för att ytterligare stärka stadens attraktivitet. Det ger 

ett underlag till hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av 

infrastruktur, hus och bostäder. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Byggbranschen är en viktig aktör när det gäller att realisera 

översiktsplanen. Det är vi som bygger samhällsfastigheter, 

kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är också en 

viktig del av näringslivet och svensk samhällsekonomi. Branschen 

går fortfarande bra, trots pågående pandemi. Vi bidrog 2019 med 356 

300 arbetstillfällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg- och 

anläggningssektorns andel av Sveriges BNP överstiger 11 procent. 

Det finns dock en oro över det rådande läget, då branschen kommer 

sent in i konjunkturcykler.  

 

Här vill vi poängtera vikten av att vi kommer in tidigt i processen. 

Nyttja kompetens, kunnande, kreativitet och idéer som medlemmarna 

besitter.  

 

Nedan följer ytterligare ett antal kommentarer 
Byggföretagen ser positivt på att utveckla gröna miljöer som länkar 

samman stadens olika delar, både bostadsområden som mer 

kommersiella områden. Detta bidrar till en attraktiv stad och innebär 

en positiv utveckling som skapar förutsättningar för nybyggnation.  

De samtal som Uddevalla kommun har bjudit in till och genomfört 

har inkluderat näringslivet. Det har skapat engagemang och förståelse 

för stadsutvecklingen hos byggföretagens medlemmar, vilket är 

mycket positivt. Planen som tagits fram är väl genomarbetad. 

 

Positiva effekter:  

• Att Uddevalla tar vara på tillgängligheten. I hela kommunen 

finns närheten till havet och en fantastisk natur som skapar 

förutsättning för en aktiv besöksnäring.  

• Att Uddevalla bidrar till en mer attraktiv stad som i sin tur 

attraherar invånare, företag, kompetens och som innebär att 

fastigheter ökar i värde. 

• Att områden i och runt Uddevalla kan lyftas och utvecklas. 

Det skapar förutsättningar för ökad byggnation.  

• Att det finns spännande och nyskapande projekt som gör att 

det blir mer attraktivt att investera, utveckla och bygga.  

 

Byggföretagen anser det är viktigt:  

• Att Uddevalla kommun har en fortsatt tät dialog med 

näringsliv och medborgare, för fortsatt delaktighet och 

transparens i processen. 

• Att det är viktigt att byggföretagen som investerar och utför 

byggnation kommer in tidigt i processen. 

• Att upprätta och upplysa om långsiktig och kortsiktig 

prioritering av detaljplaner i översiktsplanen, både i kartlager 

och i text. Gäller även fördjupad översiktsplan Uddevalla 

centralort. 

• Att engagera sig extra i de utmaningar som finns, särskilt 

översvämning och skyfall. 

• Att ta tillvara på möjligheten att testa idéer gällande 

stadsutvecklingen Uddevalla centralort samt att det görs i 

samverkan med byggföretagens medlemmar.  

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Destination Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 
I den sammanställning av synpunkter som lämnas nedan, så tar vi, 

Destination Uddevalla, vår utgångspunkt i de effekter som turism 

alstrar. Turism skapar möjligheter för tillväxt, sysselsättning och 

utveckling. Många besökare skapar underlag för service och 

näringsliv. Det genererar konsumtion i flera branscher, såsom hotell 

och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. 

Besöksnäringen gynnar också entreprenörskapet, nyföretagande, 

företagsetableringar och talangattraktion. En stark besöksnäring kan 

ge ökad inflyttning och befolkningstillväxt, med den roll det fyller för 

platsens samlade attraktivitet med de mervärden som skapas. Viktiga 

värden framför allt för de som bor på platsen. Följande synpunkter 

innefattar dessa värden. 

 

2.1.1.1 Bostäder  
Under denna punkt bör ett turistiskt perspektiv lyftas in där det i 

planering skall beaktas relaterad verksamhet för besöksnäring som 

utbud av varor och tjänster, exempelvis restauranger, gästhamn och 

uthyrning (båt, cykel, SUP etc.). Särskilt inom områdena inre och 

yttre hamnen i centrala Uddevalla med den planerade 

stadsutvecklingen av det så kallade ”Västra Centrum”.  
 

2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö  
Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen för 

presumtiva besökare. Så även under 2.1.2.2 Ekosystemtjänster och 
naturvård.  
 
2.1.2.3 Hållbara resor 
I denna punkt borde särskilt lyftas fram de resbehov besökare har att 

kunna ta sig till olika besöksmål, ex. Gustafsberg, Lyckorna, 

Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället, vilket 

berörs i punkten 2.1.2.4 Miljö att hushålla med natur- och  

kulturresurser, samt punkten 2.2.2.5 Transportinfrastruktur.  
 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation  
Punkten kan ytterligare förtydligas avseende det värde som kan 

skapas för platsens attraktivitet med de förutsättningar som ges 

företag att generera turism i den mening att besökare ger konsumtion. 

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling  
Bör förtydligas avseende besöksnäringens roll för att gynna 

talangattraktion. Så även under punkten 2.1.3.6 Näringsliv i den 

utökade meningen att besöksnäringen också gynnar  

entreprenörskapet, nyföretagande och företagsetableringar, när 

sådana förutsättningar skapas för viljan att investera. Viktigt att 

poängtera att också säkerställa en fungerande kompetensförsörjning 

för Uddevallas besöksnäring.  
 

2.1.3.7 Digitalisering  
Här kan lyftas in att besökare har särskilda behov av digitala 

lösningar för att tillgängliggöra, upptäcka och uppleva platsen i 

bemärkelsen att hålla en digital besökardialog (innan/under/efter 

besök).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

Området ligger inom FÖP 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 
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Noteras 
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2.2.1.1 Bebyggelsestruktur  
Denna punkt bör förtydligas vad gäller Uddevalla/orten som 

besöksmål och utveckling av boendemiljöer där vatten- och 

naturmiljöer tillgängliggörs och utbud av varor och tjänster  

möjliggörs för platsens attraktionskraft. Av vikt både för centralorten 

Uddevalla och Ljungskile centrumkärna.  

 

2.2.1.2 Infrastruktur  
Här finns ett behov av att förtydliga att den blå infrastrukturen 

(bryggor för angöring, hamnar, gästhamnar med anslutande 

infrastruktur) skall utvecklas för att bättre tillgängliggöra skärgården. 

Likaså den gröna infrastrukturen att bättre tillgängliggöra 

friluftsområden vad gäller möjliga transportslag, vägar, parkering och 

ställplatser (samt anslutande blå infrastruktur). Också sett i 

utvecklingen av det totala utbudet för att skapa ett hållbart  

nyttjande av naturen där särskilt intressanta besöksmål kan pekas ut, 

ex. Gustafsberg, Lyckorna, Bokenäset (Bassholmen, Kärlingesund, 

Kalvön), Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället. 

 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  
Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen. 

Också i synnerhet med de särskilt intressanta besöksmål vi har som 

exempelvis Lyckornas och Gustafsbergs badortshistoria där 

intilliggande friluftsområden som exempelvis Bodele kan utvecklas 

med den inriktningen. Möjligheter som också återfinns med 

utveckling av exempelvis fler och bättre vandrings- och cykelleder, 

samt sportfiske. 

 

2.2.2.5 Transportinfrastruktur  
Under ”Hamnen och farleden” bör även besöksnäring nämnas i 

kontexten att inre hamnen öppnas upp som en del i det vidare 

perspektivet av den planerade stadsutvecklingen och  

sjöburen person- och godstrafik (utveckling av blå infrastruktur). 

 

2.2.2.7 Vatten  
Här kan tryckas mer på att tillgängliggöra med en infrastruktur som 

stödjer att uppleva kust och hav för en ökad attraktivitet. 

 

Detta nämns delvis i 

planeringsprinciperna. 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdena ingår i FÖP 

Ljungskile och FÖP 

Uddevalla. 

 

 

 

 

  

Området ingår i FÖP 

 

 

 

 

Noteras 

 

Bokenäsets framtid  

Synpunkter Kommentar 
Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och ge vägledning för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I förslaget till 

översiktsplan tycker vi att det ibland är svårt att hitta vilket underlag 

som ligger till grund för olika antaganden och när de tagits fram. Tex 

statistik från vilket år ligger till grund för slutsatser om demografisk 

utveckling i kommunen, ombyggnad av fritidsbostäder till 

permanentbostad, översvämningsrisker etc. 
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Synpunkter 

1.3.4 Medborgardialogen 

De medborgardialoger som genomfördes var ett bra sätt att involvera 

medborgarna och var välbesökta i Bokenäs och Skredsvik. Tyvärr är 

dokumentationen ifrån de dialogerna väldigt grovt sammanfattade 

och vi saknar många aspekter som lyftes på dialogerna. Begreppet 

Tätort av lokal betydelse får stor betydelse i ÖP. Vi kan inte se att det 

begreppet var med i de medborgardialoger som gjordes. Det får stor 

betydelse för utveckling av viktiga samhällsfunktioner som 

pendelparkeringar, GC banor, lekparker, gatljus, satsningar på 

idrottsplatser, förbättringar vid skolor, etc. 

 

2.1.1.1. Bostäder 

I Uddevalla kommun ska ”ny samlad bebyggelse lokaliseras i 

centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i första hand 

alternativt områden för orter av lokal betydelse samt 

sammanhängande bebyggelse”. Vi anser att Rotviksbro absolut är en 

ort av lokal betydelse. Här finns kommunalt äldreboende som 

planeras byggas ut, förskola, två restauranger, två bensintappar, en 

inredningsaffär och Rotan varuhus som nyligen byggts ut och 

fördubblat sin handelsyta. I närheten finns nya och 

ombyggda/permanentade bostadsområdena Furuhall, Stolteröd, 

Lanesund, Åsen, Högås. I jämförelse med Hogstorp så anser vi att det 

är självklart att Rotviksbro också är att betrakta som en ort av lokal 

betydelse. Hogstorp har inte alls haft en så omfattande och snabb 

expansion på senare år som Rotviksbro har.  

 

Vidare har kommunen redan beviljat bygglov till områden som är 

stora, Furuhall, Stolteröd, Lanesund, Havstensområdet. Kommunen 

måste svara upp med service, kommunikationer och trygghet även 

här. Servicelägenheter finns inte på Bokenäset. Varierade och 

hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper behöver också finnas 

på Bokenäset. 

 

2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Pandemin har förändrat var och hur framtidens arbetsplatser kommer 

se ut. På Bokenäset finns redan ett kontorshotell (i Kristevik) och 

användningen av hemarbetsplatser kommer även efter pandemin att 

fortsätta. Detta gäller såväl för skattefinansierade verksamheter som 

privata företag. 

 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Det måste finnas beredskap för snabb utbyggnad av t ex 

pendelparkering och Återvinningscentral. Dessa funktioner 

efterfrågas starkt redan idag. Även lekplatsområden bör identifieras 

snarast. 

 

2.1.1.5 Klimatanpassning  

Med hänsyn till klimatanpassning och risken för översvämning så 

behöver Rotviksbro, som är en viktig knutpunkt med handelsområde 

och serviceområde, också omfattas av en skyfallsutredning. Även här 

måste handelsområdet, utryckningsvägar, kollektivtrafik, gång- och 

cykelvägar fungera vid översvämning. 

 

 

Medborgardialogerna finns 

länkade i översiktsplanen 

och Ort av lokal betydelse 

är ett begrepp som 

myntades utifrån 

medborgardialogerna och 

vidare i arbetet internt. 

 

 

 

 

Ort av lokal betydelse är de 

orter som har en 

gatustruktur med bostäder 

och verksamheter. 

Rotviksbro uppfyller inte 

detta krav. Detta utesluter 

inte att Rotviksbro ändå 

kan vara en lämplig plats 

för utveckling av 

kommunal service mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

Noteras, skyfallskartering 

finns för området. 
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Mellan Rotviksbro och Saltkällan finns väg 787 som används som 

alternativväg när E6 är avstängd. För att fortsatt ha den funktionen 

behöver vägens standard förbättras. 

 

2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 
Vi noterar att det i ÖP står att ”I Uddevalla kommun ska 

Uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur- och 

kulturmiljöer med rekreationsmöjligheter inom gång- och 

cykelavstånd”. Vi anser att den meningen måste förändras till att 

ALLA medborgare i kommunen, oavsett om man bor på landsbygden 

eller i staden, ska ha tillgång till detsamma. Landsbygden har också 

behov av lekplatser, el-ljusspår, cykelvägar till badplatser osv. 

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

För hållbara resor från landsbygden så behöver pendelparkeringar 

byggas på landsbygden. För Bokenäset behövs dessa vid Rotviksbro, 

Bokenäs skola, Skår (vid färjan). 

 

2.1.3.2 Barn och unga 

Bra att kommunen säger att alla barn och unga utan särbehandling 

ska tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. I 

Uddevalla ska alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Då är 

det anmärkningsvärt att inte en enda av kommunens idag 59 

lekplatser finns på Bokenäset. Man har även nyligen dragit in 

bokbussen vilket särskilt drabbar barn och unga som inte så lätt kan 

ta sig till biblioteken i Herrestad och Uddevalla. 

 

De lokala idrottsföreningarna behöver bättre stöttning från 

kommunen för att kunna fortsätta med det ideella arbetet som görs 

för barn och ungdomar på Bokenäset. Det finns inte tillräckligt med 

idrottsanläggningar för fotboll, cykel, ridning etc. 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Vi saknar i Fritidsplanen en strategi för hur landsbygdens boende 

också ska få tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter, särskilt för 

barn och ungdomar. 

 

2.1.3.6 Näringsliv 

När bygglov söks skall nybyggnad av kontorshotell och liknande 

prioriteras. Det är inte bara besöksnäringen som skall 

uppmärksammas, även *traditionella* näringar som jordbruk, 

skogsbruk och småindustrier bör ges mer uppmärksamhet och stöd 

till t ex marknadsföring, administration mm. 

 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Orter av lokal betydelse 

Vi har redan under rubriken 2.1.1.1. Bostäder ovan betonat att 

Rotviksbro bör benämnas en ort av lokal betydelse. Det finns redan 

både äldreboende och förskola här, förutom handelsområdena, två 

restauranger och två bensinmackar som bostadsområden under 

uppförande. Äldreboendet som har 40 platser har kommunen i 

dagarna deklarerat ska utökas med 20 platser till. Det går 120 barn på 

förskolan. Rotviksbro handel kallat Rotan har i sommar fördubblat 

sina ytor. Kommunalt VA finns och det byggs och flyttas in överallt 

 

Vägen ägs av Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte en fråga för ÖP 

 

 

 

 

Friluftsplanen kommer 

länkas i översiktsplanen 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare kommentar 
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där denna utbyggnad garanterats. Hafstens Camping attraherar 

mycket turism och har varit mycket välbesökt under pandemiåren och 

planerar också utbyggnad. Vi behöver pendelparkering, gatljus, 

återvinningsstation, lekplats, säkra över- och undergångar vid de 

trafikerade vägarna, cykelbanor och gångvägar och någon mötesplats 

för ungdomar. Det borde snarast göras en utredning av hur kommunal 

service ska knytas till Rotviksbro. Se också ÖP-avsnittet om 

bebyggelse som pekar ut Havstensstrand som det område där det ska 

byggas mer bostäder och förtätas. 

 

2.2.1.2 Infrastruktur  
Grå infrastruktur 

Länsväg 160 från Rotviksbro till Orust är mycket trafikerad i bägge 

riktningarna och behöver lyftas som ett viktigt stråk. Väg 160 

tillsammans med väg 787 till Saltkällan är också viktiga som 

alternativvägar när delar av motorvägen E6 måste stängas av av olika 

anledningar. 

 

Gång- och cykelvägar 

I kartan finns inte några planerade gång- eller cykelvägar på 

Bokenäset. För den sammanhängande bebyggelsen som finns runt 

Rotviksbro är det viktigt att det finns säkra cykelvägar att använda. 

Det finns också anslutande cykelvägar på Skaftö, Orust, Munkedal 

som cykelvägar kan knytas samman med. 

 

Från sommarbostad till året runt 
Många sommarbostäder görs om till permanentbostäder. Inte minst 

märks detta genom att antalet bevakningsområden för VA i 

kommunen är störst på Bokenäset (se Uddevallas VA-plan antagen 

2019). På sikt kommer fler sommarbostäder göras om till året-runt-

bostäder. 

 

Vardagsliv fokusområde i ÖP 
Pandemin har startat en trend som visar att vi kan och fortsättningsvis 

kommer att jobba mer hemifrån. Utflyttning av boende och företag 

sker. Fiber finns. Men vi måste se till att den kommunala servicen 

utvecklas på Bokenäset i samklang med den spontana dragning av 

bostäder och företagande mot nordväst i kommunen som redan pågått 

i decennier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelvägar (GC 

vägar) efter statligt vägnät 

är Trafikverkets ansvar. 

Utredning av GC längs väg 

161 pågår. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Västra Götalandsregionen  

Synpunkter Kommentar 
Synpunkter på planförslaget 
Samrådsförslaget, som enbart är i digital form, ger möjlighet att på ett 

interaktivt sätt se och förstå de olika delarna i planen. Kommunens 

vision tillsammans med de fem riktningarna ger en god bild av 

kommunens övergripande utveckling. 

 

Kommunens utvecklingsinriktning utgörs av två delar, 

bebyggelsestruktur och infrastruktur, och sammanfattas i en 

strukturbild. Det är positivt att planen tydligt redovisar den 

övergripande strukturen och hur orter och landsbygder ska utvecklas. 

Principerna om att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark, 

samla service till vissa områden och merutnyttja infrastruktur främjar 

en hållbar utveckling i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Kollektivtrafik och hållbart resande 

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver tillsammans 

med Kollektivtrafikplan för Uddevalla den strategiska utvecklingen 

av kollektivtrafiken och hållbart resande i länet generellt och i 

Uddevalla tätort specifikt. Uddevalla är en av regionens fyra kärnor 

och nav för stadstrafiken. Genom kommunen löper prioriterade 

kollektivtrafikstråk: längs med kusten via E6/Bohusbanan, västerut 

längs med väg 161, österut längs med Älvsborgsbanan/väg 44 och 

mot Dalsland längs med väg 172. 

 

Det är välkommet att det i förslaget lyfts att samhällsplaneringen vid 

planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden ska utgå från möjligheter till hållbara resor. Det 

är angeläget att fullfölja den inriktning för bebyggelse som föreslås i 

översiktsplanen, vilken syftar till att främst lokalisera ny bebyggelse i 

Uddevalla och Ljungskile eller i andra redan befintliga orter eller 

områden med sammanhängande bebyggelse. Fler bostäder i 

befintliga orter skapar ett bättre underlag för både en hållbar 

kollektivtrafik och annan samhällsservice. 

 

Merparten av de föreslagna områdena för ny bebyggelse finns i 

närhet till ovan nämnda kollektivtrafikstråk vilket är positivt. Ny 

bebyggelse i områden av mer landsbygdskaraktär, där 

kollektivtrafikutbudet är måttligt, eller i orter utanför de prioriterade 

stråken tenderar att bli bilberoende. Här finns det ett behov av i ett 

tidigt skede planera för anslutningar, gång- och cykelvägar till de 

prioriterade stråken. Exempelvis gäller detta orten Lane-Ryr 

Kyrkebyn där kollektivtrafikutbudet idag är litet. Vid utveckling av 

bostäder i de föreslagna landsbygdsområdena Utveckling av boende i 

landsbygdsområdena Havstensstrand och Fräknestranden bör i 

möjligaste mån lokaliseras i direkt närhet till den kollektivtrafik som 

redan idag finns i delar av dessa områden. 

 

För att kollektivtrafik, gång och cykel ska vara attraktiva alternativ 

för att utföra sin resa behöver dessa trafikslag också prioriteras i 

planeringen. Intentionerna om att prioritera kollektivtrafikens 

framkomlighet, att prioritera gång- och cykeltrafik framför bil vid 

planeringen i central- och tätort är goda exempel på 

planeringsprinciper som stödjer hållbara resvanor. 

 

Transportinfrastruktur 
Planförslaget lyfter utvecklingen av järnvägstrafiken, både för 

person-och godstransporter. VGR instämmer i detta och verkar 

tillsammans med Uddevalla och övriga kommuner och intressenter i 

länet för att kapaciteten och attraktiviteten i systemet ska förbättras. I 

planen pekas en korridor ut för en möjlig framtida 

höghastighetsjärnväg. Det är angeläget att större strukturerande 

infrastruktur samplaneras mellan kommunal, regional och statlig nivå 

för att åstadkomma mesta möjliga samhällsnytta och integrering med 

övrig transportinfrastruktur och samhällsplanering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Övriga synpunkter  

Den nyligen antagna kollektivtrafikplanen för Uddevalla kan med 

fördel refereras till i förslaget under avsnittet om hållbara resor. Den 

nya versionen av trafikförsörjningsprogrammet, vilken länkas till i 

förslaget, finns att hämta på www.vgregion.se/tfp. 

 

Avslutning 
Västra Götalandsregionen ser fram mot att fortsatt följa och vara en 

aktiv part i samhällsplaneringen och utvecklingen av hållbara resor i 

Uddevalla kommun. Både via redan etablerat samarbete i 

stadstrafikforum Uddevalla och framtida samarbeten. 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Vattenfall Eldistribution  

Synpunkter Kommentar 
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen 

regionalt elnät och lokalt elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 

145 kV, både ledning i luft och ledning i mark, inom kommunen.  

 

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller 
elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät: 
• Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 

linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession 

behöver sökas vilket är tidskrävande. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 

kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV 

ska placeras på ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk 

samt ur ett underhållsperspektiv. 

• Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av 

försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält 

(EMF). Vattenfall Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse 

där människor stadigvarande kan antas vistas, tex bostäder och 

kontor, inte uppförs närmare än 50 meter från ledningens närmaste 

anläggningsdel. Detta för att minimera eventuell framtida oro etc. hos 

de boende. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 20 m 

(landsbygd) eller 10 m (tätort) från närmaste fasledare vid icke 

direktjordad luftledning med en spänningsnivå upp till 100 kV med 

hänsyn till TSN nr 21. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 50 m 

(landsbygd) eller 20 m (tätort) från närmaste fasledare vid 

direktjordad luftledning med en spänningsnivå över 100 kV med 

hänsyn till Telestörningsnämnden (TSN) nr 21. 

• Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive 

avståndet 50 m (landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid 

jordfel, t.ex. åsknedslag, på luftledningen uppstår en förhöjd 

markpotential i ledningsgatan. Denna förhöjda markpotential får inte 

påverka angränsande anläggningar så att skador uppstår på dessa. 

Den förhöjda markpotentialen får heller inte medföra fara för person 

som befinner sig invid anläggning placerad i närområde till 

luftledningen.  
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Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller 
elnätanläggningar med beteckningen lokalt elnätnät: 
• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 24 

kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya 

nätstationer för elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid 

markförlagda kablar i tätbebyggt område men kan vara både 

markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden. 

• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till 

stadigvarande vistelse vara minst 5 meter. För att undvika brandrisk 

ska avstånd mellan station och brännbart material vara minst 5 meter. 

• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till 

anslutningspunkt är cirka 200 m. Det kan dock variera beroende på 

nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning. 

 

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall 

Eldistributions elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att 

drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning inte försvåras.  

 

Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall 

Eldistributions elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat 

ledningsägarens medgivande. 

 

Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att verksamheter eller 

åtgärder inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  

 

Vattenfall flygbesiktar alla luftledningar med en spänning från 11 kV 

och uppåt. Transportstyrelsens ståndpunkt för att säkerställa 

flygsäkerheten vid kraftledningsinspektion är att hinder i 

kraftledningens närhet, t.ex. master, ska vara så få som möjligt. 

Följande säkerhetsavstånd: 

• Master med höjd 50 meter och lägre placeras inte närmre 

kraftledning än 100 meter. 

• Master med höjd över 50 meter och master med stag placeras inte 

närmre kraftledning än 200 meter. 

 

Rekommendationen för hinder vid kraftledningar gäller även 

vindkraftverk och avstånden bör då räknas från rotorspets, eller det 

som annars finns närmast kraftledning. 

 

Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska 

anmälas i god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat 

ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal.  

 

En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad 

av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 

elnätanläggningar för att säkerställa kommunens kommande 

energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri och 

handel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

108 

 

Vid etablering av större solenergianläggningar och 

vindenergianläggningar krävs sannolikt ombyggnad av befintliga 

elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende 

krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och 

utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av 

befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 

elnätanläggningar.  

 

I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och 

förändrade intrång i geografin för att framtidssäkra den del av 

infrastrukturen som berör eldistribution. 

 

Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-

områden och vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får 

förhindra ledningshavaren att utföra de återkommande drift- och 

underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande 

föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning. 

 

Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att 

dessa inte omfattar ledningsgatan.  

 

Vid förändring i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt 

teknikval genomföras. Det är särskilt angeläget i områden där 

väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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ALLMÄNHETEN  

Lerbogård  

Synpunkter Kommentar 
Till att börja med vill vi meddela att det är glädjande att se en så 

genomarbetad Översiktsplan och ännu mer glädjande att den rimmar 

så väl med våra planer vilka vi tidigare presenterat och mottagits väl 

av Er. 

Vi skulle ändå gärna vilja ha ett förtydligande över vissa rubriker för 

att se hur dessa ligger i linje med våra tankar. Vår plan för ytan är 

bostäder (villatomter) och diverse väl lämpade verksamheter. 

Tänker på följande: 

• Areella näringar  

• Mark och vattenanvändning  

• Verksamhet och Industri – här är hela vårt område markerat 

vilket stämmer med våra tankar 

• Bebyggelseområde – här är inte området i närmast anslutning 

till motet öster om E6 markerat vilket vi önskar få med i 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Större bostadsbebyggelse 

planeras inte i detta område 

Fredrik  

Synpunkter Kommentar 
Jag önskar att samtliga riksintresses områden för vindbruk söder om 

Uddevalla tas bort helt ur översiktsplanen. 

 

Dessa områden är föråldriga och omoderna då de inte längre 

uppfyller de centrala kriterier som Energimyndigheten ställer, bland 

annat då avståndet till bebyggelse endast är 400m mot de 600 eller  

800m som specificeras i riktlinjerna. 

 

Kommunens landskapsanalys visar att dessa områden inte längre är 

lämpade för vindbruk. 

 

Kommunens tjänstemän och en bred politisk majoritet har tidigare 

givit avslag till vindkraftsbyggnation i dessa områden, varvid det 

framstår med stor tydlighet att dessa områden bör tas bort helt ur 

översiktsplanen. 

Anledningen till att dessa områden inte togs bort av 

Energimyndigheten 2011 var att det pågick projektering i området. 

Projekteringen har nu upphört sedan många år, vilket föranleder till 

att riksintresses områdena nu bör tas bort helt.  

 

 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 
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Riksintresset för vindbruk skall ställas mot andra intressen och detta 

riksintresse har under många år hindrat exploatering och 

bostadsbyggnation i dessa områden. Det har nyligen givits avslag på  

bygglovsansökningar och det finns flera aktiva bygglov under 

utredning som riskerar att få avslag på grund av riksintresset. Att det 

tydligt står i ÖPn att kommunen inte stödjer dessa vindbruksområden  

spelar ingen roll utan så länge riksintresset finns med i ÖPn så 

stoppas all utveckling i området. 

 

För närvarande har riksintresses myndigheterna och då även 

Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att se över och kraftigt 

minska antalet riksintressen. 

 

Att Kommunen nu skall arbeta aktivt för att ta bort dessa 

riksintressen från Översiktsplanen ses som väldigt tydligt och 

självklart. 

 

Att ta bort dessa områden går helt i linje med förutsättningarna på 

platsen, kommunens tjänstemän, kommunens politiker, 

kommuninvånares vilja, samt Regeringens och Energimyndighetens 

intressen och riktlinjer. 

 

Med dessa områden borta ur ÖPn öppnas möjlighet för vidare 

utveckling av denna del av Uddevalla kommun. 

Erik  

Synpunkter Kommentar 
Hej. Möjlighet önskas att man i översiktsplanen utökar framtida 

bostadsmöjligheter med området Bäve Groröd 1:38. Bifogar 
skissförslag för ca 17 bostäder. 

Området ligger inom 

FÖP:en och kommunen 

planerar ingen större 

bostadsbebyggelse inom 

detta område. 

Dan  

Synpunkter Kommentar 
Jag yttrar mig i egenskap av fastighetsägare till fastigheterna Hogarna 

1:2 och 1:3 i södra delen av kommunen. Det riksintresse för vindbruk 

som ligger kvar i vårat område bör tas bort då det inte är aktuellt 

längre, var jag förstått har kommunen beslut att inte tillåta mer 

vindkraft i området samt att området är för litet för att någon aktör 

skall vara intresserad av (eller ha möjlighet) att etablera verk i den 

storlek som byggs idag.  

 

Att detta område fortsatt finns registrerat påverkar möjligheten till 

nybyggnation i dess närområde helt i onödan, att etablera boende i 

området är attraktivt och en levande landsbygd gynnar kommunen 

och övriga boende i området då det ger underlag för en god 

samhällsservice. Kommunen bör omgående ta nödvändiga beslut för 

att energimyndigheten och länsstyrelsen skall kunna avregistrera 

detta riksintresse. 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Sheila och Nils  

Synpunkter Kommentar 
I ingressen till inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun slås fast att: "Uddevalla 

kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska 

redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och 

hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att ta 

tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig 

själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög 

livskvalité." Vi delar till fullo denna ambition och vision. 

 

När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock 

observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena 

Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla 

kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till 

översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför 

Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m 

utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklings- 

och byggnadsförbud. 

 

Vi ser detta som alarmerande och direkt motverkande ovan citerade 

vision för Uddevalla kommun. Detta gör att inga nya hus eller 

byggnader tillåts uppföras inom intresseområdena och 

skyddszonerna, vilket lägger en död hand över alla de fastigheter som 

är berörda. 

 

Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt 

att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av 

Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den 

dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 2012-

2013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan, 

antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen 

slås bl.a. fast att: 

 

"- Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 

stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft. 

- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft. 

- Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen." 

 

De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har 

riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun. 

De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av 

Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som 

numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt 

stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten 

skall inte underskrida 7,2 m per sekund på 100 m höjd. Numera är 

vindkraftverken betydligt högre (ca 260 - 280 m höga) vilket kräver 

längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle 

dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k. 

MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av i 

intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.  

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga 

beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra 

kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att 

behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt 

motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner 

strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling 

av jord- och skogsbruk inom området.  

 

Vi yrkar därför att:  

Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten 

reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra 

kommundelen. 

Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra 

kommundelen i förslaget till översiktsplanen. 

 

Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från 

riskområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.  

 

Vi som underteckna denna skrivelse med synpunkter är markägare 

och boende i aktuellt område och driver aktivt jord- och skogsbruk på 

fastigheterna Synnebol 311 samt Stenshult 31: 1. 

Örjan och Monika  

Synpunkter Kommentar 
Vi har tittat på en del av de texter som finns i det nya förslaget till 

Översiktsplan och har följande åsikter/förslag/önskemål: 

 

Friluftsliv är en viktig och växande del i människors liv. Det är 

viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. I nya förslaget till 

översiktsplan nämns endast 2 områden som s.k. tysta områden och vi 

vill påpeka att det finns betydligt fler tysta områden, bl.a. där vi bor i 

södra forshälladalen. Området söder om dalen har i nuvarande 

översiktsplan klassats som ”Allmänt intresse för friluftsliv” och vi 

menar att det ska den göras i nya översiktsplanen också. 

Skogsområdet söder och sydost om Forshälla kyrka är flitigt besökt 

av friluftsintresserade människor som promenerar, rider och är ute 

med husdjur då denna del av skogen är lättast tillgängligt för alla. Här 

finns också en medeltida kyrkväg bevarad som förra året av 

länsstyrelsen blev klassad som fornlämning. Det är den sista 

bevarade delen (c:a 600m) av en längre kyrkväg som sträcker sig ner 

till Häljerödssjön. 

 

 

 

Uddevalla kommun har 

endast två tysta områden 

och de är belägna på 

Bredfjället och 

Herrestadsfjället. 

 

Grönstrukturen ses över  
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Vi noterar att det finns en sträckning för en ev. höghastighetsjärnväg 

(under utredning) utsatt på kartan som faktiskt går rakt över 

forshälladalen och över ett antal tomter. Denna sträckning ser vi som 

en skrivbordsprodukt av någon som använt linjal och penna utan 

hänsyn till området i bl.a Forshälladalen med kulturhistoriskt värde 

och fantastisk boendemiljö. Det finns en alternativ stäckning som 

ligger i ungefär samma sträckning som den nuvarande järnvägen och 

som går utmed E6 och väg 678. Den skulle naturligtvis vara 

lämpligare om utredningen av denna höghastighetsbana fortsätter. 

En höghastighetsjärnväg är en mycket dyr investering och kräver 

oerhörda mängder resenärer för att ha någon möjlighet att få 

lönsamhet. En sådan skapar också kraftiga ljud med störningar för 

människor och djur och står sålunda i strid med den nya text om 

landsbygd och ljud som vi finner i nya översiktsplanen: ”Uddevalla 

ska på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt 

bevara tysta områden”. Forshälladalen med dess berg på båda sidor är 

en tyst oas. 

 

Att cykla säkert mellan Ljungskile och Uddevalla går tyvärr inte i 

dagsläget eftersom ca halva sträckan är väldigt trafikfarlig för 

cyklister. 

Vi föreslår att ni i den nya översiktsplanen planerar för en cykelväg 

vid sidan av (parallellt med) gamla E6 (Uddevallavägen) med start 

där cykelvägen kommer ut på gamla E6 vid korsningen mellan väg 

678 och gamla E6 och till korsningen vid Aröds industriområde i 

Ljungskile. Det borde vara perfekt och billigt att anlägga en 

cykelbana utmed gamla E6 då marken är plan och endast en liten del 

inte redan är inlöst p.g.a. befintlig väg/järnväg/motorväg. Detta skulle 

väsentligt öka cyklandet mellan Ljungskile och Uddevalla och bidra 

till ökad hållbarhet och bättre hälsa för många. Idag är säkerhetsläget 

för cyklister på den nämnda sträckan mycket lågt med anledning av 

fordonstrafiken. Vi åker sträckan dagligen och vågar inte själva cykla 

denna väg då vi ser det som livsfarligt. Det är ett ögonblicks verk att 

en bilist tittar på annat än vägen och olyckan är framme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragningen av 

höghastighetsjärnvägen är 

under utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om GC väg längs 

statligt vägnät ägs av 

Trafikverket.  
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Hanna   

Synpunkter Kommentar 
Även skogsbruk är en areell näring  

När det gäller de areella näringarna inom Uddevalla kommun tycks 

det som att det skogsbruk vi och våra grannar (bl.a. Lissleröd, 

Holmestad och Branseröd) bedriver i södra delen av kommunen, på 

sammanhängande yta av över 600 hektar, inte betraktas som 

markanvändning av intresse för översiktsplanen. I kartan över mark- 

och vattenanvändning finns inte någon areell näring noterad på vår 

fastighet, eller grannfastigheterna, med undantag för några få hektar 

åkermark (gul markering med texten ”åker”). Produktiv skogsmark 

har i stället klassificeras som ”landsbygd” (se Figur 1: Karta över 

Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen). Vårt intryck är att man från 

kommunens håll borde informera sig bättre om det aktiva 

skogsbruket inom kommunen, speciellt om man vill ha framgång i 

det mål man formulerat kring skogsbruksmark (läs mer nedan). 

 
Figur 1: Karta över Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen  
 

Industriområde på produktiv skogsmark  

När det gäller areella näringar och kommunens mål för dessa 

återfinner vi följande mål (s 54) ”I Uddevalla kommun ska... 

skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra 

ett rationellt skogsbruk.”  

 

Om man då inte har identifierat skogsmark i översiktsplanen tror vi 

att det är svårt för tjänstemän och beslutsfattare att ta hänsyn till detta 

mål när man fattar beslut om exploatering av mark. 

 

I det nya förslaget till översiktsplanen har man stick i stäv med detta 

mål föreslagit att avsätta mark för industriområde (se lila markering i 

figur 1) på produktiv skogsmark och det tycks inte som om man 

reflekterat över olämpligheten i detta då man bara beaktar 

jordbruksmark i bedömningen i tabellen på sidan 56. Vi motsätter oss 

att avsätta produktiv skogsmark till industrimark på vår fastighet. Vi 

tycker på samma sätt att det är olämpligt att förlägga en eventuell 

höghastighetsjärnväg över produktiv skogsmark.  

 

Höghastighetsjärnväg genom områden med högt naturvärde 

Inom vår fastighet har vi hundraåriga ekskogar som vi skött i flera 

generationer med höga naturvärden som resultat. Den föreslagna 

korridoren för den nya höghastighetsjärnvägen går genom just en av 

dessa hundraåriga ekskogar som i översiktsplanen klassas som 

 

 

 

 

 

 

 

Areella näringar faller 

numera under ”Värden och 

hänsyn” och kapitlet har till 

granskningen döpts om till 

”Förhållande av väsentlig 

betydelse” och visas inte i 

kartlagret för 

markanvändningskartan. 

Skogsbruk ingår i areella 

näringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmarken identifieras i 

vidare utredningar. 
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område av riksintresse för naturvård. Inte nog med detta. Järnvägen 

går sen vidare in i Bratteforsåns naturreservat som dessutom är ett 

Natura 2000-område (se Figur 2: Karta över områden av riksintresse 

för naturvård). Även om dessa två områden ligger inom den 

fördjupade översiktsplanen för Ljungskile som inte ingår i den 

översiktsplan som nu är ute för samråd är det första gången vi ser 

detta förslag i kommunens planeringsunderlag och vi vill framföra 

våra synpunkter. 

 

Ur bullersynpunkt tycks det också som en dålig idé att lägga 

järnvägen längs E6 där buller redan är ett omfattande problem för de 

boende i närområdet.  

 
Figur 2: Karta över områden av riksintresse för naturvård samt placering av 
höghastighetsjärnväg. 
 

Med hopp om att våra synpunkter beaktas. 

 

 

 

 

 

 

Höghastighetsjärnvägen är 

under utredning 

 

 

 

 

Marcus  

Synpunkter Kommentar 
Vi önskar inkomma med nedanstående synpunkter på förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla kommun. Jag vill också ifrågasätta att 

kommunen inte aktivt har kontaktat oss som fastighetsägare för att 

diskutera förslaget till översiktsplan. Jag noterar att det funnits 

dialogmöten men har inte tidigare haft kännedom om dessa. Vi fick 

kännedom om att det förelåg en deadline för att inkomma med 

synpunkter från en Granne.  

 

Felaktig klassificering av markområde 

Enligt figur 1 nedan är det markerade området betecknad som Ängs- 

och betesmark med naturvärdesklass 2. Det är inte korrekt. Området 

har tidigare varit en betesmark men är idag en del av gårdens aktiva 

skogsbruk och är beskogat. En större del av idag en granplantering 

från 2016. Vi anser att detta område klassificeras som skogsmark. 

 
Figur 1: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen 
 

 

 

 

Kommen har haft ett antal 

medborgardialogmöten 

under 2018. 

 

 

 

 

 

Den klassningen är gjord i 

kommunens 

naturvårdsrapport och är 

inget som är framtaget och 

revideringsbart i 

översiktsplanen, utan 

översiktsplanen visar 

endast den rapporten. 
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Riksintresse Naturvård  

Enligt figur 2 nedan är det gröna området ett område med naturvård 

av riksintresse. Vi har två invändningar avseende detta område. Dels 

är området alltför stort och omfattar även odlad granskog (se 

markering i figur 2) som inte kan anses ha några större naturvärden 

och definitivt inte av riksintresse. Vår andra invändning är att 

området även omfattar delar av bebyggelsen på gården (se markering 

i Figur 2). Bostadshuset är idag under renovering/rivning och det är 

vår avsikt att i en framtid renovera eller bygga ett nytt hus på samma 

plats som huset står idag. Vi vill alltså att det aktuella markområdet 

korrigeras så att det inte omfattar odlad granskog eller gårdsmiljön.  

 
Figur 2: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen  
 

Markreserv för dubbelspår 

Enligt Figur 3 nedan har man reserverat ca 2-300 m mark parallellt 

med järnvägen på den östra sidan. Vi önskar mer information om vad 

det innebär det för oss och vår verksamhet. Vi anser också att det är 

mer lämpligt att lägga ett eventuellt dubbelspår på västra sidan om 

den befintliga järnvägen eftersom man då kan undvika omfattande 

sprängning och expropriering av en befintlig fastighet. 

 

 

 

 

Riksintressena bestäms och 

regleras utav Riksdagen, 

det är inget som vi som 

kommun pekar ut. Denna 

yta är även likadan i 

befintlig ÖP från 2010. 

Alltså inget nytt 

riksintresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket äger frågan 

om utbyggnad av 

järnvägen. Kommunen vill 

i ÖP schematiskt 

åskådliggöra en möjlig 

utbyggnad av Bohusbanan 

till dubbelspår.  
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Åke och Ingela  

Synpunkter Kommentar 
Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som 

ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta 

och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att 

ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig 

själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög 

livskvalité. Det är en sund och förnuftig ambition och vision som vi 

självfallet stödjer. 

 

När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock 

observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena 

Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla 

kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till 

översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför 

Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m 

utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklings- 

och byggnadsförbud. Vi ser detta som alarmerande och direkt 

motverkande ovan citerade vision för Uddevalla kommun. Detta gör 

att inga nya hus eller byggnader tillåts uppföras inom 

intresseområdena och skyddszonerna, vilket lägger en död hand över 

alla de fastigheter som är berörda.  

 

Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt 

att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av 

Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den 

dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 2012-

2013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan, 

antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen 

slås bl.a. fast att:  

"- Kommunen med befintliga och tillståndsgivna vindkraftverk (22 

stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.  

- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft. 

 – Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen."  

 

De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har 

riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun. 

De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av 

Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som 

numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt 

stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten 

skall inte underskrida 7,2 n per sekund på 100 m höjd. Numera är 

vindkraftsverken betydligt högre (ca 260-280 m höga) vilket kräver 

längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle 

dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k. 

MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av 

intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.  

 

 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga 

beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra 

kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att 

behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt 

motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner 

strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling 

av jord- och skogsbruk inom området,  

 

Vi yrkar därför att: 

 Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten 

reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra 

kommundelen. 

 Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra 

kommundelen i förslaget till översiktsplanen. 

 Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från 

riksområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.  

 

Vi som undertecknar denna skrivelse med synpunkter är markägare 

och behov av ny bostad och byggnader i aktuellt område och driver 

aktivt jord- och skogsbruk på fastigheterna Havås 1:1 samt Havås1:4. 

 

 



 

 

 
 
 

 

Uddevalla kommuns  

Översiktsplan 2022 

   –  

Granskningsutlåtande 
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Inledning 

Beslut och process 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade i november 2017 att den tidigare översiktsplanen från 2010 för 

Uddevalla kommun var inaktuell. Arbetet påbörjades därefter med att ta fram en ny översiktsplan. I 

april 2021 beslutade KS att skicka ut förslaget till ny översiktsplan på samråd. Efter att förslaget 

omarbetats beslutade KS i januari 2022 att ställa ut granskningsförslaget. Som gick att ta del av på 

bibliotek, i Kontaktcenter och i stadshuset. Granskningen annonserades i lokaltidningen och i sociala 

medier. Granskningshandlingarna var också tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida.  

Efter granskningen har ytterligare omarbetningar gjorts och översiktsplanen beräknas att antas av 

kommunfullmäktige under 2022. 

 

Tidig dialog och samråd 
Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att ta del av invånarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

Under 2020 var planen även ute på internremiss till politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige, nämnder och bolag. Synpunkter från internremissen sammanställdes i en 

internremissammanställning. Förslaget till ny översiktsplan omarbetabetades utifrån synpunkterna. 

Samrådet för ny översiktsplan pågick sedan under perioden 3 maj–15 augusti 2021 då 

samrådsunderlaget remitterades till statliga myndigheter, politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige, nämnder och bolag, samt organisationer och intresseföreningar. 

Samrådsförslaget var utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna var 

tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida. Projektledaren för översiktsplanen blev även under 

samrådstiden inbjuden att presentera planen på vissa digitala möten. 

 

Granskning 
Våren 2022 genomfördes granskning av förslaget till ny översiktsplan. Förslaget remitterades under 

perioden 31januari–31mars 2022 till statliga myndigheter, politiska partier representerade i 

kommunfullmäktige, nämnder och bolag, samt organisationer och intresseföreningar. Syftet var att 

informera, visa förändringar efter samrådet och att ge invånare möjlighet att lämna skriftliga 

synpunkter på det förändrade förslaget via e-post eller brev.  
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Granskningsutlåtandets struktur och upplägg 
I granskningsutlåtandet sammanfattas alla synpunkter som kommit in under granskningstiden. 

Utlåtandet är en viktig del av processen med att ta fram en översiktsplan, vilken styrs av Plan- och 

bygglagen (PBL) 3 kap. I utlåtandet redogörs för de förändringar som synpunkterna har medfört i 

översiktsplanen. I de fall som synpunkter inte har lett till en ändring i översiktsplanen redogörs för 

detta. Myndigheter, grannkommuner och kommunala förvaltningar har yttrat sig utifrån sina 

respektive perspektiv och ansvarsområden och i olika detaljeringsgrad. Dessa yttranden redovisas och 

besvaras var för sig. Yttrandet från Länsstyrelsen är inkluderat i sin helhet i granskningsutlåtandet. 

Övriga yttranden inkom också från organisationer, föreningar, företag och privatpersoner.  

Synpunkter från allmänheten sammanfattas och besvaras tematiskt. Syftet är att göra den stora 

mängden synpunkter mer tillgänglig för läsaren. Efter varje rubrik anges inom parentes ungefär hur 

många synpunkter som står bakom respektive sammanfattande beskrivning. Ett yttrande kan vara 

inskickat av flera personer och en person kan ha skickat in flera yttranden. Ett yttrande kan också 

innehålla många olika synpunkter och därför vara sammanfattat och besvarat på flera olika ställen i 

granskningsutlåtandet. Du som lämnat synpunkter kan alltså behöva läsa under flera olika teman om 

du har lämnat olika slags synpunkter i ditt yttrande. Samtliga inskickade yttranden finns tillgängliga i 

sin helhet i kommunens arkiv. Notera att liknande eller motstående synpunkter kan ha skickats in av 

andra, till exempel myndigheter, företag eller organisationer. 

Bearbetning av förslaget efter granskningen  

Det har kommit in totalt 56 synpunkter på förslaget från myndigheter, kommunala nämnder och bolag, 

grannkommuner, föreningar, företag och allmänheten: 

Statliga myndigheter 10 

Kommunala nämnder och bolag 6 

Grannkommuner och kommunalförbund 6 

Övriga 7 

Allmänheten 27 

Totalt 56 
 

Förslaget till översiktsplan har bearbetats utifrån synpunkter som inkommit under granskningen. 

Översiktsplanen har även ändrats, utvecklats och kompletterats utifrån ökad kunskap och interna 

synpunkter. Avvägningar har också gjorts mellan olika allmänna intressen för att få en god 

hushållning av mark- och vattenanvändningen i Uddevalla kommun. Nedan följer en övergripande 

sammanställning av de större förändringar som gjorts i översiktsplanen efter granskningen.  
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Sammanfattning av granskningen – ändringar i text och kartor 

Utvecklingsinriktning  

• Justering av gröna pilar i Utvecklingsinriktningen på Fräknestranden. 

• Hur den grå infrastrukturen visas i kartan i Utvecklingsinriktningen har justerats. 

• Kommunens Samhällsbyggnadsstrategi har bifogats planen. 

Mark- och vattenanvändning  

• Transportinfrastrukturtexten har bifogats med kapitel om höghastighetsbanan Skagerrakbanan. 

• Höghastighetsbanan har tonats ner i mark- och vattenanvändningen och beskrivs nu endast i 

text, detta då utredning fortfarande pågår om den exakta dragningen. 

• Områden som idag saknar sammanhängande bebyggelse men där det pågår framtagande av 

detaljplaner har ändrats till utredningsområde för ny sammanhängande bebyggelse (röd färg). 

• Områden där strandskydd och utredningsområden för ny sammanhängande bebyggelse 

överlappat har justerats till strandskyddets fördel. 

• Jordbruksmark i Kristevik har justerats. 

• Texten om farligt gods har uppdaterats för att stämma bättre överens med Länsstyrelsen. 

• Områdestypen Natur och friluftsliv har fått en ny text om kopplingen till riksintresse Försvar.  

• Cykelled under utredning har tagits bort ur kartan mot Vänersborgs kommun, då utredning 

inte längre pågår. 

• Cykelled under utredning har tagits bort ur kartan norr om Lane mot Färgelanda kommun, då 

utredning inte längre pågår. 

• Väg 160 har lagts till i texten som viktig väg. 

• Delvis nya ställningstaganden kopplade till Fräknestranden och Havstensstrand avseende 

kulturmiljö och landskapsbild. 

• Ett nytt ställningstagande under Hållbar Energi och klimat angående generationsväxling av 

vindkraftsverk. 

• Delvis uppdaterad text angående klimatanpassning. 

• En koppling till färger i kartan har lagts till i texten om ställningstagandena kopplade till 

landsbygd och ort. 

Förhållanden av väsentlig betydelse 

• Riksintresse Försvar har uppdaterats vad gäller karta och text. 

• Riksintresse Vindbruk har justerats med bakgrund och historik i texten. 

• Texten om Förorenade områden har justerats. 

• Texten om skyfall och översvämning har justerats och översvämningsskyddet har lyfts in i 

kartan. 

Övriga kartändringar 

• Inzoomningsnivån i kartan har justerats.  

• Informationstexten om Orter i kartlagerlistan har uppdaterats. 

• Länsstyrelsens yttrande i sin helhet är bifogat översiktsplanen. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskningsutlåtande 
 

7 

 

Inkomna yttranden 

STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, yttrandet i sin helhet 
Förslag till översiktsplan för Uddevalla kommun  

Granskningshandling januari 2022  

Inledning  

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör 

statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 

§ PBL i ett senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:  

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),  

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,  

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 

kap. 18 e § första stycket MB1,  

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 

kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och  

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där 

Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen.  

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 

förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från 

Energimyndigheten, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, 

Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Kopior av yttrandena 

överlämnas till kommunen för kännedom. 

Samlad bedömning  

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Principen att samla 

ny bebyggelse i befintliga orter är en bra utgångspunkt för fortsatt god markanvändning. Genom 

planeringsprinciper och övergripande riktlinjer ger översiktsplanen vägledning för beslut om hur 

mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Länsstyrelsens uppfattning är dock att översiktsplanen saknar tydliga beskrivningar av 

förutsättningarna i de utpekade utredningsområdena och att kommunen inte heller tydligt bedömt och 

värderat olika planeringsunderlag. Detta begränsar Länsstyrelsens möjlighet att bedöma 

utvecklingsförslagen. Syftet med översiktsplanen är att underlätta kommande kommunala processer, i 

det avseendet ger kommunens förslag vag vägledning. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagna 

utredningsområden kan vara lämpliga men att detaljerade utredningar kan komma att krävas i 

kommande detaljplanering.  

  

 
1 Översiktsplanen innehåller inga förslag på områden för LIS 
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• Länsstyrelsen bedömer att riksintressen enligt 3 kap MB i stort tillgodoses.  

• Länsstyrelsen bedömer att påtaglig skada på riksintresse för kusten enligt 4 kap MB inte kan 

uteslutas.  

• Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i stort medverkar till att MKN enligt 5 kap MB följs.  

• Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande 

kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.  

• Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen kommer 

att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att 

ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt översvämning, geotekniska risker och risken för 

olyckor med transporter med farligt gods.  

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  

Riksintressen  

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  

Översiktsplanens ställningstaganden bedöms inte påverka riksintresse för kommunikationer.  

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, och i takt med flytten avser kommunen att bygga om 

det nuvarande hamnområdet till bostäder, handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat och 

lämnat stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som Trafikverket fastställde sommaren 

2020. Först när flytten är genomförd kan en ny precisering genomföras. Påverkan på riksintresse för 

kommunikationer Uddevalla hamn kan därför ännu inte bedömas.  

Energiproduktion, Vindbruk (3 kap. 8§ MB)  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget i stort tillgodoser riksintresse för energiproduktion (vindbruk).  

Möjligheten till samexistens med olika intressen behöver framgå av översiktsplanen. Inom 

riksintresseområdena för vindbruk redovisar kommunen markanvändningen Landsbygd respektive 

Natur- och friluftsområde. Länsstyrelsens bedömning är att kommunens föreslagna markanvändning 

kan vara förenlig med riksintresse vindbruk2 så länge kommunen inte planerar för något som försvårar 

uppförande av vindkraft. Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver förtydliga hur kommunen 

avser hantera eventuell utveckling av ny bebyggelse i anslutning till riksintresseområdena. Detta 

eftersom riksintresseanspråket inte kan vägas mot andra allmänna intressen. Efter samråd har även 

utredningsområdet för höghastighetsjärnväg, som passerar i utkanten av ett av de södra 

riksintresseområdena, förändrats. Länsstyrelsen uppfattar att en mindre del av riksintresseområdet är 

berörd. Eftersom det finns ett utredningsbehov gällande höghastighetsbanan kan Länsstyrelsen i 

nuläget inte bedöma påverkan på riksintresset och därmed inte utesluta påtaglig skada.  

Svar: Utveckling av nybebyggelse planeras inte i närheten av riksintresse vindbruk. 
Riksintresset kommer beaktas.  

  

 
2 Enligt Boverkets ÖP-modell 2.1 omfattar användningen Landsbygd markområden som är möjliga för flera användningar 

men där det inte alltid är nödvändigt eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad. 
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Till grund för översiktsplanens ställningstaganden om vindbruk ligger kommunens vindbruksplan från 

år 2016. Ställningstagandena anger att kommunen för närvarande bedömer att kommunen är 

färdigutbyggd avseende vindkraft, att kommunen ställer sig bakom det norra riksintresseområdet och 

att kommunen inte stöder riksintresseområdena söder om Uddevalla. Det är bra att kommunen är 

tydlig med hur kommunen står i frågan om vindkraftutbyggnad, men Länsstyrelsen saknar tydliga 

motiv till ställningstagandena samt en bedömning av vad de innebär för översiktsplanens redovisade 

mark- och vattenanvändning. I och med kraftigt ökad efterfrågan på förnyelsebar el och mot bakgrund 

av den elektrifieringsutmaning som Sverige står inför behöver alla områden som är utpekade av 

Energimyndigheten noga övervägas. Eventuella upphävanden av områden av riksintressen för 

vindbruk kommer att behöva föregås av omfattande och detaljerad översyn. Länsstyrelsen har för 

närvarande inget uppdrag att upphäva eller revidera riksintresseanspråk för vindbruk. I nuläget är det 

därför oklart när en regional översyn kan komma att ske. Mycket har hänt sedan kommunens 

vindbruksplan antogs år 2016. Mot bakgrund av ovanstående är möjligheten till så kallad 

generationsväxling en viktig aspekt som behöver beaktas i planeringen. Det vill säga möjligheten att 

ersätta vindkraftverken i befintliga vindkraftetableringar med nya verk då de befintliga tas ur bruk. Det 

är viktigt att översiktsplanen och dess tematiska underlag är anpassade för de nya förutsättningar och 

utmaningar som samhället står inför. Kommunen bör därför, i översiktsplanen, bedöma om områden 

kring befintliga vindkraftverk kan utgöra lämpliga områden för fortsatt vindbruk.  

Se även bifogat yttrande från Energimyndigheten.  

Svar: Översiktsplanen är uppdaterad med motiv till de ställningstaganden som finns i 
Vindbruksplanen. Ställningstagande om möjligheten till viss generationsväxling är tillagt i 
översiktsplanen. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)  

Länsstyrelsens bedömning är att översiktsplanen behöver förtydligas gällande riksintressen för 

totalförsvarets militära del. Det gäller bland annat beskrivning kring höga objekt. Länsstyrelsen 

uppmanar även kommunen att uppdatera kartredovisningen i översiktsplanen, då gränser har 

uppdaterats. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen på behovet av att förtydliga 

kommunens förhållningssätt i områden som i översiktsplanen redovisas som natur och friluftsområden 

och som överlappar med Försvarsmaktens verksamhetsområden. Detta för att undvika potentiella 

konflikter med Försvarsmaktens intressen. Framöver behöver kommunen remittera detaljplaner, lov 

och andra tillståndsärenden till Försvarsmakten. Se även Försvarsmaktens yttrande.  

Svar: Tillgänglighetsambitionen får inte gå ut över de militära intressena. Kommunen har 
inga planer på åtgärder som ska störa totalförsvarets intressen i naturområden. 

Geografiska riksintressen (4 kap MB) 
 

Länsstyrelsens bedömning är att påtaglig skada på riksintresse för kusten enligt 4 kap MB inte kan 

uteslutas. 
 

Länsstyrelsens uppfattning är att frågan om hur kommunen avser att hantera riksintresset för 

högexploaterad kust bör behandlas på en övergripande och strategisk nivå, inte i enskilda 

bygglovsärenden eller detaljplaneärenden. Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att ta ett större 

helhetsgrepp kring områden som ingår i riksintresset för att belysa lämplig utveckling, det gäller 

framför allt Fräknestranden.  
 

Kommunen uppger i samrådsredogörelsen att frågan om riksintresse för kusten behandlas i 

kommunens Samhällsbyggnadsstrategi. Vad Länsstyrelsen kan se finns inte någon hänvisning till 

Samhällsbyggnadsstrategin i förslaget till översiktsplan. Länsstyrelsen anser att strategin inte ger 

tillräckligt tydlig vägledning och är av uppfattningen att en sådan strategi bör vara tydligt inarbetad i 

översiktsplanen.  

Svar: Samhällsbyggnadstrategin är tillagd i översiktsplanen. 
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Sedan samrådet har kommunen utvecklat översiktsplanens resonemang gällande bebyggelseutveckling 

inom områden som omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Kommunen anger bland annat att 

utveckling av ny sammanhängande bebyggelse ska utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund, Utby (Havstensstrand) och Fräknestranden. Vidare anger planen 

att komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ska ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. Översiktsplanen ger dock ingen tydlig bild av tänkt omfattning 

på tillkommande bebyggelse eller utbyggnadsordning. Länsstyrelsen anser att en gradvis 

bebyggelseutveckling genom komplettering med enstaka hus över en längre tid riskerar att ske utan en 

större geografisk helhetsbedömning. En sådan bebyggelseutveckling kan sammantaget leda till 

oönskad påverkan på riksintressets värden på sikt.  

Svar: Fokus på utveckling i tätorterna. I den mån som detaljplaner kan bli aktuella på 
Fräknestranden är avsikten att styra dessa till de utpekade områdena. Kommunen planerar 
inga nya tätortsbildningar på landsbygden, därför omfattningen bedöms vara av mindre 
karaktär.  

Miljökvalitetsnormer  

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i stort medverkar till att miljökvalitetsnormer (MKN) för 

luft, vatten och fisk- och musselvatten enligt 5 kap. MB följs.  

Översiktsplanen har sedan samrådet kompletterats med beskrivning av MKN vatten och en 

redovisning av sjöar, vattendrag och grundvatten som är statusklassade i Uddevalla kommun. 

Utställningshandlingen innehåller även övergripande ställningstaganden om kommunens 

förhållningssätt till utveckling och påverkan på MKN för vatten, bland annat anges att ingen ändrad 

markanvändning tillåts om MKN påverkas negativt. Länsstyrelsen saknar dock en bedömning av om 

föreslagen utveckling inom utredningsområdena föranleder några särskilda åtgärder och/eller 

kommunala prioriteringar för att säkerställa möjligheten att uppnå god vattenstatus. Kommunen 

uppger att det finns en ambition att ta fram en handlingsplan med syfte att hantera frågor om MKN 

och hur kommunen ska säkerställa att normen inte påverkas. Länsstyrelsens uppfattning är att en sådan 

analys och värdering bör vara gjord redan i översiktsplanen. Mot bakgrund av ovanstående kan 

Länsstyrelsen i nuläget inte bedöma de föreslagna utredningsområdenas lämplighet fullt ut.  

Svar: Noterat, vidare utredning sker i fortsatt planering för respektive område. 

Då översiktsplanen inte har behandlat förutsättningarna för naturmiljön och påverkan på MKN vid en 

flytt av hamnen till Fröland och Sörvik har Länsstyrelsens inte kunnat bedöma detta. Inför en flytt av 

hamnen behöver kommunen belysa dessa frågeställningar.  

Svar: Dessa frågor kommer belysas i och med hamnens flytt. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)  

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i översiktsplanen.  

Mellankommunala frågor  

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör andra 

kommuner samordnas på lämpligt sätt.  
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  

Kommunen redovisar ett omfattande och välarbetat underlag. Översiktsplanen ger stöd för fortsatt 

strategiskt arbete. De övergripande beskrivningarna av utredningsområdena gör det dock svårt att 

bedöma hur flera frågeställningar avses hanteras. Länsstyrelsen bedömer att föreslagna 

utredningsområden kan vara lämpliga men att detaljerade utredningar kan komma att krävas i 

kommande detaljplanering vad gäller risk för ras, skred och erosion, risk för översvämning samt risk 

för olyckor med transport av farligt gods, eftersom det inte går att göra lämplighetsbedömningen fullt 

ut på denna övergripande nivå. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen därför inte utesluta 

att det som föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller 

risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 

anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.  

Geoteknik 

Kommunen redovisar riskområden för ras, skred och erosion i ett kartlager och anger i översiktsplanen 

att risker får beaktas i samband med detaljplaner och bygglov. Länsstyrelsens uppfattning är att det är 

en brist att kommunen inte tydligt vägt in och värderat underlaget i översiktsplanen. Länsstyrelsen 

saknar beskrivning av hur kommunen tagit hänsyn till geotekniska faktorer inom föreslagna 

utredningsområden för bostäder och hur kommunen avser att hantera kvarvarande risker i senare 

skeden i planläggning och bygglovsgivning. Se även SGI:s yttrande gällande beskrivning av MSB:s 

översiktliga stabilitetskartering och behov av handlingsplan för identifierade riskområden.  

Svar: Närmare undersökning av riskfaktorer får göras i samband med utveckling av 
området. Kommunen har inte möjlighet att på förhand undersöka alla riskfaktorer överallt. 

Skyfall  

Kommunen har valt att utgå från ett 100-årsregn. Länsstyrelsen vidhåller att det är lämpligt att 

dimensionera för en högre återkomsttid när det gäller samhällsviktig verksamhet. Boverket anger att 

vid planläggning av verksamheter av större samhällsviktig betydelse eller verksamheter där 

översvämning leder till särskilt stora konsekvenser, såsom räddningstjänst, större sjukhus eller vissa 

Seveso-anläggningar, behöver betydligt kraftigare skyfall med avsevärt längre återkomsttider kunna 

hanteras. I samrådsredogörelsen hänvisar kommunen till att Göteborgs kommun utgår från ett 100-

årsregn. För samhällsviktig anläggning lägger dock Göteborg till en marginal på 0,5 meter3.   

Svar: Som framgår av texten kommer bl.a. planeringsnivåer arbetas fram i samband med 
framtagande av klimatanpassningsstrategi gällande skyfall för Uddevalla kommun. Där 
kommer det framgå om Uddevallas planeringsnivåer kommer hamna på t.ex. 0,5 m för 
samhällsviktig anläggning likt Göteborg. Synpunkten leder inte till någon ändring i 
översiktsplanen. 

Kommunen står fast vid att 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 ska vara dimensionerande 
vid skyfallskarteringar. ”klimatfaktor 1,25” läggs till i texten i översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga översiktsplanen med att Länsstyrelsens karttjänst för 

ytavrinning och lågpunkter är översiktlig och att det i kommande planering kan krävas andra 

utredningar för att uppnå tillräcklig nivå.  

Svar: Översiktsplanen kompletteras med följande skrivning: Om behov finns att undersöka 
ytterligare områden i kommunen kan Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och 
lågpunktskartering vara tillräcklig. Den är dock översiktlig och det kan komma krävas 
andra utredningar för att uppnå rätt kvalitet på kartering. 

 
3 se Rapport Göteborgs Stad (goteborg.se) 
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Översvämning till följd av höga vattennivåer/flöden  

Länsstyrelsen önskar att kommunen redovisar planerat översvämningsskydd i kartunderlaget.  

Svar: 2022 års planer på översvämningsskyddet bifogas kartan. Materialet kan komma att 
uppdateras ytterligare allt eftersom projektet fortlöper. 

Kommunen skriver att de utgår från 200-års återkomsttid när det gäller översvämning från hav och 

höga flöden i vattendrag. Boverket rekommenderar dock i sin tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker att sammanhållen bebyggelse som utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad 

högsta nivå (BHN) för hav eller nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. Utifrån 

Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” ska bland annat bostäder placeras i zon 1, det vill säga 

ovanför beräknad högsta nivå/flöde. Andra nivåer kan accepteras för andra typer av markanvändning 

eller om åtgärder införs. Länsstyrelsen anser dock att kommuner i möjligaste mån ska använda 

planeringsnivån för zon 1 för ny sammanhållen bebyggelse.  

Svar: Skrivningen om 200-års återkomsttid ses över och översiktsplanen justeras. 

Boverket lyfter också att tillgängligheten generellt ska säkerställas med tillfartsvägar som klarar 

översvämning motsvarande den grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning av detta är att 

även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel bostäder/den nya sammanhållna 

bebyggelsen, vilket kan vara viktigt att lyfta fram i översiktsplanen.  

Svar: När planeringsnivåerna är framtagna för Uddevalla kommun kommer man se dessa för 
vägar, bostäder m.m. Det är för tidigt att ange att det ska vara på vissa nivåer redan nu.  

Farligt gods  

Kommunen anger avstånd som är lämpliga för olika typer av markanvändning och hänvisar till ett 

vägledningsdokument från räddningstjänsten. Räddningstjänstens dokument hänvisar i sin tur till 

riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i Skånes län. Dessa överensstämmer inte helt med den syn som 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har. Länsstyrelsen i Västra Götaland utgår från sin riskpolicy vid 

bedömning av risker intill transportled för farligt gods. Denna utgår från ett riskhanteringsavstånd på 

150 meter och zoner för olika markanvändning utan fasta avstånd. Länsstyrelsen rekommenderar 

också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. Länsstyrelsen anser att en riskbedömning alltid behöver 

göras inom 150 meter från transportled för farligt gods och att riskreducerande åtgärder alltid kan vara 

aktuellt inom det avståndet beroende på omständigheterna.  

Länsstyrelsen noterar att beskrivningen av markanvändning inom olika avstånd inte helt 

överensstämmer med räddningstjänstens dokument. Av räddningstjänstens dokument framgår 

exempelvis att flerbostadshus ska placeras på mer än 150 meter från transportled för farligt gods. Detta 

är inte tydligt utifrån texten i översiktsplanen.  

Svar: Översiktsplanen justeras utifrån Länsstyrelsens riskavstånd. 
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Farlig och miljöfarlig verksamhet  

Översiktsplanen redovisar verksamheter och industrier, men det framgår inte om några av dessa kräver 

skyddsavstånd till bebyggelse. Länsstyrelsen noterar även att utredningsområde för störande 

verksamhet i anslutning till Lerbomotet gränsar till ett utredningsområde för sammanhängande 

bostadsbebyggelse (Råssbyn). Samexistens kan innebära en risk för de människor som ska bo eller 

vistas nära verksamheterna. Närhet till bostäder kan även innebära begränsningar för utvecklingen av 

framtida verksamheter. Det är önskvärt att översiktsplanen kompletteras med vägledning som 

tydligare anger hur ny bebyggelse ska förhålla sig till befintliga verksamheter och om någon särskild 

hänsyn behöver tas vid nyetablering av verksamheter/industrier.  

Svar: Nybebyggelse planeras inte vid befintlig verksamhetsmark med störande 
verksamheter. Vid etablering av nya verksamhetsområden sker avgränsningar mot befintlig 
eller eventuell tillkommande bebyggelse. 

Förorenad mark  

Det finns ett kartlager som redovisar kända förekomster av förorenad mark. Länsstyrelsen saknar dock 

en analys och kommentarer till hur dessa förhåller sig till föreslagna utredningsområden för bostäder, 

vilket hade ökat tydligheten i översiktsplanen. Översiktsplanen anger att förorenade områden eller 

misstänkt förorenade områden kommer att vara en förutsättning vid framtida planering. Länsstyrelsen 

anser att det vid detaljplanearbetet behöver visas att marken är lämplig för sitt ändamål även utifrån 

frågan att det är möjligt att utföra de saneringsåtgärder som behövs.  

Svar: Översiktsplanen kompletteras med en analys. 

Kommunens syn på risker för den byggda miljön  

Länsstyrelsen bedömer att kommunen kan utveckla och konkretisera sin syn på hur riskerna för den 

byggda miljön kan minska eller upphöra. Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på 

klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och 

erosion. Av översiktsplanen ska det även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Syftet är 

att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt kommunalt klimatanpassningsarbete. 

Detta hanteras översiktligt i översiktsplanens utställningshandling. 

Svar: Kommunens bedömning är att vi utvecklat så mycket som vi kan göra i dagsläget. 

Risk- och sårbarhetsanalys  

Länsstyrelsen anser att kopplingen mellan risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) tydligare behöver 

knytas ihop med översiktsplanen för att det ska ge något i den fortsatta planeringsprocessen. Det kan 

exempelvis finnas delar i RSA:n som påverkar kommunens syn på risker för den byggda miljön.  

Svar: Uddevalla kommuns risk- och sårbarhetsanalys från 2021 finns länkad i 
översiktsplanen, vidare arbete att koppla analysen till fysisk planering görs i respektive 
detaljplan. 

Samhällsviktig verksamhet  

Kommunen har inte angett hur samhällsviktig verksamhet generellt ska hanteras i planeringen. 

Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå när 

det gäller exempelvis risker från farligt gods och översvämning.  

Svar: Vi tar till oss synpunkten. Konkreta åtgärder vidtas i detaljplanering. 
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Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen  

Strandskyddade områden  

Länsstyrelsen noterar att utredningsområden för sammanhängande bebyggelse i Utby och Kyrkebyn 

delvis ligger inom strandskyddat område. Då områdenas förutsättningar eller vad den förändrade 

markanvändningen egentligen innebär inte har beskrivits i översiktsplanen kan Länsstyrelsen inte 

bedöma om ett upphävande av strandskyddet är möjligt. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen 

på att det ställs stora krav på utredning av alternativa lägen, om utveckling ska komma ifråga som 

särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har de senaste åren meddelat 

flera vägledande domar4 gällande upphävande av strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5 

(angeläget allmänt intresse), och antagande av nya detaljplaner. MÖD har genom dessa domslut 

kraftigt förtydligat praxis, där avgörandena pekar på att det, trots att angelägna allmänna intressen 

finns, krävs långtgående utredningar av alternativ. Kommunen bör redan i översiktsplanen hantera 

frågan om alternativa lokaliseringar. En djupare alternativutredning och möjligheter till alternativa 

utformningar inom området med mera kan sedan hanteras i kommande detaljplanearbete.  

Svar: Kartan korrigeras så att strandskyddet utelämnas. 

Jordbruksmark 

Kommunen anger att om jordbruksmark övervägs att tas i anspråk så kommer lokaliseringsutredning 

enligt 3 kap 4 § miljöbalken att utföras innan detaljplanering. Länsstyrelsens uppfattning är att denna 

typ av prövning bör genomföras i översiktsplanen. Det är därmed en brist att översiktsplanen inte 

redovisar en lokaliseringsprövning gällande exempelvis utredningsområdet Kristevik-Sund. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att i lokaliseringsutredningen ska kommunen bedöma varför 

förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är tillfredsställande. Kommunen behöver då även 

visa vilka andra alternativ som bedömts. Alternativen ska först och främst utgöras av annan mark än 

jordbruksmark. Om det finns andra tillfredsställande alternativ får inte brukningsvärd jordbruksmark 

tas i anspråk. Översiktsplanen kan förtydligas på denna punkt. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma 

kommunen på att frågan är särskilt angelägen att belysa inom områden som omfattas av riksintresse 

för kusten enligt 4 kap MB. Där ett resultat av att undvika bebyggelse i höjdlägen indirekt kan leda till 

bebyggelseanspråk på jordbruksmark.  

Svar: Kartan uppdateras så att jordbruksmarken inte tas i anspråk. 

Övriga synpunkter  

I närheten av Strandskogen pågår ett detaljplanearbete, Hog 1:1, i syfte att möjliggöra villor, 

flerbostadshus och förskola. Området är inte utpekat i ÖP.  

Svar: Detta ses över. 

I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida höghastighetsjärnväg, den så kallade 

Skagerrakbanan. Det är bra att kommunen synliggör kommunens intention i översiktsplanen. 

Länsstyrelsen ser att tåglösningen har ett utredningsbehov och har därför inte bedömt påverkan av den 

i vår sammanvägda bedömning av planen.  

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 
och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 
Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 
utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 
projektet för Skagerrakbanan. 

 
4 MÖD mål nr P 6876-15, mål nr P 8109-15, mål nr P 4676-17 och P 3718-17. 
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Översiktsplanen hänvisar med länkar till andra kommunala dokument, underlag och utredningar för 

vidare läsning – en del av dessa utgör planeringsförutsättningar, andra är vägledande eller 

styrdokument. Det är svårt att få en överblick över alla underlag som ligger till grund för 

översiktsplanens ställningstaganden och förstå på vilket sätt de är kopplade till översiktsplanen. En 

sammanställning av underlagen med en kort kommentar hur de är kopplade till översiktsplanen hade 

underlättat för läsaren.  

Svar: Detta ses över. 

Länsstyrelsen vill informera om kommande justering av nya gränsvärden för MKN luft. EU-

kommissionen har påbörjat arbetet med att revidera luftkvalitetsdirektivet5 och ett nytt direktiv kan 

vara på plats 2023–2025. Detta innebär att Sverige behöver genomföra de nya gränsvärdena i 

luftkvalitetsförordningen 2025–2027. Med stor sannolikhet kommer värdena för MKN i flera fall vara 

lägre än förut. För långsiktig planering är det därför viktigt att ta höjd för att miljökvalitetsnormerna 

kan komma att bli skarpare än i dag. 

Svar: Noterat men föranleder ingen ändring i översiktsplanen. 

Beredning  

Detta beslut har fattats av t. f. länsöverdirektören Magnus Peterson efter föredragning av 

planhandläggaren Ingrid Lindbom. I den slutliga handläggningen har även länsarkitekten och 

funktionschefen Andreas Lidholm deltagit. Företrädare för landsbygdsavdelningen, 

miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit 

till beredningen av detta yttrande. 

 

Svenska kraftnät 
Sammanfattning: Svenska kraftnät kan inte se att samrådsunderlaget beaktat de synpunkter som 

lämnades i tidigare samråd avseende att elsystemets roll bör synliggöras i översiktsplanen och vi 

efterfrågade en inkludering, där elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen. Svenska 

kraftnät hänvisar nu i granskningsskedet till det tidigare yttrandet som behöver beaktas i 

översiktsplanen. 

Svar: Översiktsplanens utvecklingsinriktning belyser, i både text och karta, el och 
distributionssystem (Grå infrastruktur). Svenska kraftnäts 400 kV-ledning visas även i 
markanvändningen under transportinfrastruktur.  

Trafikverket 
Sammanfattning: Trafikverket har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Försvarsmakten 
Sammanfattning: Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra stycket miljöbalken) 

kan i vissa fall redovisas öppet och 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. 

Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena. Försvarsmakten 

redovisar även områden av betydelse enligt 3 kap 9 § första stycket.  

 
5 EU:s gränsvärden för luftkvalitet (2004/107/EG och 2008/50/EG) har införts i svensk lagstiftning genom de svenska 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (MKN) (SFS 2010:477 – Luftkvalitetsförordningen) 
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Uddevalla kommun berörs av följande öppet utpekade riksintressen, områden av betydelse och 

påverkansområden för totalförsvarets militära del: 

- Riksintresset Skredsviks hamn och övningsfält med skjutbana med tillhörande påverkansområde 
påverkansområden för buller eller annan risk  

Inom riksintresse samt påverkansområde för buller eller annan risk gäller bland annat att samtliga 

plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig 

skada.  

- Riksintresset Sågebackens skjutfält och området av betydelse Säterbo övningsfält med 

tillhörande påverkansområde påverkansområden för buller eller annan risk  

Inom riksintresse samt påverkansområde för buller eller annan risk gäller bland annat att samtliga 

plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig 

skada.  

- Stoppområde för höga objekt och MSA-område tillhörande riksintresset Såtenäs 
flottiljflygplats/Råda övningsflygplats.  

Ett stoppområde för höga objekt är ett påverkansområde kring en flygplats som utgör riksintresse för 

totalförsvarets militära del. Inom stoppområdet riskerar vindkraftverk och andra höga objekt att 

medföra påtaglig skada på riksintresset, då sådana påverkar möjligheterna till säkra start- och 

landningar för den flygande verksamheten.  

Försvarsmakten har inom stoppområdet en mycket restriktiv hållning till uppförandet av höga objekt 

och accepterar generellt inte objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 

45 meter inom sammanhållen bebyggelse då dessa bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.  

Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats. MSA anger den minimihöjd kring en 

militär flygplats inom vilken det är säkert att genomföra in- och utflygningar och syftar till att 

säkerställa möjligheten att genomföra visuell inflygning till en flygplats.  

Inom både stoppområde för höga objekt och MSA-område ska alla ärenden gällande uppförande av 

höga objekt remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada.  

- Påverkansområde väderradar tillhörande riksintresset Vara  

Ett påverkansområde väderradar är ett påverkansområde kring en väderradar. Inom detta område 

riskerar vindkraft och andra höga objekt skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver 

genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Påverkansområdet utgörs av ett cirkulärt 

område med 50 kilometers radie i förhållande till väderradarstationen.  

Inom påverkansområde väderradar ska alla ärenden gällande uppförande av höga objekt remitteras 

Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada. 

Svar: Översiktsplanen kompletteras med mer utförlig information om Riksintresse försvar. 
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Försvarsmakten bedömer att riksintressen för totalförsvarets militära del inte är helt korrekt redovisat 

och beskrivet. Försvarsmakten saknar bland annat tydligare beskrivning kring höga objekt. 

Försvarsmakten vill även uppmärksamma på att gränserna vid Säterbo övningsfält har korrigerats 

något i det senaste planeringsunderlaget (FM2021-25290:1) för att takta bättre med övningsfältets 

gräns, vilket bör korrigeras även i översiktsplanens kartor. Texten ovan samt riksintressekatalogen för 

Västra Götalands län med tillhörande kartunderlag kan användas som stöd för redovisning och 

beskrivning av riksintressen för totalförsvarets militära del. 

Försvarsmakten vill betona att det är av stor vikt att exempelvis kommande planer, lov och 

tillståndsärenden remitteras Försvarsmakten enligt vad som framgår i senaste beslut om 

riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del (FM2021-25290:1). Detta för att bland annat 

säkerställa att ingen skada sker på riksintressen som omfattas av sekretess där inget kan redovisas 

öppet på en karta. 

Svar: Översiktsplanen kompletteras med text om att höga objekt ska remitteras 
Försvarsmakten. Översiktsplanen kompletteras även med mer information om riksintresse 
Försvar. 

Försvarsmakten noterar att det i översiktsplanen redovisas områden som natur- och friluftsområden 

som överlappar med både Sågebackens skjutfält och Skredsviks hamn och övningsfält med skjutbana 

och dess tillhörande påverkansområden för buller eller annan risk. 

Försvarsmakten vill betona att det är av stor betydelse att natur- och friluftsområden eller annan 

störningskänslig verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten av Försvarsmaktens 

verksamhetsområden där myndigheten bedriver tillståndsprövad verksamhet som ger upphov till 

störande buller. Exempelvis övnings- och skjutfält. Detta då störningskänslig verksamhet i anslutning 

till sådana områden kan medföra begränsningar för Försvarsmaktens verksamhet. 

Svar: Översiktsplanen kompletteras med skrivning i områdestypen Natur och friluftsliv om 
Försvaret.  

Vidare kan även områdesskydd med begränsande föreskrifter och förbud så som naturreservat, Natura 

2000-områden med mera över övnings- och skjutfält på kort eller lång sikt medföra begränsningar för 

Försvarsmaktens verksamhet och således riskera att påtagligt skada riksintresse för totalförsvarets 

militära del. 

Svar: I dagsläget finns inga planer på nya kommunala reservat på Fortifikationsverkets 
marker. Om befintliga skyddade områden behövs för Försvarsmaktens verksamhet får 
avvägning mellan de olika intressena ske i varje enskilt fall. 

Försvarsmakten noterar att översiktsplanen pekar ut områden för vindkraft. För att säkerställa att 

eventuella etableringar av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära 

del som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) måste en 

förfrågan alltid ställas till Försvarsmakten i kommande skeden. 

Svar: Översiktsplanen pekar inte ut områden för vindkraft utan visar enbart det av staten 
bestämda riksintresset för Vindbruk. Kommunen förespråkar dock en generationsväxling 
om möjligt på platser med befintliga verk. 

Det redovisas i kartverktyget exempelvis sjöövningsområde och påverkansområde övrigt som ligger 

helt utanför kommunens gränser. Försvarsmakten anser att dessa inte bör redovisas i Uddevalla 

kommuns översiktsplan. 

Svar: Dessa områden tas bort ur Uddevalla kommuns översiktsplan. 
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Statens geotekniska institut – SGI 
Sammanfattning: Beträffande vår synpunkt om uppföljning av identifierade riskområden i MSB:s 

översiktliga stabilitetskartering så ger ÖP ingen beskrivning av hur riskerna kan minska eller upphöra. 

Det som sägs är att ”Karteringen finns med i kartmaterialet och denna kartläggning utgör ett underlag 

för fortsatta studier för att se var behov för detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar 

finns”. SGI rekommenderar en tydligare beskrivning av och handlingsplan för dessa områden. I övrigt 

har vi inga ytterligare synpunkter 

Svar: Frågan hanteras i fortsatt planering. 

Statens energimyndighet 
Sammanfattning: Energimyndigheten påpekade i sitt yttrande i samrådet att myndigheten inte har för 

avsikt att just nu upphäva eller revidera enskilda riksintresseanspråk. Däremot planeras för att 

framöver göra en fördjupad översyn av samtliga anspråk vilket redogörs för i ett regeringsuppdrag 

avseende översyn av riksintressen som redovisades 2021-09-15. Ett av utredningsmålen i uppdraget 

har varit att se över riksintresseanspråk på land från 2008 års utpekande av riksintresse vindbruk som 

myndigheten lät vara med i 2013 års utpekande på grund av rättssäkerhetsskäl om projektering 

fortfarande pågick i dessa anspråk. Energimyndigheten har med denna översyn haft för avsikt att 

kontrollera om projektering fortfarande pågår i anspråken från 2008 och därmed uppfyller kriterierna. 

I Uddevalla kommun finns fem områden av riksintresse för vindbruk, fyra av dessa är anspråk från 

2008 som fick kvarstå 2013 och i dessa riksintresseanspråk pågår inte projektering enligt den GIS-

analys som utförts i utredningen.  

Energimyndighetens generella bedömning är att det inte går att upphäva områden av riksintresse för 

vindbruk endast utifrån den GIS-analys som har utförts i utredningen. Resultatet i utredningen 

indikerar endast hur många områden och hur stor yta det handlar om enligt avstämning mot 

Vindbrukskollens information om projekteringsområden. Den översiktliga utredning som genomförts 

levererar därmed inte några konkreta förslag på antal områden och area som skulle kunna upphävas 

eftersom en mer omfattande och detaljerad utredning krävs för ett sådant beslutsunderlag.  

Energimyndigheten vill poängtera att upphävande av områden av riksintresse för vindbruk måste 

föregås av en omfattande och detaljerad översyn följt av Energimyndighetens analys och slutsatser av 

om det är lämpligt göra en kraftig minskning av riksintresseanspråken för vindbruk. En kraftig 

minskning av riksintresseanspråken för vindbruk anser Energimyndigheten skulle försvåra 

myndighetens arbete med att leda omställningen till ett hållbart energisystem och arbeta för att de 

energipolitiska målen kan nås. Tanken bakom riksintresseverktyget är att staten genom att peka ut 

anspråk skapar ramar och planeringsförutsättningar inom den fysiska planeringen.  

Energimyndigheten lyfte även i sitt yttrande syftet med den nationella strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad, som presenterades av Energimyndigheten och Naturvårdsverket i slutet av 

januari 2021. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar 

för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en 

utvecklad planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft fördelas på ett 

lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra 

markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett användbart planeringsunderlag för 

länsstyrelserna och i förlängningen för kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av 

vindkraft6 .  

I strategin föreslås att länsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett regionalt planeringsunderlag för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad i respektive län. I de fall det finns tydliga ställningstaganden och underlag 

till att storskalig etablering av vindkraft inte bedöms vara möjlig inom ett riksintresseanspråk kan detta 

 
6 ER2021:02 Nationell strategi för en hållbar vindkraft 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601
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ligga till grund för att hela eller delar av ett anspråk kan komma att upphävas av Energimyndigheten. 

Avsikten är att genomföra översynen som en helhet och ta fram ett nationellt beslutsunderlag för 

reviderade och nya riksintresseanspråk som sedan kan beslutas som en helhet av Energimyndigheten. 

Energimyndigheten konstaterar att ingen förändring skett avseende de delar som berör vindkraft i 

översiktsplanen. Energimyndigheten står också fast vid den tidigare bedömningen och det yttrande 

som lämnades i samband med samrådet. 

Svar: Noteras 

Till detta kan dock läggas informationen att den ovan beskrivna process för regional planering av 

vindkraften och resulterande översyn av riksintresseområden för närvarande är oklar när och hur den 

kommer kunna genomföras. Detta då de medel som ursprungligen planerades avsättas åt 

länsstyrelserna togs bort ifrån den budget som beslutades av riksdagen hösten 2022. 

Energimyndigheten anser att detta arbete ändå är nödvändigt och undersöker alternativen för att kunna 

genomföra detta arbete på annat sätt om länsstyrelserna inte ges i uppdrag att genomföra regionala 

analyser enligt förslaget i den nationella vindkraftstrategin. 

I tillägg till tidigare vill Energimyndigheten dessutom betona vikten och behovet av kontinuerlig 

översyn av den kommunala energiplaneringen och att se till helheten i systemet i denna översyn. 

Energimyndigheten har tagit fram ett underlag som kan användas som en utgångspunkt i arbetet med 

att integrera energiplaneringen med översiktsplaneringen7. Energimyndigheten konstaterar att 

Uddevalla kommun har mål om exempelvis utveckling av fossilfri energiproduktion och planering för 

förnybara energislag, samt verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

Energimyndigheten noterar att den senaste vindbruksplanen för kommunen, som också ligger till 

grund för de ställningstaganden som görs i översiktsplanen, togs fram 2016. Det svenska 

energisystemet står inför stora förändringar och mycket har hänt sedan 2016. Elektrifieringen av 

samhället ställer krav på ökad elproduktion samtidigt som också kapacitetsutmaningar i elsystemet 

skapar utmaningar. Det är alltså viktigt att översiktsplanen och dess tematiska underlag är anpassade 

för de nya förutsättningar samhället står inför. Detta understryks exempelvis i den nationella strategi 

för elektrifieringen som regeringen presenterade tidigare i år8. Energimyndigheten bedömer att 

översiktsplanen i övrigt saknar planering för att bidra till de mål om fossilfri energiproduktion som 

anges och de övriga utmaningar som kortfattat beskrivs ovan. 

Svar: Uddevalla kommun har antagit en ny Energi- och klimatplan som beskriver åtgärder 
för att nå översiktsplanens ställningstaganden. Energi- och klimatplanen finns länkad i 
översiktsplanen. 

Då det i kommunen finns vindkraft idag är en aspekt som behöver beaktas i planeringen är 

möjligheten till så kallad generationsväxling, dvs att befintliga vindkraftsetableringar ersätts med nya 

vindkraftverk då de befintliga verken tas ur bruk. Det finns flera fördelar med att utnyttja den 

befintliga infrastrukturen för generationsväxling av vindkraftverk vid platsen där det tidigare funnits 

en vindkraftsetablering. Teknikutvecklingen inom vindkraften är stark och gör att det är möjligt att 

producera samma mängd energi med färre verk. Med en beräknad ekonomisk livslängd på 20-25 år så 

kommer det bli aktuellt med generationsväxling inom en inte alltför avlägsen framtid för de befintliga 

vindkraftverk som finns uppförda i kommunen. Energimyndigheten anser därför att kommunen i 

översiktsplanen bör bedöma om områden kring befintliga vindkraftverk skulle kunna utgöra lämpliga 

områden för fortsatt vindbruk i Uddevalla kommun efter att de befintliga vindkraftverken tagits ur 

drift. 

Svar: Översiktsplanen justeras med text och ställningstagande kring generationsväxling. 

 
7 Hur du använder fysiskplanering som verktyg i omställningsarbetet  
8 Nationell strategi för elektrifiering 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=201411
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=201411
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För att inte riskera att stå utan konkreta planer för att möta kommunens uppsatta mål och de 

utmaningar och möjligheter som elektrifieringen av samhället väntas medföra anser 

Energimyndigheten att Uddevalla kommun bör uppdatera sin vindbruksplan. Samt, med ett 

systemperspektiv, även beaktar andra utmaningar, lösningar och möjligheter för ett hållbart och 

effektivt elsystem till gagn för kommunens långsiktiga utveckling. 

Svar: Vindbruksplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. Uddevalla kommun 
har antagit en ny Energi- och klimatplan som beskriver åtgärder för att nå 
översiktsplanens ställningstaganden. Energi- och klimatplanen finns länkad i 
översiktsplanen.  

Post och telestyrelsen 
Sammanfattning: PTS har inga ytterligare synpunkter. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Luftfartsverket 
Sammanfattning: Luftfartsverket har inget att erinra.  

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Sjöfartsverket 
Sammanfattning: Sjöfartsverkets synpunkter och farhågor från samrådet kvarstår men ser att dessa 

frågor kommer behandlas i senare skeden i planprocessen. Sjöfartsverket har inga ytterligare 

synpunkter eller tillägg. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Skogsstyrelsen 
Sammanfattning: Skogsstyrelsen har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

Socialnämnden 
Sammanfattning: Socialtjänsten har inte några ytterligare synpunkter än de som lämnats i samrådet 

210528. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon förändring i översiktsplanen. 

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla 
Sammanfattning: Kartans redovisning av markanvändningen är på ett flertal ställen inte uppdaterad 

utifrån pågående eller gällande detaljplaner och inte heller utifrån befintlig bebyggelse utomplans. 

Markanvändningen ”Natur- och friluftsområde” anges i viss utsträckning även inom 

bebyggelseområden eller utredningsområden för bebyggelse. Även om markanvändningens 

gränsredovisning är ungefärlig kan det vara bra att göra en genomgång för att få en redovisning som 

stämmer bättre med den pågående eller planerade markanvändningen för bebyggelse. 

Svar: Översiktsplanen ses över och uppdateras gällande pågående och antagna 
detaljplaner. 

  



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskningsutlåtande 
 

21 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning: Synpunkter från nämnden presenteras nedan utifrån samhällbyggnadsförvaltningens 

avdelningar och enheter. 

Synpunkter från gata och parkavdelningen 

Gata och parkavdelningen har inga ytterligare synpunkter att lämna, men tackar dock för möjligheten 

att delta i granskning av Översiktsplanen 2022. 

  

Synpunkter från myndighetsavdelningen  
Bygg- och miljöprövningsenheten  

Bygg – Inget att tillägga.  

VA – Har inget att tillägga gällande strandskydd, VA eller dagvatten utifrån det underlag som 

skickades ut den 11 februari 2022.  

Miljötillsynsenheten  

Miljötillsyn – Inget att tillägga.  

Hälsoskydd – Inga synpunkter.  

Livsmedel – Inga synpunkter.  

Förorenade områden – Synpunkterna gällande förorenade områden är identiska med de synpunkter 

som lämnades i samrådet. Synpunkterna bemöttes och besvarades i samrådsredogörelsen varför inga 

ytterligare åtgärder görs i granskningsutlåtandet. 

Synpunkter från planeringsavdelningen 
Plan- och exploateringsenheten 

Plan och exploatering, (Plex) ställer sig frågande till samrådsredogörelsens svar "strategi för 

utveckling av verksamhetsmark kan tas fram". Enheten argumenterar för att det måste finnas en 

ledande strategi för utpekande av verksamhetsmark i översiktsplanen. Det är trots allt ett strategiskt 

planeringsverktyg för långsiktig markanvändning och planering. 

Svar: Kommunledningskontoret delar uppfattningen att en strategi för utvecklingen av 
verksamhetsmark behöver tas fram, detta arbete sker utanför ramen för översiktsplanen. 
Översiktsplanens utpekade områden för verksamhetsmark ger vägledning för fortsatt 
utredning och utveckling av ytterligare verksamheter. 

Intentionerna i utvecklingsstrategin överensstämmer inte till fullo med implementeringen i 

markanvändningskartan (se gröna korridorer som krockar med utvecklingsområde för Råssbyn som 

exempel). Tydligare kopplingar mellan de olika ställningstagandena för markanvändning kontra 

utvecklingsinriktningen behövs för att påvisa kommunens intentioner med översiktsplanen. 

Svar: Den gröna korridoren justeras något. Utvecklingsinriktningen och mark- och 
vattenanvändningen ska inte blandas ihop och tolkas in i varandra, utvecklingsinriktningen visar 
endast en generell princip för kommunens långsiktiga utveckling. 

Verksamhetsområdena är stora och flertalet av platserna är fortsatt perifera och kräver stora initiala 

kostnader/investeringar för att kunna exploateras. Vidare välkomnar samhällsbyggnadsnämnden att de 

områden som pekas ut som lämpliga exploateringsområden specificerats och fördjupats ytterligare 

under processen med att framställa översiktsplanen. I vissa fall har områden blivit mindre av rimliga 

skäl.  

Svar: Noteras. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskningsutlåtande 
 

22 

 

Plex vill dock poängtera att översiktsplanen inte uttryckligen tar ställning till motstående intressen i 

förhållande till de strategier som är ledande för översiktsplanen. T.ex. står det att i kommunen ska 

"gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas" samtidigt som det i 

kartan pekas ut utvecklingsområden som motsätter denna strategi. T.ex. i Ammenäs. 

Svar: Översiktsplanens ambition är inte att peka ut motstridiga intressen, 
utredningsområdena i Ammenäs konkurrerar inte bort viktiga spridningskorridorer. 
Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

I strategin och ställningstagande till kartlagret "Natur och friluftsliv" (som utgör all grön yta i 

markanvändningskartan) står följande: "3. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, 

naturskydd, friluftsliv och rekreation.". Detta tolkas som att all sådan mark ska skyddas, vilket strider 

mot utvecklingsområden utpekad i strukturbild/utvecklingsinriktning. Hur ska de värderas mot 

varandra? 

Svar: Utvecklingsinriktningen och mark- och vattenanvändningen ska inte blandas ihop 
och tolkas in i varandra, texten om ”Natur och friluftsliv” gäller för de områden utpekade 
som detta i markanvändningen. Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Viss jordbruksmark är utpekad som att den ska utvecklas och samtidigt står det att jordbruksmark ska 

värnas om i den skriftliga strategidelen i översiktsplanen. Plex saknar argument i översiktsplanen 

varför viss jordbruksmark är utpekad samtidigt som utpekande går emot strategi om bevarande av 

jordbruksmark.  

Svar: Jordbruksmark som av misstag angetts som utredningsområde för ny 
sammanhängande bebyggelse (röd färg i kartan) justeras. 

Positiva till nytaget angående mer verksamhetsmark, men eftersöker argumentation och 

ställningstaganden varför dessa områden pekas ut, t.ex. genom en strategi och hur bedömning gjorts 

mellan olika intressen. Plan- och exploatering anser fortsatt att översiktsplanen inte möjliggör för en 

bedömning och värdering av olika hänsynsområden som kan tas med till detaljplaneläggningen baserat 

på översiktsplanens utpekanden. T.ex. bedömning av negativa konsekvenser för den biologiska 

mångfalden, ekosystemtjänster, social hållbarhet, tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några 

aspekter. 

Svar: För detaljerat för en översiktsplan.  

Förslag till markanvändning i översiktsplanen stämmer inte överens med pågående 

utvecklingsområden på detaljplanenivå. Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående 

bebyggelseområden som mark som inte ska eller bör exploateras. 

Svar: Detta ses över. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill vidare poängtera en stor avvikelse mellan strukturbild samt planerad 

markanvändning och undrar hur kartlagren ska tolkas.  
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Detta är en genomgående fråga när strukturbild jämförs med markanvändningskarta. Exempel för 

principfråga redogörs för nedan: Exempelvis är utvecklingen av Fräknestranden utpekat som stort 

område i strukturbilden. Studeras kartlagren vidare för planerad markanvändning finns enbart ett fåtal 

områden utpekade för bostadsutveckling i området. Är det avsiktligt att större utvecklingar (t.ex. 

exploateringar) av utpekade områden i utvecklingsinriktningen ska lokaliseras till de kluster som är 

utpekade i markanvändningsförslaget i detta granskningsförslag? Vad händer med de andra stora 

ytorna som är utpekade i utvecklingsinriktningen men inte i markanvändningen? Läshjälp och 

intentionen mellan dessa kartor behöver förtydligas i översiktsplanen. I övrigt är Plex positiva till 

tydliga ställningstaganden om möjliga utvecklingsområden som visar på en riktlinje för medborgare 

och övriga intressenter. 

Svar: Dessa två kartlager och kapitel ska inte blandas ihop och tolkas tillsammans. 
Kommunens huvudsakliga utveckling av bostäder ska ske inom tätorterna och i viss mån i 
orter av lokal betydelse. Bostadsutveckling i övrigt ska ske med koppling till befintlig 
bebyggelse med hänsyn till natur- och kulturmiljö samt möjlig infrastruktur. 

Översiktsplanekartan kan under granskningstiden zoomas till 1:7000 vilket gör att gränsernas exakta 

lokalisering blir tydlig och kan tolkas som exakta även om så inte är tanken. Det framgår i 

kartlagerlistan att de inte ska göra det, men skalan gör att det lätt förbises. Förslagsvis kan skala 

avgränsas 1:20 000 för att gå bort från att tolka kartan som snäv/precis/exakt. 

Svar: Inzoomningsnivån i kartan ses över. 

Plex vill fortsättningsvis hänvisa till följande yttrande från samrådet; "Ställningstagandena i 

översiktsplanen relaterar i vissa fall till utredningar som har utförts. Plan- och exploatering är positiv 

till de utredningar som gjort för bland annat jordbruksmark samt skyfallskarteringar. Plan- och 

exploatering ser gärna att vidare underlag utvecklas eller tas fram för att underbygga 

ställningstagandena i översiktsplanen, bland annat bör vidare studier genomföras för att säkerställa 

genomförbarheten av föreslagen användning. Dessutom kan tydligare ställningstagande krävas kring 

de utredningsunderlag som har tagits fram för klimatanpassning och hanteringen av jordbruksmark". 

Svar: Kommunledningskontoret delar uppfattningen att ytterligare utredningar kan behöva 
göras i den fortsatta planeringen. 

Kultur och fritidsnämnden  
Sammanfattning: Om översiktsplanen ska vara en interaktiv och digital ingång till kommunen anser 

kultur och fritid att den behöver tillgängliggöras och bli mer lättförståelig. En aspekt i detta är att 

titlarna på alla kartlager behöver ha en definition. Många fler lager är definierade i 

granskningsversionen än samrådsversionen, vilket kultur och fritid ser som en stor förbättring. 

Begreppen/lagren centralort, tätort, ort av lokal betydelse och bebyggelseområde saknar dock 

definition i lagerhanteraren. Kultur och fritid anser även att underrubriker på tematiska 

ställningstaganden9 bör finnas i drop-down menyn till vänster om textfältet för att lättare kunna 

navigera. 

Svar: Informationstexten i kartlagerlistan till ”Orter” ses över. 

En annan förbättring inom aspekten tillgängliggörande är att lagret för kulturmiljövård innehåller 

länkar till kultur och fritids kulturmiljövårdsprogram. Att de fördjupade översiktsplanerna brutits ned i 

olika lager är också en viktig förbättring, och att förslag och planer på gång- och cykelstråk och 

järnvägar redovisas. 

Svar: Noteras. 

 
9 Boende och framtidsberedskap, god livsmiljö, etc. 
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Kultur och fritid anser att kommunen i översiktsplanen behöver konkretisera sitt förhållningssätt till 

medborgardialog och medborgarinflytande för att gå mot ett mer aktivt förhållningssätt i att inkludera 

invånare i beslutsprocesser. Detta kan exempelvis göras genom omformulering av nedan 

ställningstaganden:  

” … främja utvecklingen av utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka 
samhällets, den kommunala servicens och närmiljöns utveckling. (Föreningsliv och civilsamhälle, 
s.34)  

… som en del av i det ordinarie arbetet aktivt arbeta med att genomföra insatser för att öka 
delaktighet och inflytande hos alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg 
grad av delaktighet i samhället. (Social hållbarhet och folkhälsa, s. 32)” 

Svar: Översiktsplanen ändras efter ert önskemål.  

Kultur och fritid anser att det behöver framgå av översiktsplanen om och hur barn inkluderas i 

beslutsprocesser, och till vilken grad, i enlighet med medinflytandestegen. 

Svar: Översiktsplanen bygger på 8 och 80 perspektivet vilket innebär att 
samhällsplaneringen inriktas mot att tillgodose behov för alla åldersgrupper.  

Kultur och fritid ser det som positivt att översiktsplanen ska innebära en ny kontaktväg till kommunen 

och syftar till att upprätta en dialog om samhällsplanering med kommuninvånarna. Den digitala 

översiktsplanen behöver dock kompletteras med en funktion för att lämna synpunkter, för att detta ska 

bli verklighet. Som kultur och fritid tidigare uttryckt är det även viktigt med en hög användarvänlighet 

i översiktsplanen för att den ska kunna fungera som en kontaktväg och ingång till 

samhällsplaneringen, gällande exempelvis definitioner av kartlager. 

Svar: Funktionen ”tyck till” är under uppbyggnad och kan inte bifogas planen i dagsläget. 

Vidare anser kultur och fritid att översiktsplanen innan antagande bör skickas till en fokusgrupp med 

unga såväl som äldre invånare samt tjänstepersoner för att samla in feedback på användarvänligheten. 

Svar: Arbetet med översiktsplanen har föregåtts av dialoger med olika invånargrupper 
från olika delar av kommunen. Metoden med en interaktiv karta är ny och får prövas och 
utvärderas under översiktsplanens giltighetstid. 

Kultur och fritid anser att det är svårt att ta till sig innehållet i översiktsplanen när geografiska 

ställningstaganden för exempelvis ort av lokal betydelse redovisas på ett ställe utifrån 

utvecklingsinriktning och på ett annat ställe utifrån mark- och vattenanvändning.  

Kultur och fritid anser att överblickbarheten skulle förbättras om texterna disponeras med 

utgångspunkt i varje geografisk plats, så att samtliga ställningstaganden – oavsett om de är kopplade 

till utvecklingsinriktning eller mark- och vattenanvändning – redovisas tillsammans för varje 

centralort/tätort/ort/landsbygd. Det blir då enklare för läsaren att ta till sig kommunens samlade 

viljeinriktning och planerade mark- och vattenanvändning för en given plats. 

Svar: Översiktsplanens olika delar och kapitel regleras i PBL. En översiktsplan innehåller 
normalt sett tre delar som är Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt 
Förhållande av väsentlig betydelse.  
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Kultur och fritid delar Länsstyrelsens synpunkt från samrådet gällande att översiktsplanen ska 

innehålla en nulägesanalys av sociala utmaningar som behöver hanteras inom ramen för 

översiktsplanering, exempelvis trygghet, fysisk tillgänglighet eller behov av sociala mötesplatser (s. 16 

i samrådsredogörelsen). Vidare behöver sammanfattningar av nuläget och identifierade utmaningar få 

ett utrymme i översiktsplanen och tematiska ställningstaganden behöver tydligare kopplas ihop med 

utvecklingsplaner för bebyggelse.  

Kultur och fritid anser detta vara viktigt då översiktsplanen ska peka ut intentioner för hur mark- och 

vattenanvändningen av hela kommunens yta och för den kommunövergripande styrningen av hela 

kommunala organisationen. Dessa aspekter bör ta avstamp i nuläge och utmaningar. Idén att 

översiktsplanen ska hänvisa och länka till styrande dokument är god, men utesluter inte möjligheten 

att med utgångspunkt i dessa dokument beskriva nuläge och utmaningar direkt i översiktsplanen.  

Kultur och fritid anser att även detta skulle öka användarvänlighet och tillgängliggörande av 

översiktsplanen, då det är tidskrävande att läsa ett flertal externa planer för att få en bild av nuläget och 

utmaningar för Uddevalla kommun. 

Svar: Översiktsplanen har framarbetats med 8 och 80 perspektivet för att i högre grad än 
tidigare innehålla sociala perspektiv. Markanvändningen har utformats utifrån alla 
hållbarhetsperspektiven. 

Kultur och fritid anser att översiktsplanen stärks av att tematiska ställningstaganden är framtagna med 

inkludering av samtliga förvaltningar, särskilt då syftet är att översiktsplanen ska kunna användas av 

alla förvaltningar. Kultur och fritid anser dock att avsnittet med tematiska ställningstaganden behöver 

bearbetas för att översiktsplanen ska bli lättare att tolka och fungera i handläggningen. Skarpare och 

tydligare formuleringar behövs, och precis som Länsstyrelsen kommenterade i samrådet behöver 

ställningstagandena tydligare kopplas till avvägningar i utvecklingsplanerna för bebyggelse.  

Kommunen bör komma fram till vilka ställningstaganden som är ”ska”-krav och lyfta fram dessa. 

Övriga ställningstaganden kan tilldelas olika prioriteringsgrader, t.ex. ”bör” och ”kan”. Kultur och 

fritid anser att en strukturering och/eller prioritering av ställningstagandena är nödvändig för att de ska 

kunna vara vägledande i den kommunala planeringen. En mall eller struktur för ställningstagandena 

bör utformas som hanterar detta.  

Kultur och fritid ser att det blir en utmaning att använda översiktsplanen som ett styrdokument. Det 

finns 20 teman, varav flera har ett tiotal ställningstaganden vardera. Om inte dessa renodlas eller 

kortas ner blir det många aspekter som ska läggas på varandra och vägas, varför risken är att 

översiktsplanen inte bidrar med någon vägledning. 

Svar: Översiktsplanens nuvarande utformning och omfattning är ny och 
användarvänligheten får utvärderas under planens kommande användning. 

Kultur och fritid föreslår att geografiska strategiska ställningstaganden (mark- och vattenanvändning) 

för Fräknestranden och Havstensstrand kompletteras med följande: 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls10.  

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

… god tillgänglighet till stränderna och havet bibehållas vid ny eller ändrad bebyggelse.  

… beslut om utformning, volym och höjder av ny bebyggelse föregås av platsspecifik analys av 

kulturmiljö och landskapsbild. 

 
10 Detta ställningstagande återfinns i geografiska ställningstaganden för Landsbygd 
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Skälet till att kultur och fritid ser behov av en sådan komplettering är det som Länsstyrelsen anger i 

samrådet: ”Länsstyrelsen ser en risk att riksintressets (4 kap MB) värden påtagligt skadas om inte 

utbyggnad i kustområdet, vid stränder och höjder, regleras.” Länsstyrelsen anger vidare att ny 

bebyggelse i högre liggande exponerad terräng kan bli en markant del av sikthorisonten och påverka 

landskapsbilden negativt. Gällande Havstensstrand uttrycker Länsstyrelsen att ny bebyggelse med 

sådan lokalisering riskerar att bli en ”markant del av sikthorisonten sett från Utbys historiska 

bebyggelsekärna.” Kultur och fritid ser att detta är särskilt viktigt eftersom kommunen fortsatt väljer 

att bygga i höjdlägen, vilket Länsstyrelsen också påpekar. 

Kultur och fritid anser, i enlighet med vad Länsstyrelsen uttryckte i samrådet, att kommunen behöver 

tydliga vägledande strategier och övergripande principer för placering och utformning av byggnader, 

utifrån värdebeskrivning av riksintresse enligt fjärde kapitlet i Miljöbalken. Friluftsplan och 

landskapsanalys, som kommunen hänvisar till i sitt svar i samrådsredogörelsen, innehåller inga 

vägledningar om placering och utformning av byggnader. Kultur och fritid anser det därför viktigt att 

översiktsplanen innehåller sådana strategier och principer. 

Svar: Föreslagna ställningstaganden läggs till i översiktsplanen. 

Kultur och fritid ser att beskrivningen av Fräknestranden och Havsstensstrand (s. 42) numera 

innehåller en fylligare beskrivning av natur- och kulturmiljövärden, vilket är positivt. Det saknas 

emellertid just principer om placering och utformning av byggnader, så som eftersträvan av 

begränsade byggnadsvolymer för att bevara den karaktär av småskalighet som finns kvar i delar av 

kustzonen. Kultur och fritid anser således att översiktsplanen behöver kompletteras med detta eftersom 

”riksintressets värde kan påtagligt skadas om inte utbyggnad i kustområdet, vid stränder och höjder, 

regleras”, som Länsstyrelsen uttrycker det. 

Svar: Begräsningar av byggnadsvolymer är för detaljerat för översiktsplanen. På 
landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 
landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. 

Kultur och fritid anser att planeringsprinciperna för orterna av lokal betydelse (Hogstorp, Lane-Ryr 

Kyrkebyn) samt landsbygd och Havstensstrand ska inkludera de kulturmiljöaspekter som 

Länsstyrelsen lyfter i samrådsredogörelsen (s. 19). Kultur och fritid anser det inte vara tillräckligt att 

hänvisa till att detta utreds i detaljplan. Precis som Länsstyrelsen lyfter i samrådet är det också viktigt 

att det som uttrycks i tematiska ställningstaganden om kulturmiljö tas ett steg längre för hantering och 

hänsyn i de olika utredningsområdena. Fornlämningarna och andra kulturmiljövärden som finns i 

landskapet är resurser som ska bevaras och i vissa fall utvecklas, varför de bör behandlas i de 

geografiska textdelarna av översiktsplanen. 

Svar: Fornlämningar har lagts till som ett kartlager i översiktsplanen. Översiktsplanen 
hänvisar även till kulturmiljövårdsprogrammet. 

Kultur och fritid anser att begreppet ”viss kommunal service”, som anges i planeringsprinciper för ort 

av lokal betydelse, behöver förtydligas för att kultur och fritid ska kunna ta till sig vad det betyder för 

verksamheterna. 

Svar: Begreppet syftar till att ge verksamhetsansvariga möjlighet att pröva omfattning och 
metoder för den service man önskar erbjuda invånarna i olika geografiska områden. 
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Kultur och fritid föreslår att den inledande texten inför ställningstaganden om Kulturvärden och 

kulturmiljö skrivs om enligt nedan:  

”Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden är våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur. I 

detta skapas förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus. Våra gemensamma ytor ska formas med omsorg för 

att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Lokalisering och utformning sker med omsorg om 

kulturmiljön och med hänsyn till landskapsbilden i hela kommunen. Det kan exempelvis innebära att 

ny bebyggelse i högre exponerad terräng undviks för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

Utformning av bottenvåningar, fasader och andra fysiska objekt påverkar platsens identitet och 

kulturmiljö och ska därför gestaltas noggrant .” 

Kultur och fritid föreslår att ställningstaganden för kulturmiljö kompletteras med: I Uddevalla 

kommun ska…  

… vi beakta att dagens samhällsplanering och samhällsutveckling i framtiden kan utgöra ett värdefullt 

kulturarv. 

… bebyggelsen vara integrerad i landskapsbilden och med utgångspunkt i områdets natur och historia. 

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

 

Vidare anser kultur och fritid att, i enlighet med vad kommunen föreslår i samrådsredogörelsen (s. 20),  

kommunen bör anta en arkitekturpolicy och arbeta mer med arkitekttävlingar. En arkitekturpolicy 

möjliggör en fortsättning och utveckling på det arbetet som påbörjats i samband med framtagande av 

tematiska ställningstaganden; att ringa in hur kommunen ser på arkitektur och gestaltning, samordna 

arbetet och bättre uppnå nationella mål om gestaltad livsmiljö. Arkitekturtävlingar skapar möjlighet 

för diskussion och delaktighet för allmänheten, samt att det är värdefullt att få flera förslag på hur en 

byggnad, ett torg eller en plats kan gestaltas11. 

Svar: Tillvägagångsättet för utformning av ny bebyggelse hanteras inom ramen för 
markanvisning och detaljplanearbetet. Ställningstagandena är inlagda i översiktsplanen. 

Kultur och fritid anser att kulturell infrastruktur (exempelvis Kulturstråket, Bohusläns museum, 

Regionteater Väst) idrottsytor och evenemangsanläggningar (exempelvis Rimnersområdet) bör 

visualiseras i kartverktyget. Vid klick på något av dessa lager kan användaren då ledas till tematiska 

ställningstaganden om kulturell infrastruktur respektive social hållbarhet och folkhälsa samt 

föreningsliv och civilsamhälle. 

Svar: Översiktsplanen är uppbyggd på så sätt att de tematiska ställningstaganden gäller i 
hela kommunen organisation medan de geografiska gäller specifikt på en typ av 
markanvändning. Detta kan vara underlag för framtida utveckling av översiktsplanen. 

Eftersom översiktsplanen ska vara en digital ingång till kommunen och det är kartdelen som är i 

centrum bör denna i högre grad visualisera idrott- och kulturliv. Dels då det kan vara ett sätt att 

marknadsföra Uddevalla för potentiella nya invånare samt att det torde öka chanserna att användare 

via kartan hittar till de textdelar som behandlar dessa värden. Kultur och fritid anser att kommunen bör 

se på dessa ytor som något vi ska långsiktigt bevara och utveckla, varför de bör synas i 

översiktsplanens karta som underlag för samhällsplaneringen. 

Svar: Översiktsplanen syftar till att vara ett underlag för kommunens framtida utveckling. 
Presentation och marknadsföring av kommunen bör ske via andra kanaler. 

 
11 fyrbodalmodellen-offentlig-miljo-som-konstform.pdf 

 

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/fyrbodalmodellen-offentlig-miljo-som-konstform.pdf
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Barn och utbildningsnämnden 
Sammanfattning: Barn och utbildningsnämnden har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Västvatten AB 
Sammanfattning: Västvatten har inget att erinra 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

 

GRANNKOMUNNER och KOMUNALFÖRBUND  

Munkedals kommun 
Sammanfattning: Munkedals kommun har inget att erinra mot förslaget till Översiktsplan 2022 för 

Uddevalla kommun. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Trollhättans stad 
Sammanfattning: Trollhättans stad har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Stenungssunds kommun 
Sammanfattning: I översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta finns en korridor utpekad för 

en möjlig framtida höghastighetsjärnväg, Skagerrakbanan. Stenungsunds kommun vill betona att en 

potentiell stäckning inte är fastställd utan behöver diskuteras vidare. Även om Uddevalla kommun i 

kartan utryckt att områdesgränserna och tunnelförslagen inte ska tolkas exakt, blir det problematiskt 

för Stenungsunds kommun att ha med en utpekad korridor som slutar vid den gemensamma 

kommungränsen. Stenungsunds kommun skulle uppskatta om detta kunde redovisas på ett annat sätt i 

texten och kartan för att undvika missuppfattningar från allmänheten.  

 

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 
och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 
Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 
utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 
projektet för Skagerrakbanan. 

I Stenungsunds kommuns översiktsplan finns ett område utpekat nära kommungränsen för en framtida 

koppling mellan Svenshögen, E6 och Orust. Trafikverket kommer i år (2022) med stöd av Västra 

Götalandsregionen och Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner påbörja en åtgärdsvalsstudie på 

sträckan. De tre utpekade utredningsområdena för störande verksamheter vid E6 söder om Ljungskile 

kan med fördel samordnas med de tre STO-kommunernas. 

Svar: Noteras. 

Vänersborgs kommun 
Sammanfattning: I granskningsunderlaget finns ”Cykelleder under utredning” utritade varav en länkar 

ihop båda kommunerna men det saknas text som beskriver tankar och målsättningar kring dessa. 

Dessa leder finns inte heller beskrivna i cykelplanen som refereras till i granskningshandlingen. 

Svar: Cykelleden är med i en rapport från Turistrådet Västsverige 2017. Då det inte längre 
pågår en utredning för denna dragning plockar vi bort den ur översiktsplanen. 
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Orust kommun 
Sammanfattning: Orust kommun ställde sig i sitt yttrande positiva till fortsatt mellankommunal VA-

planering med vatten- och reservvattenförsörjning över kommungränsen. Uddevalla lyfter möjligheten 

att utveckla samarbetet med ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och 

Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Innan det kan bli möjligt att genomföra en sådan 

anslutning behöver Uddevalla kommun göra kapacitetsberäkningar. Tidplanen för detta är enligt 

granskningshandlingarna år 2027–2029. Orust kommun är positiva till fortsatt dialog i frågan.  

Svar: Noteras, detta utreds vidare i fortsatt planering.  

Orust kommun påtalade i sitt samrådsyttrande behovet av dialog kring utbyggnad av 

avloppsreningskapacitet för Uddevalla kommun. Frågan berörs dock inte i granskningsyttrande utan 

hanteras i avgränsningssamrådet för Skansverkets utbyggnad.  

Svar: Frågan hanteras i avgränsningssamrådet för Skansverkets utbyggnad inte i 
översiktsplanen. 

Orust kommun lyfter i sitt samrådsyttrande den mellankommunala kustzonsplaneringen som ett lyckat 

samverkansprojekt och uppmärksammar att den fått en fortsättning i den fördjupade översiktsplan för 

havet som Orust kommun tar fram tillsammans med Tjörns kommun. Övriga viktiga 

samverkansområden som nämns i samrådsyttrandet är näringslivsfrågor, besöksnäring och 

klimatanpassning. Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän, 8 fjordar, planerad gemenensam 

näringslivsplan och kommande Leader-området 2023 lyfts som samverkansforum. 

Svar: Uddevalla kommun noterar informationen.  

Orust kommun ställer sig i sitt samrådsyttrande positiva till att bostadsutvecklingen planeras till 

områden som redan är ianspråktagna för bostäder. Det är även positivt att stora ytor för grönområde 

och jordbruksmark bevaras. 

Vidare lyfter Orust kommun pendlingsfrågan som en viktig beröringspunkt i samrådet. 

Uppskattningsvis är inpendling och utpendling mellan Orust och Uddevalla relativt jämn och det är 

viktigt att pendlingen fungerar åt båda håll även i framtiden. Kommunen vill prioritera kollektivtrafik 

för arbetspendlare och skolungdomar. Orust kommun är därför beroende av att Uddevalla kommun 

utvecklar järnvägsstationen och kollektivtrafiknoden som finns på Torp Köpcentrum på ett sätt som 

gynnar pendlare från Orust. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för pendlare att parkera både 

vid järnvägsstationen och kollektivtrafiknoden. I granskningshandlingarna noteras att 

utredningsområde för höghastighetsjärnväg går via Uddevalla centrum. 

Svar: Uddevalla kommun är en av regionens utpekade kollektivtrafiknoder varför 
kommunen vill bidra till goda resmöjligheter med kollektivtrafik. Det är därför naturligt att 
utveckla kollektivtrafikens knutpunkter så att det fungerar för både staden och 
kringliggande kommuner.  

Orust kommun påtalar även arbetet med att få en ny brokoppling mellan Orust och Stenungssund 

kommun. Även om bron ligger utanför Uddevallas kommungräns så kan den indirekt komma att 

påverka Uddevalla genom förstärkt väginfrastruktur nära södra kommungränsen som kan innebära 

utvecklingsmöjligheter där, samt minskad trafik på Uddevallabron och förbi Torp Köpcentrum till 

Orust. Uddevalla kommun kommer ges möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 

som beräknas påbörjas under 2022. Vidare ser Orust kommun också behov av samverkan och dialog 

med Trafikverket i andra gemensamma infrastrukturfrågor, såsom väg 160 och väg 161. 

Svar: Frågor om regional transportinfrastruktur bör hanteras inom ramen för de 
delregionala kommunalförbunden.  
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Fyrbodals kommunalförbund 
Sammanfattning: Brukar inte yttra sig på kommuners översiktsplaner och avstår därför från att yttra 

sig även nu. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

 

ÖVRIGA 

Bohusläns museum 
Sammanfattning: Bohusläns museum ser positivt på att kulturmiljövårdsprogrammet nu är tillgängligt 

digitalt i översiktsplanen. De anser dessutom att detta program bör uppdateras och att kulturmiljön ska 

ses som en resurs till den fysiska planeringen. 

Svar: En eventuell framtida uppdatering av kulturmiljövårdprogrammet är inget som 
översiktsplanen kan bestämma eller planera för. Länsstyrelsen nämnde även i sitt 
samrådsyttrande att kulturmiljövårdsprogrammet är några år gammalt men fortfarande 
kan anses aktuellt.  

Framtida planering underlättas av att fornlämningar infogats i kartbilden under lager ”Statliga 

hänsynsområden/Fornlämning”. Bohusläns museum vill framföra att det är av stor betydelse att 

samråd sker med Länsstyrelsen inför planerad exploatering när det gäller fornlämningar. 

Svar: Fornlämningar är sedan samrådet inlagt i kartan under statliga hänsynsområden 
och Länsstyrelsen är en aktör som yttrar sig i den fortsatta planeringen.  

Vattenfall 
Sammanfattning: Vattenfall har inget att erinra. 

Svar: Synpunkten leder inte till någon ändring i översiktsplanen. 

Kommunala rådet för äldre 
Sammanfattning: Kommunala rådet för äldre har lämnat synpunkter på utformning av åtgärder inom 

olika områden: 

Näringsliv och handel: 

• Varierande handel är nödvändig i ett nytt planområde. 

• Grönområden med gångstråk och sittplatser behövs, likaså lekplatser för barn. 

• Seniorboenden-trygghetsboenden och vård & omsorgsboenden ska finnas i samma byggnad 

där också hemtjänstens lokaler ska vara. Byggnaderna ska ligga på gångavstånd från butiker 

och kollektivtrafik. 

Mänskliga möten & aktiviteter: 

• Utökad tillgänglighet nya fritidsområden. 

Människan i stadsrummet: 

• Trygghetsskapande belysning. 

Cykling: 

• Nödvändigt att bygga ut gång- & cykelvägar. 

 

Svar: Dessa får beaktas i samband med fortsatt planering.  
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Bevara Forshälla 
Sammanfattning: Som vi påpekade i vårt förra yttrande om boende på landsbygden anser vi, att 

skrivningarna i ÖP ska göras mer nyanserade i så motto, att texten kompletteras, förslagsvis enligt 

följande: Nya bostäder i glesbygd kan tillåtas, då godkända VA-anläggningar kan anordnas, 

jordbruksmark ej ianspråktages och betydande kommunala kostnader för annan service ej uppkommer. 

Boende i glesbygd ses som ett attraktivt komplement för kommunen till boende i övrigt. 

Svar: Ställningstagandena i översiktsplanen är väl förankrade i de olika förvaltningarna 
för att ge tjänstepersoner det stöd de behöver i sitt arbete. 

Föreslagen skrivning är ännu tunnare än i samrådsförslaget. I denna fanns meningen ”krav förhandlas 

tillsammans med företagen för kompensationer av deras verksamhets slitage och negativa effekter på 

infrastruktur, miljö och vardagsliv för medborgare”. Denna mening har nu försvunnit. Varför?  

Svar: Kommunen är endast remissinstans i bergtäktsprocesser och kan därför inte ställa 
sådana krav. Därför togs meningen bort. 

I ÖP 2022 bör finnas skrivning om berörda medborgares inflytande i en ev. etableringsfas, inte bara 

företag, kommun och länsstyrelse. Det bör även nämnas hur kommunen ser på kompensation till 

berörda invånare för intrång, försämrad boendemiljö och minskade fastighetsvärden.  

Svar: De folkvalda politikerna beslutar i Uddevalla kommuns remissvar i täktärenden. De 
närboende som ingår i samrådskretsen får yttra sig på samma sätt som kommunen kan 
yttra sig i ärendena. 

Kommunen är ej beslutande i täktärenden, men kommunens synpunkter väger ändå tungt. Vi inser, att 

det ej går att i ÖP peka ut lämpliga områden för bergtäkter, om bergkvaliteten ej är kartlagd. 

Kommunen kan ändå avstyrka etablering med hänvisning till natur- eller kulturvärden, negativ 

påverkan för närboende eller trafiksituation.  

Svar: Kommunen kan yttra sig om både avstyrkan och tillstyrkan, sedan är det 
länsstyrelsen som gör bedömningen om det blir tillstånd för bergtäkt eller ej. 

Vi yrkar, att ÖP innehåller skrivningar, som på ett tydligt sätt markerar kommunens ambition att 

inkludera berörda medborgares inflytande i frågor, som rör etablering av täkter och kompensation för 

försämrad närmiljö. 

Svar: I prövningen av en bergtäkt ingår att berörda medborgare får yttra sig. Frågan om 
kompensation är för detaljerad för översiktsplanen.  

Föreningen ställer sig bakom skrivningen om södra Bohusbanan under kapitlet om ”Grå infrastruktur”. 

De ser dock skrivningen om alternativa transportsystem som t.ex. Höghastighetsjärnväg som felaktig 

och olycklig.  

Argumenten för behovet av snabbare persontransporter bortfaller genom dubbelspår till Göteborg (om 

än med 10-15 minuters senare ankomst). Den samhällsekonomiska nyttan med miljardinvesteringar i 

snabb järnväg är inte hållbar enligt vår mening. Stefan Edman och Örjan Boström har i insändare i 

2022-03-18 3(3) Bohusläningen vid flera tillfällen belyst detta. Vi hoppas och tror, att kommunen 

redan i detta skede lägger ner sitt engagemang i snabbjärnvägsprojektet. Utredningar kan göras 

rörande transportsystem, men höghastighetsbanan bör omgående strykas ur ÖP.  

I ÖP finns skissat en ev. sträckning av en höghastighetsjärnväg genom Forshälla-Resteröd med utlagt 

järnvägsreservat. Föreningen ser allvarligt på detta utkast, då det riskerar att lägga en död hand över 

bygden oberoende av om järnvägen stannar på pappret eller än värre kommer till utförande. 

Höghastighetsjärnvägen finns inte med och prioriterad i någon ansvarig myndighets plan, projektet 
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finns och är beräknad endast på powerpointnivå, att då hindra utvecklingen över stora områden i 

kommunen genom järnvägsreservatet i ÖP är oansvarigt.  

Föreningen återkommer med mer specifika invändningar, om utredningsarbetet fortskrider.  

Vi hemställer att föreslaget reservat för höghastighetsjärnväg borttages ur ÖP. 

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 
och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 
Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 
utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 
projektet för Skagerrakbanan. 

 

Bokenäsets framtid 
Sammanfattning: Bokenäsets framtid skriver i sitt yttrande att i förslaget till ny ÖP anger kommunen 

på sidan 44 under rubrik ”2.2.2.1 Orter” att man har modifierat Boverkets ÖP-modell för att anpassa 

den till kommunens egna förutsättningar och införa begreppet orter av lokal betydelse. Vidare anges 

att ”Orter av lokal betydelse” innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma. Definitionen innebär att den för Bokenäset mycket viktiga knutpunkten, 

Rotviksbro (alternativt området Havstensstrand som beskrivs i förslaget till ÖP) inte betecknas som en 

ort av lokal betydelse utan som ett bebyggelseområde på landsbygden. De anser vidare att 

Rotviksbro/Havstensstrand ska ha samma status som de orter som angivits som ”ort av lokal 

betydelse” Vid Rotviksbro finns en mängd verksamheter så som förskola, äldreboende, handel, 

restauranger, turism, föreningslokalen Jaktstugan samt växande bebyggelse som kontinuerligt har ökat 

under senaste decennierna.  

Huruvida den sammanhängande orten är byggd i form av ett rutnät eller är mer utspridd bör inte ha 

betydelse för ortens status i ÖP, huvudsaken är hur betydelsefull den är för de boende i området samt 

övriga medborgare i kommunen. Området kring Rotviksbro har utvecklats till en knutpunkt med ett 

växande serviceutbud som nyttjas av hela närområdet samt tillresande turister och dagsbesökare.  

För oss som bor och är verksamma på Bokenäset och har goda kontakter inom hela kommunen ser vi 

inte att området kring Rotviksbro är av mindre betydelse för kommundelen än exempelvis Lane 

Fagerhult och Lane Ryr Kyrkbyn. 

Svar: Rotviksbro pekas ut som lokal knutpunkt och det är inget i översiktsplanen som 
hindrar utveckling från att fortsätta ske i Rotviksbro och Havstenstrand.  

Dessutom så finns det en stark efterfrågan på bostäder och mark för företag på hela Bokenäset, en 

trend som ser ut att fortsätta. Detta påpekades av många personer redan i ÖP-dialogerna på Bokenäset 

och i Skredsvik år 2018, och i vårt första remissvar. En annan tydlig utveckling är att många tidigare 

sommarstugor övergår till att vara permanentboenden, vilket även det innebär ökade behov av 

kommunal service för alla åldrar på Bokenäset. 

Vi uppfattar det som att den nuvarande kategoriseringen leder till att Rotviksbro/ Havstensstrand inte 

får samma tyngd i den kommunala planeringen som de utpekade ”orterna av lokal betydelse” och att 

detta försämrar de framtida förutsättningarna för service och utveckling på Bokenäset som helhet. 

Svar: Översiktsplanen pekar ut en varsam utveckling på Bokenäset med tanke på områdets 
kulturhistoriska karaktär, det är dock ingenting i översiktsplanen som hindrar vidare 
utveckling av Bokenäset. 
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Det är känt sedan länge att det finns problem med tillgång på vatten, fluorid i vattnet och 

saltvatteninträngning på vissa håll på Bokenäset. Detta hindrar dock inte allt fler att permanent och i 

form av sommarboende och turism att slå sig ner på Bokenäset. Det är helt enkelt här, nära havet, som 

folk vill bo. 

Det anses vidare att det kommunala VA-nätet behöver därför byggas ut och förgrenas framför allt 

västerut och mot Orust för att ge möjlighet för att öka kapaciteten och kunna förse fler områden med 

god kvalitet på dricksvatten. Kommunen är idag mycket restriktiv med bygglov på grund av 

dricksvattensituationen men folk slår sig ner här ändå i permanentade sommarstugor, Attefallshus och 

liknande. Kommunen måste här planera mer långsiktigt än hittills.  

Svar: Det finns i nuläget ingen plan på att bygga ut VA-nätet västerut, översiktsplanen får i 
dessa frågor hänvisa till kommunens VA-plan. 

För både Hogstorp och Lane Fagerhult anges det i ÖP:n att ortens kollektivtrafiksutbud ska värnas, 

medan det för Rotviksbro/Havstensstrand inte anges att kollektivtrafiksutbudet ska värnas. Vi anser att 

det är självklart att detta ska ske. För att få fungerande kollektivtrafik behöver även pendelparkeringar 

skapas på flera ställen längs väg 161. 

Svar: Kollektivtrafikutbudet för Rotviksbro/Havstensstrand omnämns i ställningstagandena 
som berör landsbygden. Pendelparkeringar är för detaljerat för en översiktsplan att 
föreslå. 

Länsväg 160 från Rotviksbro till Orust är starkt trafikerad och behöver lyftas som ett viktigt stråk. Väg 

160 tillsammans med väg 787 till Saltkällan är också viktiga som alternativvägar när delar av E6 

måste vara avstängd av olika anledningar, tillsammans med väg 161. 

Svar: Väg 160 läggs till som ett viktigt stråk. 

I ÖP kartan finns inte några planerade gång- eller cykelvägar på Bokenäset. 

Svar: Det finns i kartan en cykelled under utredning utpekad längs väg 161.  

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
Sammanfattning: Svenska kommuner har genom åren i modern tid drabbats av ett antal bränder i äldre 

kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse. De materiella skadorna har varierat men de 

kulturhistoriska förlusterna har varit betydande i många fall. Erfarenheterna visar, att bränder i äldre 

trähusbebyggelse innebär komplicerade insatser för räddningstjänsten då brandspridningsbilden är mer 

komplex och mer svårförutsägbar jämfört med modern bebyggelse. 

Avsaknad av brandtekniska avskiljningar, odokumenterade ombyggnationer i flera omgångar, äldre 

byggnadsmaterial och byggnadstekniker, komplexa användarstrukturer är några av anledningarna till 

att insatsen vid brand i byggnad för räddningstjänsten kompliceras. Personsäkerheten kan också 

äventyras i denna typ av miljöer på grund av oförutsägbara och i många fall mycket snabba 

brandförlopp. 

Räddningstjänsten förordar därför att kommunen i översiktsplanen belyser behovet av översyn av 

brandskyddet i kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt vikten av förbättrat brandskydd i dessa. 

Kommunen behöver i översiktsplanen beskriva och analysera risken för brand i dessa miljöer för att i 

ett senare skede arbeta vidare med åtgärder för att minska denna risk och underlätta räddningstjänstens 

insatsmöjligheter. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 
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Farlig verksamhet  

I förslaget till ny översiktsplan under punkten (2.1.2.4) Hantering släckvatten och miljökonsekvenser 

av räddningstjänstens verksamhet önskar räddningstjänsten att följande läggs till: 

• minska spridningen av farliga ämnen för att skydda människors hälsa och den biologiska 

mångfalden.  

• reducera risken för att olyckor med farliga ämnen inträffar genom ett kontinuerligt, 

förebyggande arbete. 

• upprätthålla förmågan att hantera olyckor med farliga ämnen och dess konsekvenser på ett 

säkert och effektivt sätt. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 

Under punkten 2.2.2.5 önskar räddningstjänsten att ordet farlig läggs till i meningen om industri enligt 

följande: De områden utpekade som utredningsområde för störande verksamhet och industri syftar på 

verksamheter som ej bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara 

farlig, störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. 

Svar: Översiktsplanen justeras med ordet farlig. 

Punkt 3.5.1 önskar räddningstjänsten kompletteras med följande: Inom kommunen finns cirka 20 

verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. 

Ungefär hälften av dessa omfattas även av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt lagen om 

skydd mot olyckor (2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (LSO). Farlig verksamhet enligt LSO 

innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och/eller miljö. 

Bland dessa ingår verksamheter som även omfattas av LBE (Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor) samt Sevesolagen (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor). 

Uddevalla kommun ska…  

• …vid planering i närheten av farlig verksamhet ska hänsyn tas till verksamhetens faror och risker 

samt vilka skador en inträffad olycka kan orsaka människa, miljö och omgivningen i övrigt. 

Svar: Texten justeras med LBE och att farlig verksamhet läggs till i texten. 

Räddningstjänstens bedömning är att översiktsplanen är bristfällig under avsnittet höjd beredskap, 

kris, eller annan sällanhändelse. Här vill räddningstjänsten framhålla vikten av att räddningstjänsten 

och Försvarsmakten har tillgång till alternativa transportvägar vid höjd beredskap. Detta bör dock även 

innefatta annan samhällsviktig verksamhet såsom akutsjukvård, polis, och aktörer som ansvarar för 

kritisk infrastruktur. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 

Gällande översvämning visar simuleringsresultat från Hajk kartstöd en överhängande risk för 

begränsningar i räddningstjänstens framkomlighet. Hajk kartstöd är en sammanställning av 

kartmaterialet till Uddevalla kommuns översiktsplan 2022. Exempelvis pekar kartstödet mot att delar 

av riksväg 44 översvämmas i händelse av ett 100-årsregn. Ett sådant läge skulle avsevärt försvåra 

framkomligheten för räddningstjänstens fordon vid insats. Detta gäller även för den nya 

brandstationens placering. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen, frågan hanteras i fortsatt planering. 
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Att endast använda 100-årsflöde anses vara kortsiktigt, särskilt med tanke på nuvarande klimattrender. 

Om samhällsviktiga, utryckande verksamheter (även andra såsom polis och akutsjukvård) redan under 

dessa flöden begränsas, likt nämnt ovan, är det av särskild vikt att analys görs utifrån värre scenarier. 

Räddningstjänsten är samstämmiga med Länsstyrelsen att Uddevalla kommun behöver planera för att 

kunna hantera flöden som är större än ett 100-årsflöde. 

Räddningstjänsten kan konstatera att Uddevalla historiskt har drabbats av ett flertal regnoväder som 

resulterat i omfattande skador och även betydande påverkan på operativ verksamhet. 

Svar: Översiktsplanen är uppdaterad enligt följande:  
• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: Beräknad högsta nivå (BHN) för hav i 

enlighet med rekommendation i Boverkets tillsynsvägledning för översvämningsrisker. 
• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 
• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Beräknat högsta flöde (BHF) för 

vattendrag i enlighet med rekommendation i Boverkets tillsynsvägledning för 
översvämningsrisker. 

 

Räddningstjänsten anser att kommunen ska verka för att stärka kommuninvånarnas psykiska hälsa. 

Varje år tar över 1500 människor sitt liv i Sverige, Uddevalla kommun ska aktivt arbeta för att 

förebygga suicid och vidta suicidpreventiva åtgärder i den fysiska planeringen och dess gestaltning. 

Detta behöver inarbetas i översiktsplanen.  

Svar: Planering av ett socialt hållbart samhälle förväntas leda till goda 
levnadsförhållanden och minska risken för suicid. Översiktsplanen innehåller 
ställningstagande kopplat till folkhälsa. Vidare arbete i dessa frågor görs utanför 
översiktsplanen. 

Räddningstjänstens bedömning är att kommunen ska verka för att minska tillgängligheten till metoder 

för suicid i den fysiska planeringen. Detta handlar bland annat om att vidta åtgärder med fysiska 

barriärer och därigenom minska möjligheter för hopp från hög höjd, minska tillgängligheten till 

spårområden, motorvägar och huvudleder.  

I den upprättade översiktsplanen är det ej omnämnt hur kommunen ska arbeta med suicidprevention i 

den fysiska miljön. Planen beskriver att kommunen ska ta hänsyn till trender, riktningar etc. som 

samhället står inför. 

Svar: Suicidprevention genomförs inom den löpande verksamhetsplaneringen för 
infrastruktur.  

Vi vet att den psykiska ohälsan i samhället ökar och behöver därför omnämnas i översiktsplanen. År 

2008 antog riksdagen ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Detta dokument är en 

vägledning för arbetet med suicidprevention. Den övergripande visionen i denna vägledning är att 

ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. 

Handlingsprogrammet innehåller nio strategiska punkter där en av punkterna är att minska 

tillgänglighet till medel och metoder för suicid. Där bedömer räddningstjänsten att kommunen kan 

verka för åtgärder redan i planprocessen och den fysiska miljön, vilket även anges i 

handlingsprogrammet där exempel på skyddsbarriär nämns.  

Forskning visar också att en ökad tillgång till dödliga metoder i samhället ökar antalet självmord. 

Denna forskning visar att det är än viktigare att säkra och trygga den fysiska miljön för att minska 

risken för självmord.  
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Utifrån angivet resonemang bedömer räddningstjänsten det motiverat att kommunen har en riktning i 

upprättad översiktsplan där man verkar för att minska tillgängligheten till metoder för suicid i den 

fysiska miljön. 

Svar: Översiktsplanen har ett brett perspektiv (8-80) i dessa frågor för att skapa socialt 
hållbara levnadsmiljöer. 

Kommunen måste ta hänsyn till nya hot i samhällets utveckling i sin planering av den fysiska miljön. 

Det är nödvändigt att kommunen aktivt, i sin utformning och gestaltning av den fysiska miljön, i så väl 

befintliga som nya miljöer, verkar för att minska möjligheten för personer att genomföra 

antagonistiska handlingar. Detta kan innebära att planering av områden där stora ansamlingar av 

personer kan förekomma görs med målsättning att minska möjligheten för personer att genomföra dåd 

såsom dödligt våld genom nyttjande av fordon. Exempel på förebyggande åtgärder för denna typ av 

händelser kan vara att skyddsbarriärer uppförs på strategiska platser i den fysiska miljön. 

Svar: För detaljerat för översiktsplanen. 

Strandskyddarna 
Sammanfattning: Strandskyddarna ser att i förslaget till ÖP nämns inte den restriktiva 

förbudslagstiftningen. Det borde framgå att det inte är tillåtet att bygga på områden där det är 

strandskydd enligt miljölagstiftningen (Miljöbalken). Istället diskuteras att skapa attraktiva boenden. 

En sådan diskussion är helt i motsats till rådande lagstiftning och kan ge felaktig information till 

exploatörer, fastighetsägare och lokala politiker.  

Svar: Översiktsplanen innehåller ett textstycke om enbart strandskydd och vikten av att 
bevara artrika stränder. Strandskyddet går även att tända som ett lager i kartan. 
Översiktsplanen är vägledande och vid fortsatt planering via detaljplaner och dylikt sker 
prövning enligt lagstiftning. 

Strandskyddarna konstaterar att miljömålen är sparsamt redovisade. Det kan vara allt ifrån att alla 

utsläpp till luft och vatten ska upphöra eller att återställa livet i fjordarna. Tyvärr saknas det i många 

stycken en beskrivning av olägenheternas kvantitet. Ännu mer saknas en beskrivning om hur och när 

åtgärder ska vidtas.  

Uddevalla kommun bör således beskriva i detalj hur man skall bli en miljövänlig kommun som 

uppfyller FN:s globala mål och Sveriges miljömål. 

Svar: Översiktsplanen innehåller de av regeringen bestämda miljömålen. Översiktsplanens 
alla ställningstaganden är även framtagna förvaltningsöverskridande för att fånga upp 
kompentens runt om i kommunens organisation. Det detaljerade arbete mot miljömålen 
redovisas inte i översiktsplanen.  

Bostäder, kontor och industriverksamhet bör planeras för nära noll energiförbrukning (<10 kWh/m2). 

Byggnader bör planeras genomgående med solceller på taken.  

Svar: För detaljerat för översiktsplanen.  

Betydligt fler cykelvägar bör byggas. Dessa bör utformas för snabb kommunikation. Det är således av 

stor betydelse att kommunen prioriterar utbyggnaden av cykelbanor. 

Svar: Kommunen prioriterar utbyggnad av cykelbanor. Synpunkten leder inte till någon 
ändring i översiktsplanen. 
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Vägtrafik kan störa väldigt många människor. Enligt studier kan 15-20 % av befolkningen vara 

drabbad. Speciellt då bostäder är belägna intill starkt trafikerade huvudleder. ÖP:n har inte närmare 

gått in på hur buller kan minska. 

Svar: Buller studeras i fortsatt planering. Synpunkten leder inte till någon ändring i 
översiktsplanen. 

Uddevalla kommun har redovisat ett förslag till ÖP som går långt utöver plan- och bygglagens 

möjligheter att påverka. Med en så bred ingång i översiktsplanen så kommer lagens syften att 

förminskas och planens inriktning att bli svårtolkad.  

Svar: Översiktsplanen innehåller de delar som en översiktsplan ska innehålla enligt PBL, 
sedan är Uddevalla kommuns översiktsplan berikad med ett socialt perspektiv, vilket inte 
borde ses som en försämring. 
 

ALLMÄNHETEN 

Skagerrakbanan (13 yttranden)  
13 yttranden med totalt ca 130 namnunderskrifter. Budskapet i deras yttranden är att de emotsätter sig 

den utmarkerade tänkta dragningen av höghastighetsbanan och kräver att den snarast tas bort från 

översiktsplanen. 

Svar: Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- 
och vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. 
Banan beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 
utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 
projektet för Skagerrakbanan. 

Inom vår fastighet har vi hundraåriga ekskogar som vi skött i flera generationer med höga naturvärden 

som resultat. Den föreslagna korridoren för den nya höghastighetsjärnvägen går genom just en av 

dessa hundraåriga ekskogar som i översiktsplanen klassas som område av riksintresse för naturvård. 

Inte nog med detta. Järnvägen går sen vidare in i Bratteforsåns naturreservat som dessutom är ett 

Natura 2000-område. Även om dessa två områden ligger inom den fördjupade översiktsplanen för 

Ljungskile som inte ingår i den översiktsplan som nu är ute för samråd är det första gången vi ser detta 

förslag i kommunens planeringsunderlag och vi vill framföra våra synpunkter. Ur bullersynpunkt 

tycks det också som en dålig idé att lägga järnvägen längs E6 där buller redan är ett omfattande 

problem för de boende i närområdet. 

Svar: Ovanstående yttrande besvarades i Samrådsredogörelsen med 
”Höghastighetsjärnvägen är under utredning”.  

Höghastighetsbanan, Skagerrakbanan, tonas ner i översiktsplanens karta över mark- och 
vattenanvändning, då utredningsalternativ fortfarande pågår om exakt dragning. Banan 
beskrivs fortsättningsvis i textform. Beskrivning av Skagerrakbanan återfinns även i 
utvecklingsinriktningen. Fortsatt utredning över lämplig dragning kommer att ske i 
projektet för Skagerrakbanan. 

Bygga ut befintlig järnväg, Bohusbanan känns klokare.  

Svar: Kommunen har ej mandat i fråga om framtida dragning av Bohusbanan. 

Jordbruksmark (1 yttrande) 
Det föreslås byggnation på ett område i Kristevik som är jordbruksmark. 

Svar: Vi justerar detta i översiktsplanen så att jordbruksmarken inte tas i anspråk. 
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Skogsmark (1 yttrande) 
Även skogsbruk är en areell näring. I kartan över mark- och vattenanvändning finns inte någon areell 

näring noterad på vår fastighet, eller grannfastigheterna, med undantag för några få hektar åkermark. 

Produktiv skogsmark har i stället klassificeras som ”landsbygd” Vårt intryck är att man från 

kommunens håll borde informera sig bättre om det aktiva skogsbruket inom kommunen, speciellt om 

man vill ha framgång i det mål man formulerat kring skogsbruksmark. 

När det gäller areella näringar och kommunens mål för dessa återfinner vi följande mål ”I Uddevalla 

kommun ska... skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk.”  

Om man då inte har identifierat skogsmark i översiktsplanen tror vi att det är svårt för tjänstemän och 

beslutsfattare att ta hänsyn till detta mål när man fattar beslut om exploatering av mark.  

I det nya förslaget till översiktsplanen har man stick i stäv med detta mål föreslagit att avsätta mark för 

industriområde på produktiv skogsmark.  

Vi motsätter oss att avsätta produktiv skogsmark till industrimark på vår fastighet. Vi tycker på samma 

sätt att det är olämpligt att förlägga en eventuell höghastighetsjärnväg över produktiv skogsmark. 

Svar: Skogsbruksmarken är inte inventerad i arbetet med översiktsplanen. 
Skogsbruksmarken har dock i översiktsplanen skydd i form av att det är en areella näring 
och hänsyn kommer behöva tas i den fortsatta planeringen utifrån översiktsplanens 
ställningstaganden. Skogsbruksmarken har även skydd av Skogsbrukslagen.  

Ammenäs (1 yttrande) 
Vägsituationen behöver tas med i planeringen vid utveckling av Ammenäs.  

Röd-Ammenäs vägsamfällighet anser att väg 679 också måste tas fram och pekas ut som funktionell, 

prioriterad, regional och viktig väg för godstransport, dagliga personresor och långväga personresor. 

Svar: Nya projekt längs väg 679 prövas utifrån flera olika kriterier, där 
trafikförutsättningarna utgör en av dessa. För redan planerad byggnation bedöms det 
finnas förutsättning för genomförande. Trafikverket pekar ut funktionellt prioriterade 
vägar inom regionen. 

Kristevik (5 yttranden) 
Nuvarande infrastruktur behöver ses över innan utbyggnad kan ske. GC vägar mot Rotviksbro och 

Orust även ombyggnad av korsning till norra infarten Hafsten behöver ske innan översiktsplanen kan 

realiseras. 

Svar: Trafiksäkerhetsfrågor och utveckling av GC vägar sker i dialog med Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. Arbete med förändring av trafikmiljön på nämnda 
platser pågår. Översiktsplanens utpekade utvecklingsområden kvarstår som en möjlighet 
att på sikt tillskapa ytterligare bostäder. 
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Vi motsätter oss förslaget på det markerade ”Utredningsområde för ytterligare sammanhängande 

bebyggelse” som är markerat vid Brandås Högås. Området mellan Högås kyrka och Hälle-Kärr är 

värdefull kulturmiljö. Det är ett fantastiskt naturskönt område som bör bevaras. Området pekas ut som 

nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap samt ängs- och hagmarker. Den sammanhängande 

bebyggelsen som föreslås utredas vid Brandås, Högås , skulle enligt oss, påverka detta.  

Svar: Översiktsplanen redovisar områden som är utpekade som värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. Planens utvecklingsområden är planerade med hänsyn till dessa. Vid 
detaljplanering studeras miljön och förutsättningarna för bebyggelse än noggrannare.  

Yttranden som motsätter sig ytterligare byggnation på grund av olika naturvärden och en önskan om 

att vilja bevara friheten på landet. 

Svar: Det finns flera perspektiv att ta hänsyn till vid utveckling av ny bebyggelse. En 
hållbar utveckling måste ta hänsyn till såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiv. Detta innebär att exploatering i första hand sker inom kommunens tätorter men 
i vissa fall även på landsbygd där det kan finnas förutsättningar. All utveckling påverkar i 
viss mån det som redan finns. 

Bergtäkt (1 yttrande) 
Eftersom regeringen diskuterar kommuners vara gällande veto behöver ÖP framgent vara tydliga med 

var man ” inte” vill ha bergtäkter. 

Svar: Det finns inte kommunalt veto i bergtäktsärenden, kommunen är remissinstans i 
tillståndsprövningar om bergtäkt som Länsstyrelsen gör. 

I dagsläget har vi ett hot om en bergtäkt i vårt närområde dvs. 500-700m från villaområdet och räknar 

man respektavståndet 1000m är det över 100 fastigheter som skulle bli berörda. Även här är 

incitamenten för våra fastighetsvärden men framförallt om vi blir sjuka och måste flytta mycket dåliga. 

Att återställa området går inte. Att göra industrimark går inte heller då detta kräver respektavstånd 

vilket inte finns. Som kommun och måna om sina kommuninnevånare borde man även här tydliggöra 

sin ståndpunkt att Nordbergen inte är lämpligt som bergtäktområde då 1000m respektavstånd skulle 

omöjliggöra även en sådan här satsning och att detta klargörs i ÖP. 

Svar: Vid prövning om en bergtäkts lokalisering är det Länsstyrelsen som gör den 
bedömningen i en tillståndsprövning. I dessa ärenden är kommunen remissinstans, men har 
inget veto. Avståndet till bostäder för en bergtäkt styrs inte av något generellt fastställt 
avstånd, utan prövas i det enskilda fallet, men kring 500 meter eller mer är inte ovanligt. 

Vindkraft (2 yttranden) 
Jag förespråkar att Nordbergen klassas som icke lämpligt för vindkraft då ev. framtida respektavstånd 

omöjliggör sådan etablering och att detta ”tydligt” framgår i ÖP. Eftersom regeringen diskuterar 

kommuners vara gällande veto behöver ÖP framgent vara tydliga med var man ” inte” vill ha 

vindkraft. 

Svar: Nordbergen är inte utpekat som riksintresse för vindkraft. Vår vindbruksplan stödjer 
inte vindkraft på Nordbergen.  

Positiv till vindbruk.  

Svar: Noterat. 
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Pågående detaljplaner (1 yttrande) 
Formuleringar i ny översiktsplan ska inte strida mot samhällsplaneringsutskottets och 

kommunstyrelsens beslut 2020, eller på något sätt ändra eller försvåra förutsättningarna för redan 

pågående detaljplaneprocess. 

Svar: Översiktsplanens kartlager uppdateras för att stämma med pågående detaljplaner. 

Förhandsbesked (1 yttrande) 
Ett yttrande har inkommit om ett förhandsbesked för bostäder vid Forshälla, de vill att översiktsplanen 

ska förtydligas gällande detta. 

Svar: Fram till dess att ÖP 2022 är antagen gäller översiktsplanen från 2010, huruvida ett 
förhandsbesked prövas enligt gällande rutiner för denna typ av ärende och hanteras inte i 
översiktsplanen.  

Övriga (1 yttrande) 
Synpunkter på hur centralorten bör utvecklas.  

Svar: Merparten av synpunkterna berör den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla och 
får hanteras där. 
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Besöksadress  
Varvsvägen 1 

Postadress  
Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon 

0522-69 60 00 

Hemsida 

www.uddevalla.se 
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Uddevalla kommuns 

Översiktsplan 2022  

–  

Kartlager 
 

 

 
 

 

 

 

Antagandehandling 
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Utvecklingsinriktning 

 

Teckenförklaring: 
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Mark och vattenanvändning 

Fullständig karta 

 

 

Teckenförklaring: 
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Orter 

Centralorten Uddevalla 

 

Tätorten Ljungskile 
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Hogstorp 

 

Lane- Ryr Kyrkebyn 

 

Lane Fagerhult 
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Landsbygd 

Landsbygd övrigt område 

 

Bokenäset 
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Havstensstrand 

 

Smedseröd 
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Skaveröd 

 

Fräknestranden 
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Natur och friluftsliv 

 

Verksamhetsmark 
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Vatten 

 

 

Transportinfrastruktur 
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Förhållanden av väsentlig betydelse 

Riksintressen 

Riksintressen, alla i samma bild 

 

Teckenförklaring: 
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Naturvård 

 

Kulturmiljö 
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Friluftsliv 

 

Högexploaterad kust 

 

Natura 2000  

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Kartlager – Antagandehandling 

14 
 

Yrkesfiske 

 

Energiproduktion/ vindbruk 

 

Transport och kommunikationer 
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Försvar 

 

MSA flyghinder 
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Areella näringar 
Teckenförklaring: 

 
Jordbruk 

 

Bergtäkter 
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Miljökvalitetsnormer 
Teckenförklaring: 

 

Buller 

 

Vatten 
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Fisk- och musselvatten 

 

Statliga hänsynsområden, natur 
Teckenförklaring: 

 

Naturreservat 
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Naturvårdsområde 

 

Strandskyddsområde 

 

Ekologiskt känsliga områden 
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Övrigt naturskyddsområde 

 

Fornlämning 

 

 

Hälsa säkerhet och risk 
Teckenförklaring: 
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Radon 

 

 

Översvämning  

 

Skyfall 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Kartlager – Antagandehandling 

22 
 

 

Skred, ras och erosion 

 

 

Förorenade områden och miljöfarligverksamhet 
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Vattenskyddsområde 

 

 

Prioriterad väg farligt gods 
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Markavvattningsföretag 
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Kommunala planeringsunderlag 

FÖP Uddevalla 

 

Teckenförklaring: 
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FÖP Ljungskile 

 

Teckenförklaring: 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Kartlager – Antagandehandling 

27 
 

VA verksamhetsområde 

  

 

Naturvärde, klassning 
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Kulturmiljövårdsprogram 
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Förord 

Uddevalla är en attraktiv kommun vackert lokaliserad i hjärtat av Bohuslän med havet som en av våra 

närmsta grannar. Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans med 

invånare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Såväl i våra orter som på landsbygden ska det 

finnas förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning.  
Vår kommun är en välkommande kommun där våra invånare, både nuvarande och framtida, känner 

sig trygga och har möjlighet att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med 

hög livskvalitet.  

För att klara av att nå vår vision och uppnå en hållbar och välmående kommun måste vi planera 

långsiktigt. Gemensam styrning och samlad planering ses som värdefullt för att bidra till trygga och 

hälsosamma platser och bebyggda miljöer, ett levande civilsamhälle och näringsliv, god och 

tillgänglig samhällsservice, brett utbud av kultur och ökad delaktighet i samhället som utvecklas i takt 

med en växande befolkning. 

 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

3 

 

Innehåll 

Förord ......................................................................................................................................... 2 

Innehåll ...................................................................................................................................... 3 

1. Introduktion............................................................................................................................ 6 

1.1 Varför en översiktsplan? ............................................................................................................... 6 

1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla – vad innebär det? ........................................................................ 7 

1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering ........................................................................... 9 

1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? ...................................................................... 10 

1.2 Uppdrag och metod ..................................................................................................................... 11 

1.2.1 Internremiss .......................................................................................................................... 12 

1.2.2 Samråd ................................................................................................................................. 12 

1.2.3 Granskning ........................................................................................................................... 12 

1.2.4 Boverkets ÖP-modell ........................................................................................................... 12 

1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp ......................................................................................... 13 

1.3.1 Vision ................................................................................................................................... 13 

1.3.2 Nationella, regionala och kommunala mål ........................................................................... 13 

1.3.3 Centrala begrepp .................................................................................................................. 15 

1.3.4 Medborgardialog .................................................................................................................. 17 

1.3.5 Agenda 2030 ........................................................................................................................ 18 

1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys ................................................................................... 19 

1.4 Ord och begrepp .......................................................................................................................... 19 

2. Kommunala ställningstaganden ........................................................................................... 20 

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden ................................................................................... 20 

2.1.1 Boende och framtidsberedskap ............................................................................................ 21 

2.1.1.1 Bostäder ........................................................................................................................ 21 

2.1.1.2 Lokalförsörjning............................................................................................................ 22 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap ............................................................................................. 22 

2.1.1.4 Vatten och avlopp ......................................................................................................... 23 

2.1.1.5 Klimatanpassning .......................................................................................................... 24 

2.1.1.6 Samhällskrisberedskap .................................................................................................. 26 

2.1.2 God livsmiljö ....................................................................................................................... 27 

2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö ........................................................................................ 28 

2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård .................................................................................. 29 

2.1.2.3 Hållbara resor ................................................................................................................ 30 

2.1.2.4 Miljö .............................................................................................................................. 30 

2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat ............................................................................................. 31 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

4 

 

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet ................................................................................................... 32 

2.1.2.7 Bergtäkt ......................................................................................................................... 33 

2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt ............................................................................. 33 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa ..................................................................................... 33 

2.1.3.2 Barn och unga ............................................................................................................... 34 

2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle ..................................................................................... 35 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation ............................................................................................... 36 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling ............................... 37 

2.1.3.6 Näringsliv ...................................................................................................................... 38 

2.1.3.7 Digitalisering ................................................................................................................. 39 

2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden ................................................................................ 40 

2.2.1 Utvecklingsinriktning........................................................................................................... 40 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur........................................................................................................ 40 

Centralort Uddevalla – Planeringsprinciper .......................................................................... 41 

Tätort Ljungskile – Planeringsprinciper................................................................................ 42 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper ..................................................................... 42 

Kustnära bebyggelseområden – Planeringsprinciper ............................................................ 43 

2.2.1.2 Infrastruktur .................................................................................................................. 43 

Grå infrastruktur .................................................................................................................... 43 

Grön infrastruktur ................................................................................................................. 44 

Blå infrastruktur .................................................................................................................... 44 

Röd infrastruktur ................................................................................................................... 45 

2.2.2 Mark- och vattenanvändning ............................................................................................... 45 

2.2.2.1 Orter .............................................................................................................................. 45 

Centralorten Uddevalla ......................................................................................................... 46 

Tätorten Ljungskile ............................................................................................................... 46 

Hogstorp – ort av lokal betydelse ......................................................................................... 47 

Lane Fagerhult – ort av lokal betydelse ................................................................................ 47 

Lane-Ryr Kyrkebyn – ort av lokal betydelse ........................................................................ 48 

2.2.2.2 Landsbygd ..................................................................................................................... 49 

Bokenäset .............................................................................................................................. 50 

Havstensstrand – kustnära bebyggelseområde ...................................................................... 51 

Fräknestranden – kustnära bebyggelseområde ...................................................................... 52 

Smedseröd ............................................................................................................................. 53 

Skaveröd ............................................................................................................................... 53 

2.2.2.3 Natur och friluftsliv ....................................................................................................... 54 

2.2.2.4 Transportinfrastruktur ................................................................................................... 55 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

5 

 

Skagerrakbanan ..................................................................................................................... 56 

Funktionellt prioriterat vägnät .............................................................................................. 56 

Farligt gods ........................................................................................................................... 57 

Hamnen och farleden ............................................................................................................ 57 

2.2.2.5 Verksamhet och industri ............................................................................................... 58 

2.2.2.6 Vatten ............................................................................................................................ 58 

Havs- och kustanvändning .................................................................................................... 59 

Sjöar och vattendrag ............................................................................................................. 59 

Strandskydd ........................................................................................................................... 60 

3. Förhållanden av väsentlig betydelse .................................................................................... 61 

3.1 Mellankommunala frågor ............................................................................................................ 61 

3.2 Riksintressen ............................................................................................................................... 65 

3.2.1 Natura 2000 .......................................................................................................................... 65 

3.2.2 Yrkesfiske ............................................................................................................................ 66 

3.2.3 Energiproduktion – vindbruk ............................................................................................... 66 

3.2.4 Naturvård ............................................................................................................................. 67 

3.2.5 Friluftsliv .............................................................................................................................. 68 

3.2.6 Högexploaterad kust ............................................................................................................ 68 

3.2.7 Kulturmiljövård .................................................................................................................... 69 

3.2.8 Transport och kommunikationer .......................................................................................... 69 

3.2.9 Försvar ................................................................................................................................. 72 

3.2.10 MSA – Flyghinder ............................................................................................................. 73 

3.3 Areella näringar .......................................................................................................................... 73 

3.4 Miljökvalitetsnormer ................................................................................................................... 74 

3.5 Hälsa, säkerhet och risk .............................................................................................................. 75 

3.5.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet ................................................................ 75 

3.5.2 Ras, skred och erosion ......................................................................................................... 76 

3.5.3 Radon och geostrålning ........................................................................................................ 77 

3.5.4 Översvämning och skyfall ................................................................................................... 77 

 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

6 

 

1. Introduktion 
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk: 

https://karta.uddevalla.se/op2022/ 

Uddevalla kommuns översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till 

kommunen. Det innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och 

planbeskrivning återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner 

önskade delar som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Via den interaktiva kartan finns all text i översiktsplanen (läs mer under rubrik ”Digital ÖP”). 

Dessutom finns ett dokument som innehåller utdrag av samtliga texter i översiktsplanen.   

 

1.1 Varför en översiktsplan? 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). 

Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina respektive mark- 

och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela 

kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Detta görs genom en mark- och 

vattenanvändningskarta där varje områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen 

och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.  

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade 

användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor och gällande 

miljökvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur den förhåller sig till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Slutligen är det i 

översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet 

av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda 

miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om 

översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för 

avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring 

i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från översiktsplanen måste 

motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

https://karta.uddevalla.se/op2022/
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb5db8/1617892170754/%C3%96P%202022,%20utdrag%20av%20samtliga%20texter,%20Samr%C3%A5d.pdf
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1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla – vad innebär det? 

Översiktsplanens plats i kommunen 

 

Uddevalla kommuns vision ”Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet” är kommunens 

målbild, en önskvärd framtidsbild. Översiktsplanen visar i sin tur på den långsiktiga utvecklingen för 

all mark- och vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av kommunens 

visionsarbete i samhällsplaneringsfrågor. Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela den 

kommunala organisationen. Den ingår i kommunens styr- och ledningsmodell och är en koppling 

mellan visionen och den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. 

Syfte och mål  

Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i visionen fastställa och förmedla 

kommunens långsiktiga intentioner för: 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen. 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

olika områden och för olika ändamål prioriteras och motiveras utifrån hur de bedöms bidra till en 

hållbar utveckling av hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva Uddevallas position, ambitioner 

och ansvar i det regionala och nationella perspektivet. Översiktsplanen syftar också till att upprätta en 

dialog om samhällsplanering mellan kommunen och människor som lever och verkar i Uddevalla för 

att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv för att kunna utgöra gemensamt 

styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Slutligen är ambitionen att uppnå en levande och 

kontinuerlig översiktsplanering som kan hållas aktuell och relevant över tid.  
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg 

Kommunen kan även välja avgränsade geografiska områden att planera med en ökad detaljeringsgrad. 

Detta innebär att kommunen gör fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för specifika områden eller 

för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft. Dessa kallas då för tematiska tillägg. 

Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där 

utveckling för dessa områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. De ska arbetas in i planförslaget i ett 

senare skede.  

Kommunen har också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Uddevalla FÖP 

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 2010 

och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark och vatten ska 

användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en 

viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttar från sin nuvarande placering i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Uddevalla centralort (Uddevalla)   
Centrala Uddevalla FÖP (Uddevalla) 
 

Ljungskile FÖP 

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 som 

antogs av kommunfullmäktige 2007. I planen redovisas bland annat bebyggelseutvecklingen för 

bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Ljungskile tätort (Uddevalla)   
Lyckorna FÖP (Uddevalla) 

 

Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.  

Planen antogs av kommunfullmäktige 2016. Som underlag till vindbruksplanen användes en 

kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt 

och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns vindkraftsplanering för att ge ett praktiskt stöd åt 

kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.  

För vidare läsning: Vindbruksplan (Uddevalla) 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort/centrala-uddevalla.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.436b53ca15cf768448b2764/1504072116205/%C3%96P%20Lyckorna.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering 

Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla är översiktsplanen ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar och 

bolag och utgör därmed en koppling mellan kommunens vision och vidare ner till den politiska 

majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. På så vis stärks den röda tråden mellan 

det dagliga partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunen långsiktigt ska 

utvecklas.  

 

Digital ÖP  

Uddevalla kommuns översiktsplan ska vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Den digitala översiktsplanen innebär nya kontaktvägar till kommunen. I den digitala plattformen finns 

möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor genom att använda funktionen “Tyck till”. I denna 

funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas. 

Kartor i en traditionell översiktsplan blir snabbt inaktuella då exempelvis riksintressen ändras och 

uppdateras. I denna digitala översiktsplan kommer därför kartlager som inte innehåller kommunal 

planering utan ägs av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter att uppdateras kontinuerligt. 

Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.  

”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka 

ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från 

exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna 

uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument. Efter länken 

anges inom parantes vem som är ansvarig för dokumentet. 

Kartan bygger på en öppen källkodsplattform som gör den snabb vid zoomning och vid hämtning av 

information från olika kartlager. Kartan är också anpassningsbar till den plattform du använder till 

exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Utvecklingen av kartan sker i samarbetet HAJK med ett flertal andra västsvenska kommuner. 

Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor. 

För vidare läsning: Samarbetet HAJK (HAJK) 

http://hajkmap.github.io/Hajk/
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1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum) 
 
En översiktsplan ska hålla och planera för ett långt tidsperspektiv och denna plan tar sikte på år 2050. 

Det Uddevalla vi kommer att se om 30 år är lika okänt för oss som år 2020 var för Uddevallabon år 

1990. Mycket har hänt och mycket kan hända på 30 år och samhällets utveckling påverkas inte bara 

av lokala, regionala eller nationella trender utan även av globala trender och utveckling.  

Det går att urskilja några trender, riktningar och områden där vi kan förvänta oss en större förändring 

som påtagligt kommer påverka vårt samhälle. Förändringar som översiktsplanen syftar till att möta 

genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.  

Uddevalla, Sverige och världen har genomgått och kommer försätta genomgå stora förändringar. Inte 

minst vad gäller klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering, elektrifiering, krav på 

välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.   

Klimatförändringar  

Klimatförändringarna är ett hot mot vårt samhälle. Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka och som 

följd kan detta riskera den globala uppvärmningen att öka med två grader. Utöver vad den globala 

uppvärmningens konsekvenser innebär för ekosystem, vattentillgång och ökade risker för 

naturkatastrofer, bedöms konsekvenserna bli allt mer påtagliga i framtiden. Klimatförändringar 

kommer att påverka oss i form av extremväder där torka och skyfall blir allt vanligare. 

Uddevalla med 27 mil kust och bebyggda områden nära havet berörs i hög grad av 

klimatförändringar, speciellt i relation till en höjd havsnivå och översvämningsrisker vid extremt 

väder. Det är förändringar som kommer påverka såväl vår fysiska infrastruktur och folkhälsa, som 

möjlighet till exempelvis livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Uddevalla kommun behöver därför 

rustas för att skapa ett motståndskraftigt och robust samhälle.  

Demografi  

Den demografiska strukturen i befolkningen har det senaste decenniet snabbt gått mot en allt mer 

åldrande befolkning. Orsakerna är dels en minskad andel yngre på grund av lågt barnafödande, dels en 

kontinuerligt ökande medellivslängd. Befolkningsförändringen innebär att andelen personer i 

arbetsför ålder minskar vilket leder till en ökad försörjningsbörda – alltså att färre ska försörja fler. En 

åldrande befolkning innebär också att arbetsgivare får svårare att hitta arbetskraft. Det finns vidare en 

risk för ökade offentliga utgifter till följd av att äldre i regel är de största konsumenterna av vård och 

andra välfärdstjänster.  

https://digitaltmuseum.se/021018348385/oversvamning-i-uddevalla-1990
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Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som förväntas fortsätta. Utöver efterfrågan på 

välfärdstjänster innebär den ett högre tryck på bostadsmarknaden och ett ökat behov av infrastruktur, 

kommunikationer och annan kommunal service. Därför planerar kommunen för att möta de 

samhällsutmaningar och möjligheter som detta innebär.  

Teknik och digitalisering  

Ny teknik och teknikutveckling skapar omvälvande förändringar i samhället. De snabba 

samhällsförändringarna i en globaliserad värld gör att flexibilitet i stadsstrukturen blir väsentlig för att 

Uddevalla ska kunna möta dessa. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras. När teknik samverkar med dagens samhälle, tjänster och service, arbetssätt och så vidare 

ökar vi förändringstakten ytterligare. Detta påverkar oss alla. Digitalisering och ny teknik påverkar 

såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster och hur vi kommunicerar samt tar del av och engagerar oss i 

samhället.  

Förändringarna kommer med både möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan det inom 

utbildningsområdet skapa möjligheter att på ett bättre sätt anpassa utbildningen efter enskilda elevers 

behov och förmåga.  

Samtidigt innebär det en förändrad efterfrågan på kompetens och en förändrad arbetsmarknad. Detta 

innebär att efterfrågan på vissa kompetenser och yrkesgrupper kommer försvinna och/eller utvecklas 

till något nytt. En samhällsutmaning är också att personer som inte lyckas anpassa sig till ett digitalt 

tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.  

Elektrifiering av transportsektorn 

Utvecklingen av autonoma fordon pågår och dessa kommer stegvis att utvecklas från assisterad 

körning till mer utvecklad automatiserad körning. Helt autonoma fordon i alla miljöer kommer dock 

att ta lång tid att utveckla. Fler och fler studier visar nu att autonom fordonstrafik inte leder till 

minskad trafik utan istället till ökad trafik. Antalet fordon kan minska om dessa delas mellan flera 

användare men trafikarbetet ökar genom att fordonen ständigt är i rörelse för olika typer av 

transporter. I städer innebär detta bland annat en högre trafikbelastning på centrala gator och i 

bostadsområden. Det blir även fortsatt en viktig utmaning att utveckla attraktiva kollektiva 

resmöjligheter. 

1.2 Uppdrag och metod 
Färdplan mot ny översiktsplan 

Färdplanen togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2017 som ett startskott för arbetet med den nya 

översiktsplanen. Färdplanen är en handlingsplan som vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras, 

ger förslag på innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.  

I färdplanen beslutades att förvaltningarna bidrar med representanter till projektets arbetsgrupper. De 

bidrar också med resurser utifrån det behov som bedöms finnas under arbetets gång och som 

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan i form av dialog och samråd. En 

övergripande tidsplan redovisas i färdplanen som sedan har reviderats under projektets gång.  

I stora drag slår färdplanen fast att översiktsplanen i korthet ska vara och innehålla: 

• Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

• Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

• Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

• Alla Uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov uppmärksammade. 

• Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  

• En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

För vidare läsning: Färdplan mot ny Översiktsplan (Uddevalla) 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9de5/1638456669553/F%C3%A4rdplan%20mot%20ny%20%C3%96P.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

12 

 

1.2.1 Internremiss 

En internremiss genomfördes under större delen av 2020 då förslag till översiktsplan skickades ut till 

samtliga förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige. 

Syftet med internremissen var dels att återkoppla till de som tidigare deltagit i processen och dels att 

samla in synpunkter innan samråd. Denna process innebar möjlighet att förankra och ytterligare 

utveckla översiktsplanen innan samråd.  

Remissvaren sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.  

1.2.2 Samråd 

Samrådet för ny översiktsplan pågick under perioden 3 maj -15 augusti 2021. Samrådsunderlaget 

remitterades till nämnder och bolag, politiska partier representerade i kommunfullmäktige, statliga 

myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. Samrådsförslaget var utställt på samtliga 

bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna var även tillgängliga på Uddevalla kommuns 

hemsida.  

De inkomna synpunkterna i samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse där översiktsplanens 

projektledning svarade och redogjorde för hur och om synpunkterna föranledde en ändring i planen.  

För vidare läsning: Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns ÖP 2022 (Uddevalla)   
ÖP 2022 samrådsförslag (Uddevalla) 

1.2.3 Granskning 

Det efter samrådet omarbetade förslaget till ny översiktsplan var ute på granskning under perioden  

31 januari -31 mars 2022 och remitterades även denna gång till nämnder och bolag, politiska partier 

representerade i kommunfullmäktige, statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. 

De inkomna synpunkterna sammanställdes sedan i ett granskningsutlåtande där översiktsplanens 

projektledning gav sina svar på inkomna synpunkter. Eventuella förändringar i översiktsplanen efter 

granskning finns även presenterade här. Översiktsplanen var under granskningen utställd på 

kommunens bibliotek, i Kontaktcenter och i stadshuset. 

För vidare läsning: Granskningsutlåtande Uddevalla kommun ÖP 2022 (Uddevalla)   
ÖP 2022 granskningsförslag (Uddevalla)  

1.2.4 Boverkets ÖP-modell 

Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram, visualisera och använda begrepp i 

en översiktsplan. Förhoppningen är att bedömningen av planerna ska underlättas om samtliga 

kommuner i Sverige använder sig av mallen. Kommunernas planer kan också jämföras med varandra 

och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.  

I framtagandet av översiktsplanen har Uddevalla kommun i stora drag utgått från Boverkets ÖP-

modell. Vissa avsteg såsom förändring av namn, definition och innehåll har gjorts för att anpassa 

modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.   

Översiktsplanens innehåll fördelas i modellen på tre aspekter; - Utvecklingsinriktning, - Mark- och 

Vattenanvändning, - Riksintressen, LIS och andra värden (i denna plan ”Förhållanden av väsentlig 

betydelse”). 

 

Utvecklingsinriktning  

I aspekten utvecklingsinriktning illustreras kommunens utveckling och samband mellan olika 

strukturer i grova drag i form av en strukturbild. Utsatta strukturer är valda för att tydliggöra att det 

https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c523409/1641277407018/Samr%C3%A5dsredog%C3%B6relse%20Uddevalla%20kommuns%20%C3%96P%202022.pdf
https://karta.uddevalla.se/opsamrad/
https://www.uddevalla.se/download/18.579c6dca18049edc75d255c/1652096355234/Granskningsutl%C3%A5tande-Uddevalla%20kommun%20%C3%96P%202022.pdf
https://karta.uddevalla.se/opgranskning/
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inte handlar om kartläggning av befintlig struktur, utan snarare om att lyfta prioriteringar mellan de 

viktigaste strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 

Mark- och vattenanvändning 

Hela kommunen delas in i olika områdestyper beroende på användning. Översiktsplanen ska redovisa 

avsedd användning av mark- och vattenområden. Användningen består av tio områdestyper där denna 

plan använder sig av följande sex: Sammanhängande bostadsbebyggelse (i denna plan ”Orter”), 

Landsbygd, Verksamhet och industri, Natur och friluftsliv, Transportinfrastruktur och Vatten.  

 

De tre områdestyper som inte används i denna plan är: Grönområde och park, Mångfunktionell 

bebyggelse och Teknisk struktur. Eftersom denna översiktsplan inte behandlar Uddevalla centralort 

eller Ljungskile tätort är inte Grönområde och park samt Mångfunktionell bebyggelse applicerbar. 

Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.  

 

Förhållanden av väsentlig betydelse 

Aspekten knyter an till Plan- och bygglagens bestämmelse om att kommunen ska redovisa i 

översiktsplanen hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, areella näringar, 

miljökvalitetsnormer samt hälsa och risker vid beslut om användningen av mark och vatten. 

 

1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp 
I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument som 

varit grunden i arbetet med att ta fram denna plan. Utgångspunkterna är allt från kommunala mål t.ex. 

vision och miljömål till nationella mål och FN:s globala mål.  

1.3.1 Vision  

Uddevalla kommuns vision 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. 

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

Lust – Uddevallas 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 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. 

1.3.2 Nationella, regionala och kommunala mål  

Nationella mål 

De nationella målen fastställs av regeringen och det är kommunernas ansvar att i översiktsplanen 

planera efter mål som berör hållbar utveckling enligt Plan- och bygglagen. Uddevalla kommun har 

valt att arbeta med de nationella mål som är relevanta för fysisk planering utpekade av Boverket.  

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är: 

• Transport och infrastruktur • Krisberedskap • Miljö   

• Landsbygd, livsmedel och areella näringar • Kulturmiljö • Funktionshinder   

• Cirkulär ekonomi • Klimat • Vatten • Friluftsliv • Jämställdhet • Folkhälsa   

• Digital infrastruktur • Arbete mot segregation • Bostäder och samhällsplanering 

• Arkitektur • Näringsliv • Regional utveckling • Energi och energidistribution 
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För vidare läsning: Nationella mål - PBL kunskapsbanken (Boverket) 

Nationella miljökvalitetsmålen 

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom 

områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och 

klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de 

globala hållbarhetsmålen. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö – syftar till att uppnå hållbar 

utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vägs in. 

Regionala mål 

De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av Länsstyrelsen tillsammans 

med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal nivå för kommunen. I de regionala målen finns 

koppling till Klimat 2030:s mål om en fossiloberoende region 2030.  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, 

möjligheter och utmaningar och vad regionen tillsammans med alla kommuner, kommunalförbund, 

näringslivsorganisationer, föreningar och Länsstyrelsen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 

De omfattar flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, 

miljö och delaktighet. 

 

Kommunala miljömål 

Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta nationella och 

regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen sker genom kommunens sex övergripande miljömål som antagits av 

kommunfullmäktige:  

1. Uppmuntra och inspirera  
Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med 

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

2. Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål 

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

3. Planera hållbart 
Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering samt 

ha god hushållning med natur och kulturresurserna. 

4. Ställa krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av 

varor och tjänster där så är möjligt. 

5. Var energimedveten  
Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi. 

6. Tänk på hur du reser 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/nationella-mal/
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1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

 
Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor. 

 

En hållbar samhällsutveckling innebär ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer 

kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur. Detta 

synsätt på hållbar utveckling innebär en samhällsplanering som utgår från människors olika behov och 

bidrar till delaktighet i samhället. En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv ska prioriteras. Den sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska 

hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt 

perspektiv och ska ses som en helhet.  

Social hållbarhet innebär att Uddevalla i samhällsplaneringen utgår från och fördelar resurser utifrån 

nuvarande och kommande invånares olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, 

hälsofrämjande och inkluderande samhälle. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att Uddevalla kommun ska verka för att både kommunen och andra 

aktörer i samhällsplaneringen hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda dem 

där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som den ekonomiska tillväxten stärks. 

För ekologisk hållbarhet ska Uddevalla i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser 

och tjänster utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. 

Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och minska negativ påverkan på 

miljön för att värna ekosystemen. 

Dessa tre perspektiv utgör en gemensam helhet och det är viktigt att det sker en samverkan dem 

emellan. 
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Vardagslivsperspektiv 

Genom att anlägga ett vardagslivsperspektiv i samhällsplaneringen sätts människan i sin närmiljö i 

fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad 

behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet 

eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och fritidsaktiviteter 

för så många människor som möjligt skapar ökad jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som 

det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av samhällsservice. 

Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer utrymme för 

sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

Hur ser livet ut för en 8- respektive 80-årig Uddevallabo?  

Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både 8-åriga barn och 80-åriga äldre kan röra sig 

med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är samhället inte bara väl anpassat för dessa 

grupper utan ger också god livskvalitet för alla samhällsgrupper. Metoden utgår från 

stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett 8-årigt barn ska 

kunna röra sig fritt i sin närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge goda förutsättningar att 

gå och cykla samtidigt som den behöver upplevas trygg för föräldrarna. För många äldre innebär 

begränsningar i kroppens rörelseförmåga att deras liv begränsas. En stadsmiljö som uppmuntrar och 

ger goda förutsättningar för ett rörligt liv, kan innefatta avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön och 

en väl utbyggd kollektivtrafik. Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att skapa en närmiljö 

som enbart är god för 8- och 80-åringar, utan att skapa en närmiljö som är god för alla. 

Utgångpunkten för detta är att exempelvis ha en god kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 
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1.3.4 Medborgardialog  

Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dialogmötena hölls i Lane, Bokenäset, 

Backamo, Skredsvik, Åh och Dalaberg med 20–50 deltagare på respektive ställe. I samband med 

dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården. Kommunens 

ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor i gruppen Girl Equal 

Uddevalla.  

Det som kom fram på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har inspelen använts i arbetet 

med nya politiska riktningar och finns med som bakgrundsmaterial i arbetet med översiktsplanen.  

Resultaten från dialogmötena våren 2018 sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid 

respektive möte:  

 

 

   
Lane 13 mars Bokenäset 20 mars Backamo 22 mars 

   

   

Skredsvik 5 april Åh 11 april Dalaberg 18 april 
 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2864/1582718400615/Dialogm%C3%B6te_Laneg%C3%A5rden.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2862/1582718400080/Dialogm%C3%B6te_Boken%C3%A4set.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2861/1582718399844/Dialogm%C3%B6te_Backamo.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2865/1582718400804/Dialogm%C3%B6te_Skredsvik.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2866/1582718401021/Dialogm%C3%B6te_%C3%85h.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2863/1582718400463/Dialogm%C3%B6te_Dalaberg.pdf
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1.3.5 Agenda 2030 

 

 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

 

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda 

världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa 

ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt 

samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv 

omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det 

globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)  

Kommunen en viktig aktör för att uppnå målen i Agenda 2030. Det är främst kommuner som har 

möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Kommunen har valt att ha Agenda 2030 som en 

utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan. 

I framtagandet av översiktsplanen har Agenda 2030 legat som en grund i majoriteten av processer. 

Bland annat har: 

• personer till arbetsgrupper valts ut för att innehålla kompetens inom samtliga mål 

• workshops genomförts för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen  

• målen legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden  

• material om Agenda 2030 använts som inspiration. 

För vidare läsning: Regeringens ”Handlingsplan Agenda 2030” (Regeringen)   
Glokala Sverige (Uddevalla)  Agenda 2030 delegationens slutbetänkande (Regeringen)   
Globala målen  
 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286b/1582718402112/Handlingsplan%20agenda%202030%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-21-uddevalla-deltar-i-glokala-sverige.html?vv_hit=true
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys 

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens 

Vindbruksplan. Denna analys uppdaterades och fördjupades 2018, främst med en havskaraktärsanalys 

och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på dagens landskap, funktioner, värden och identitet med 

utgångspunkt i det kulturhistoriska och biologiska arvet i landskapet. Analysen av landskapets 

karaktärsdrag och de värden som den berörda befolkningen tillskriver landskapet, är en viktig 

vägledning för vilka områden som kan samverka med eventuella förändringar och i vilka områden det 

finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning.  

För vidare läsning: Landskaps- och havskaraktärsanalys (Uddevalla) 

1.4 Ord och begrepp 
Fräknestranden Det geografiska området väster om E6 mellan Ammenäs och Ulvesund. 

FÖP Fördjupad översiktsplan, en FÖP kan tas fram för ett geografisk avgränsat område där 

kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen. 

Havstensstrand Det geografiska området mellan Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund och Utby. 

Nationella mål Regeringens politiska målområden med beslutade mål vilka översiktsplanen ska förhålla sig 

till och arbeta mot deras måluppfyllelse. 

Orter av lokal betydelse Innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av ortskaraktär. Den är 

tätare bebyggd av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller liknande kan 

förekomma. 

PBL Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen. 

Planeringsprinciper På en övergripande nivå samla vilken inriktning kommunen har som ambition att utveckla 

och bevara i olika bebyggelsestrukturer. 

Sammanhängande bebyggelse Tätare bebyggelse i orter eller på landsbygd av permanenta bostäder. Kan innehålla viss 

handel, besöksmål eller liknande.   

Strategiska 
Ställningstaganden 

Kan ses som översiktsplanens strategier. 

Strukturbild Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.   

Ta hänsyn till Beakta, respektera. 

Tysta områden Innebär områden som är fria från buller. Det är särskilt naturområden och områden med stora 

upplevelsevärden. 

Utvecklingsinriktning Visar kommunens prioriteringar av utveckling för bebyggelse, natur och friluftsliv samt 

kommunikationer på lång sikt.  

VA-försörjning Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering. 

Värdetrakt Område med särskilt höga ekologiska värden som har en väsentligt högre täthet av 

värdekärnor för djur- och växtliv än vad som finns i övriga delar av det omgivande 

landskapet.  

Värna Skydda. 

ÖP-modell Boverkets modell för framtagande, innehåll, begrepp och visualisering av en översiktsplan. 

 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
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2. Kommunala ställningstaganden 
Uddevalla kommun har tagit ställning till olika ämnesområden. I detta kapitel redovisas dessa 

strategiska ställningstaganden på en övergripande nivå som ska vara vägledande i den kommunala 

planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån: 

• Plan- och bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan till exempel 

mark- och vattenanvändning 

• Översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och kommun som möjliggör 

kommande utveckling 

• nationella mål från regeringen 

• kommunala initiativ, exempelvis är det fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i översiktsplanen. 

Dessa har tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar i kommunen. Ställningstagandena är 

framtagna med hjälp av befintliga styrdokument, vägledande dokument från bland annat 

Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.  

Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande ställningstagande 

till både fysiska områden och generellt i verksamheten. Därför finns inte löpande texter på samma sätt 

som i tidigare översiktsplaner. Istället finns ”för vidare läsning” som hänvisar och länkar till de 

befintliga beslutade kommunala dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är ett sätt att 

hålla översiktsplanen aktuell då dessa länkar till dokumenten enkelt kan uppdateras utan att påverka 

översiktsplanen. 

De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel: 

1. Tematiska strategiska ställningstaganden   

redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller vägledande ställningstaganden för frågor 

som inte är direkt kopplade till en specifik markanvändning 

2. Geografiska strategiska ställningstaganden 

redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller mark- och vattenanvändning.    

 

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden 
Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är 

kopplade till allmänna intressen och vägleder kommunens verksamheter i frågor som inte är direkt 

kopplade till en specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela 

kommunens verksamhet.  

I framtagandet av översiktsplanen har ett arbete genomförts för att skapa ställningstaganden som är 

relevanta och användbara för samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa ett mer sektorsövergripande 

arbetssätt som inkluderar alla förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt från den 

översiktliga planeringen.  

I detta kapitel redovisas kommunens ställningstaganden i tre avsnitt: 

Boende och framtidsberedskap, God livsmiljö samt Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt.  
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2.1.1 Boende och framtidsberedskap 

I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning 

samt kommunens service till invånare, företagare och besökare. Avsnittet omfattar bland annat 

markberedskap samt vatten- och avloppsförsörjning. Här finns också ställningstaganden med 

långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för en föränderlig omvärld och 

klimatförändringarna. I detta avsnitt förhåller vi oss till nationella målsättningar avseende 

Krisberedskap, Bostäder och samhällsplanering, Vatten och Klimat. 

2.1.1.1 Bostäder 

Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta. 

Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och integration 

som ger alla människor en, ur social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former av boende ska 

utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov såväl nu som i 

framtiden. 

I Uddevalla kommun ska… 

… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i 

första hand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhängande 

bebyggelse.  

… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara 

livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och 

kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  

… bostadsförsörjningen planeras både med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att täcka 

behoven av alla bostadsformer. 

… kommunen skapa blandad bebyggelse och bostadsområden med varierande upplåtelse- och 

boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till ett ändamålsenligt 

boende. 

… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om 

befintliga kultur- och naturvärden. Kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och användas. 

… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda 

insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad. 

… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till 

deltagande i samhället. 

… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos 

en åldrande befolkning. 

… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa boenden som möter efterfrågan på 

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper. 

 

 
 
För vidare läsning: Bostadsförsörjningsprogram (Uddevalla)   
Fördjupad översiktsplan Uddevalla centralort (Uddevalla)   
Fördjupad översiktsplan Ljungskile tätort (Uddevalla)  Plan Integration 2030 (Uddevalla) 
  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285f/1582718399165/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

22 

 

2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Uddevalla kommuns lokalförsörjning tillskapar långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 

verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag. 

Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och 

användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart 

samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten, naturresurser och energi främjas.  

 
I Uddevalla kommun ska… 
… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, gång och cykel.  

… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader. 

… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, för att på så vis säkra tillgången 

till lokaler även på platser där kommunen själv inte har lokaler. 

… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen för en flexibel användning av kommunala 

lokaler för att möjliggöra samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra aktörer och 

civilsamhället. 

… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser. 

 

 
 

För vidare läsning: Lokalförsörjning (Uddevalla) 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till 

utveckling såväl kortsiktigt som långsiktigt och påverkar kommunens framtid. Resonemanget kring 

kommunens markberedskap kommer över tid löpande att anpassas, förändras och utvecklas i enlighet 

med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på lokal och nationell nivå. 

Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och 

utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva 

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 
… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på 

kort och lång sikt för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga bostadsområden, industri- och verksamhetsområden, kommunala 

verksamhetslokaler och naturmiljöer. 

 

  
 

För vidare läsning: Riktlinjer för markanvisning (Uddevalla) 

https://www.uddevalla.se/download/18.4d2d191c177617e40357f/1612360196799/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%202021-2031.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.579c6dca18049edc75d860/1650956451289/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20markanvisning.pdf
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2.1.1.4 Vatten och avlopp  

Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och 

beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. Kommunen har tagit fram VA-översikt, VA-strategi och VA-plan. 

VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Uddevalla kommun har idag tillstånd för avloppsreningsverket Skansverket och kontinuerlig 

uppföljning sker av utsläppen utifrån tillståndet. 

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö, 

som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas i 

vissa delar av kommunen för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

I Uddevalla kommun finns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem 

med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I dessa 

områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag av 

vatten kan saltvatten tränga in i befintliga vattentäkter och försämra vattenkvaliteten för lång tid 

framöver. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå finnas i närområden till 

omvandlingsområden. 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya 

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och 

planläggning så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäset finns problem 

med lokalt förhöjda fluoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka kompletterande 

bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av fluorid i dricksvattnet. Innan förtätning sker 

inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 

Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa, men inte alla, potentiella 

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 
… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med behov av vatten- och 

avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som 

uppfyller gällande krav. 

… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god 

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering där det behövs. 

… utbyggnadsplaner för områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp följa gällande VA-

utbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan. 

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

 

För vidare läsning: VA-planering för Uddevalla kommun   
Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015)   

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-planering-for-uddevalla-kommun.html?vv_hit=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
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2.1.1.5 Klimatanpassning 

Kommunen står inför flera utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringen som pågår 

och som inte kan förhindras i framtiden.  

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S 

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar.  

• Havsytan stiger. 

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för såväl översvämningar som torka. 

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också att 

vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka relativt 

kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att 

falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av 

de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också får 

effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, t.ex. genom ökad smittorisk, ”nya” insekter och 

ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat äldre, kroniskt 

sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med psykiatriska sjukdomar 

och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor 

som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett 

svalare klimat. 

Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Det gäller att ta 

hand om det dagvatten som åligger VA-huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis 

utan att översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. För dessa regnhändelser bär kommunen ansvaret 

för att först och främst bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av 

översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minskas eller 

upphöra. Kommunen arbetar fram en klimatanpassningsplan där åtgärder på såväl nybebyggelse som 

befintlig bebyggelse tas fram. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. I publikationen 

P110 anges att återkomsttiden bör vara minst 100 år vid säkerställande att skyfallshändelser kan tas 

om hand. 

Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som en 

ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser 

och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktigt hållbar kommun. Arbetet kan gälla 

planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel 

är rutiner inom vård och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom 

elförsörjning. 
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I Uddevalla kommun ska…  
… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen, 

erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker 

krisberedskap. 

… kommunala lokaler, verksamheter och boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer 

för att säkerställa medborgarnas hälsa.  

… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas olika 

mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet 

och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas. 

… vi bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, 

ras och skyfall. 

… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven som ökade påfrestningar i 

väderförhållanden skapar.  

… viktiga samhällsfunktioner placeras strategiskt i områden med låg risk för påverkan av ett förändrat 

klimat.  

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

... klimatanpassad planering bidra till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, 

samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre 

än att ta bilen.  

… ingen ny bebyggelse, förutom enklare byggnationer, tillkomma i områden med stor risk för 

översvämning. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet 

samt ekonomisk skada. 

… ny bebyggelse i central- och tätorten klimatsäkras, exempelvis genom att bygga 

översvämningsskydd eller att bebyggelsen placeras på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar, 

högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.  

… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn 

planläggas. 

… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker: 

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: Beräknad högsta nivå (BHN) för hav i enlighet 

med rekommendation i Boverkets tillsynsvägledning för översvämningsrisker. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Beräknat högsta flöde (BHF) för 

vattendrag i enlighet med rekommendation i Boverkets tillsynsvägledning för 

översvämningsrisker. 

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110 (Svenskt vatten)   
Riskhanteringsplan Uddevalla 2022-2027 (Länsstyrelsen)   
Bilaga Mål och åtgärdstabell tillhörande beslutad Riskhanteringsplan för Uddevalla 2022-2027 
(Länsstyrelsen)  Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (Boverket) 

http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52382/1640078943286/Beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52383/1640078943398/Bilaga%203%20M%C3%A5l%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdstabell%20tillh%C3%B6rande%20beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52383/1640078943398/Bilaga%203%20M%C3%A5l%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdstabell%20tillh%C3%B6rande%20beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/tillsynsvagledning-avseende-oversvamningsrisker.pdf
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter. Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap, 

Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla 

kommun bör arbetet med samhällskrisberedskap ske i samverkan med andra aktörer.  

Höjd beredskap  

Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser när det gäller höjd beredskap, 

skymningsläge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip detsamma som under fredstid 

men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt. 

Det är av stor vikt för räddningstjänsten och försvaret att ha alternativa vägar för framkomlighet under 

händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om huvudvägnätet skulle bli oframkomligt. 

 

Uddevalla kommun ska… 
… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten ska ligga på skydd av civilbefolkningen, 

drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.  

… inom kommunens yta, planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen ska använda 

nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett lokalt perspektiv. Hänsyn till 

regionala risker ska återfinnas i planeringen.  

... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende att strategiska 

vägar ska hållas öppna såsom alternativ till riksväg 44, exempelvis Kärranäsvägen.  

Krisberedskap 

Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera för, leda och 

samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller 

analyser av risker, planering och övning.  

 

Uddevalla kommun ska… 
… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom kommunens 

geografiska yta. Planeringen ska främst rikta sig mot händelser där samhällsviktiga system riskeras. 

Stor vikt ska läggas vid försörjningsfrågor som värme, vatten och elkraft samt vid arbete mot social 

oro.  
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Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos 

myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota 

verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.  

Uddevalla kommun ska… 
… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta ska ske både på strategisk och operativ 

nivå. Det grundläggande förhållningsättet ska vara att information som är känslig eller har stor 

betydelse för den lokala, regionala eller nationella säkerheten ska hanteras och förvaras med högsta 

möjliga sekretess.  

… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande makt, erhåller 

ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   

… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former av 

säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom 

kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga för att skapa en attraktiv miljö för invånarna att vistas, 

etablera eller bosätta sig i.  

Uddevalla kommun ska… 
… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta ska ske dels i planeringsstadiet, dels 

i vidareutveckling av redan befintliga områden.  

… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande och 

trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  

 

 
 

För vidare läsning: Risk och sårbarhetsanalys 2021 (Uddevalla) 

 

2.1.2 God livsmiljö 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och naturmiljöer 

samt energi- och miljöfrågor. Ställningstagandena handlar bland annat om att bevara och värna 

befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer och förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i 

kommunen. I detta avsnitt förhåller vi oss till Nationella mål gällande, Kulturmiljö, Transport och 

infrastruktur, Miljö, Friluftsliv, Arkitektur, Energi och energidistribution, Regional utveckling, 

Landsbygd, livsmedel och areella näringar. 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91436/1639482653175/Uddevalla_Risk%20och%20s%C3%A5rbarhetsanalys%202021.pdf
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2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö 

I Uddevalla kommun ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas, 

utvecklas och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och 

kulturmiljö är lokala resurser för nutid och framtid. 

Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur 

och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus, så att våra gemensamma ytor formas med omsorg 

för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Speciellt bottenvåningar, fasader och andra 

fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.  

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för 

lokal och regional utveckling.  

… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och 

informationsinsatser. 

… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett 

hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.  

… kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Ny bebyggelse ska planeras så att siktlinjer 

nära stränder ska bibehållas och för att närheten till vattnet ska kunna upplevas. 

… ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är en viktig del av kulturmiljön. 

Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.  

… beslut om rivning alltid motiveras. 

… vi beakta att dagens samhällsplanering och samhällsutveckling i framtiden kan utgöra ett värdefullt 

kulturarv. 

… bebyggelsen vara integrerad i landskapsbilden och med utgångspunkt i områdets natur och historia. 

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild. 

Arkitektur 

… arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en 

positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 

… utveckling ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla 

sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet. 

… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i 

såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 

Kulturell infrastruktur  

… en god kulturell infrastruktur säkras som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar 

förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.  

… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur. 

… förutsättningar för offentlig konst skapas.  

… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som är tillgängliga och attraktiva för 

utövandet av kultur.  

… såväl besökare som invånare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen. 

 
För vidare läsning: Kulturmiljövårdsprogram (Uddevalla)  

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91264/1639124572903/Kulturmilj%C3%B6v%C3%A5rdsprogram%20Hela%20BOKEN.pdf
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2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster, både indirekta och direkta, till 

människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar för de 

gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är främst kommunen som har verktyg att gynna den 

biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem.  

 

Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan delas in i fyra kategorier: 

• Försörjande: livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m. 

• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m. 

• Kulturella: friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m. 

• Stödjande: biologisk mångfald, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m. 

 

Biotopskyddsområden är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer 

för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda, exempelvis en stengärdsgård 

eller åkerholmar.  

 

Det finns två typer av biotopskyddsområden, dels generella biotopskyddsområden där skyddet gäller 

rent generellt, dels särskilt beslutade biotopskyddsområden som kan beslutas av Skogsstyrelsen, 

Länsstyrelsen eller kommunen.   

 

Inom biotopskyddsområden är det förbjudet att bedriva verksamheter eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön inom området.   

 

I Uddevalla kommun ska… 
… sociala, kulturella och historiska värden, såsom grönytor i och nära bebyggelse, hanteras särskilt i 

planerings- och utvecklingsprocesser.  

… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som 

långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk 

planering.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.  

… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt i 

Bäveån och Byfjorden.  

… ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras, 

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

… ekosystemen förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och 

hållbara livsmiljöer.  

… områden som omfattas av biotopskydd i första hand undvikas men om en lokaliseringsprövning 

visar att området är det mest lämpliga för den aktuella exploateringen kan ansökan om dispens från 

biotopskyddet bli aktuellt.   

 

 
 
För vidare läsning: Naturvårdsrapport (Uddevalla) 

https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f42259/1612434931143/Naturv%C3%A5rdsrapport.pdf
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2.1.2.3 Hållbara resor 

Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun. 

Centralorten Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra 

Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 

för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, bidra 

till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas och bidra till 

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

   

I Uddevalla kommun ska… 
… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.   

… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 

och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och 

utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska utvecklas och utformas 

så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla. 

… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.  

 
 

För vidare läsning: Cykelplan (Uddevalla)  Trafik- och parkeringsstrategi (Uddevalla)  
Kollektivtrafikplan för Uddevalla - (VGR)  
Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 - Hållbara resor i Västra Götaland (VGR)    
 

2.1.2.4 Miljö  

Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 

utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu 

som i framtiden. 

Kommunen arbetar systematiskt med ekologiskt hållbar utveckling både internt och externt genom sitt 

miljöledningssystem och är certifierad enligt ISO 14001. 

Uddevalla kommun ska… 
... minska klimatpåverkan. 

... hantera biologisk mångfald varsamt och sparsamt för att värna om natur- och kulturmiljöer. 

... värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar. 

... använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog. 

... återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett cirkulärt och 

hållbart samhälle. 

... förebygga och minska farliga ämnen för att skydda människors hälsa och miljö. 

... minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder 

för att behandla avfall bör användas.  

... verka för en funktionell återvinning i kommunen.  

 
 
För vidare läsning: Renhållningsordning (Uddevalla)  Miljöpolicy (Uddevalla) 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2860/1582718399733/Cykelplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/uddevalla-stadstrafik/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/785ccaba-a3f9-40aa-9d1f-a68b1b3022f9/H%c3%a5llbara%20resor%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20beslutad%2018%20maj.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2870/1582718402952/Renh%C3%A5llningsordning%20avfallsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc434bb/1615909866591/milj%c3%b6policy%20f%c3%b6r%20uddevalla%20kommun.pdf?vv_hit=true
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2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat 

Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva 

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

Sveriges energimål innefattar; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och 

att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något slag. De 

viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen exempelvis ökning av 

växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller 

miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

 

En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till 

förnybara energikällor är viktiga åtgärder i denna utmaning med bland annat miljöanpassad, trygg och 

konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi samt ett effektivt och hållbart 

transportsystem.  

Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat 

produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö kan man 

producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. På Lillesjö eldas hushållsavfall och 

verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. Fjärrvärme är viktigt lokalt och minskar behovet 

av el för uppvärmning och varmvatten. 

Energi och minskad klimatpåverkan 

I Uddevalla kommun ska… 
... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossiloberoende 2030.  

... utveckling av fossiloberoende energiproduktion planeras för förnybara energislag. 

... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.  

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.  

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering 

och hushållning av resurser.  

... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossiloberoende energiproduktion. 
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Vindkraft 

Till Uddevalla kommuns översiktsplan tog kommunen fram ett tematiskt tillägg 2016 i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft 

i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom 

riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering 

att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden 

utpekats i Uddevalla kommun. 

 

I Uddevalla kommun finns 13 vindkraftverk i drift. När vindbruksplanen gjordes fanns tillstånd för 

ytterligare 9 vindkraft, som inte blivit uppförda. Kommunens ambition är alltjämt att kunna bygga ut 

vindkraften. Kommunen har hopp om att utredning kan göras om befintliga verk i framtiden kan 

ersättas med andra och effektivare verk, vilket också är ett sätt att bygga ut vindkraften genom 

generationsväxling. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik. 

… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

… det på de platser där vindkraftverk finns idag utredas om det är möjligt att förnya dessa när 

livslängden löpt ut.  

 

 
 
För vidare läsning: Vindbruksplan (Uddevalla)  Energi- och klimatplan (Uddevalla)   
Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan (Uddevalla)  Energi på Uddevalla.se  

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet  

Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till 

för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera 

människors exponering.  

Uddevalla kommun ska… 

… verka för att minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer som vid ny 

exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen. 

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten. 

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller. 

 

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.2d752ea81803f9dbec6612/1650629965233/Energi%20och%20klimatplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%20kommun%202022%20(1).pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.2d752ea81803f9dbec6613/1650629973702/%C3%85tg%C3%A4rdsplan%20tillh%C3%B6rande%20energi-%20och%20klimatplan%20(1).pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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2.1.2.7 Bergtäkt 

Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan 

mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  
… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan 

på invånares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv i möjligaste mån kan nyttja den 

brukade marken till andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att 

finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.  

 

 

2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas 

vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning. 

Hänsyn tas till nationella mål inom respektive område. De nationella mål som ingår i detta avsnitt är: 

Kulturmiljö, Funktionshinder, Friluftsliv, Jämställdhet, Folkhälsa, Digital infrastruktur, Arbete mot 

segregation, Näringsliv, Cirkulär ekonomi, Regional utveckling samt Landsbygd, livsmedel och 

areella näringar. 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. 

Vardagslivsperspektivet och 8–80 årsperspektivet i översiktsplanen synliggör de sociala aspekterna i 

samhällsplaneringen och skapar förutsättningar för ökad tillit och ett mer jämlikt samhälle genom 

fokus på inkludering, mänskliga rättigheter, tillgänglighet och hälsa. 

Uddevalla kommun ska…  
… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med 

funktionsvariationer.  

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar. 

… i det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos alla invånare 

och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 
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… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… i samhällsplaneringen verka för ett 8-80 årsperspektiv samt för att olika gruppers behov tas tillvara 

genom att väga in den fysiska miljöns påverkan på olika människors rörelsemönster, upplevelse av 

trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och offentliga miljöer. 

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna 

göra mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska 

göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet.  

 

För vidare läsning:  Välfärdsredovisning (Uddevalla)  Plan Integration 2030 (Uddevalla)   
Plan Välfärd 2030 (Uddevalla)    Bilaga till Plan Välfärd 2030 (Uddevalla) 

2.1.3.2 Barn och unga 

I Uddevalla kommun ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, 

hälsa och utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i 

frågor som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga. 

I Uddevalla kommun ska… 
… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att 

Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens 

och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid  

… föränderliga verksamheter för barn och ungas skiftande behov vara möjligt. 

… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där 

barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2877/1582718403677/V%C3%A4lf%C3%A4rdsredovisning%202018%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
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… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska 

målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till 

arbetsmarknaden. 

… kommunens samhällsplaneringsprocesser för den fysiska miljön ta hänsyn till barn och ungas 

förutsättningar och behov i den fysiska planeringen.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och 

naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse. 

 

 
 
För vidare läsning: Barnkonventionen (Unicef)  Ungdomsplan (Uddevalla) 

2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle 

Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika 

värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle och 

föreningslivet i Uddevalla kommun är viktiga delar av samhället, här finns mer än 300 föreningar med 

olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, politik, 

umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhälle är 

viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka 

demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en gemensam 

samhällsutveckling.  

Uddevalla kommun ska…  
… arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt 

bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar 

… uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja 

engagemang som går i linje med Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning 

tas till allas rätt att delta i föreningslivet.  

… stödja en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar invånarnas olika behov, intressen och 

engagemang.  

… utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den kommunala 

servicens och närmiljöns utveckling.  

… främja hållbara mobilitetslösningar för att öka invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, 

delta i aktiviteter och kreativa sammanhang.  

... öka alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska 

fysisk, psykisk och social ohälsa.  

… se till att alla barn och unga har rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter.  

… uppmuntra vuxna att vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.  

… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspridda i hela kommunen.  

… erbjuda ideella organisationer lokaler för att uppleva och organisera social gemenskap, träning, 

tävling och arrangemang. 

… stödja minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping.  

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2874/1582718403411/Ungdomsplan%202015-2017%20Uddevalla%20kommun.pdf
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… stödja ideella organisationer genom att i förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig 

ideell förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk. 

 

 
 
För vidare läsning: ÖK idé - Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i 
Uddevalla och Uddevalla kommun (Uddevalla) 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Uddevalla kommuns unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt 

friluftsliv för kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska 

banden till livet på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevalla kommuns tidigare roll som 

regementsstad har möjliggjort bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. 

Att som kommun kunna erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, 

näringsliv och besöksnäring liksom för kommunens hållbara tillväxt. 

I Uddevalla kommun ska... 
… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som 

är värdefulla för individen. 

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla innevånare.    

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och 

tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden.  

… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer.  

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och 

naturvård. 

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter. 

… … kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt 

bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet. 

… det säkerställas miljöer i nära anslutning till befintliga/kommande skolor som är anpassade för att 

stimulera och förenkla för undervisning och lek i naturen 

  

  

 

För vidare läsning: Hållbart friluftsliv 2030 (Uddevalla)  
 

https://www.uddevalla.se/download/18.2d752ea81803f9dbec6b17/1650886822761/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20mellan%20den%20id%C3%A9burna%20sektorn%20i%20Uddevalla%20och%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.2d752ea81803f9dbec6b17/1650886822761/%C3%96verenskommelse%20om%20samverkan%20mellan%20den%20id%C3%A9burna%20sektorn%20i%20Uddevalla%20och%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.1ca997ca179f3bcf2a0f2f/1625644075097/H%C3%A5llbart%20friluftsliv_Uddevalla%20kommuns%20friluftsplan%202030%20(1).pdf
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2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv, 

hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla kommun ingår i en allt 

större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt 

snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett 

genom det livslånga lärandet som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och elevfokus. 

Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om Uddevalla 

kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i. 

  

Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande 

samhälle för våra invånare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett entreprenöriellt 

och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa en hållbar 

utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund och 

förutsättningar.  

 

I Uddevalla kommun ska... 
… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på 

individen.  

… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola 

och gymnasium till högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder. 

 … minskad arbetslöshet, full sysselsättning samt anständiga och jämställda arbetsvillkor eftersträvas. 

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället. 

… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att 

hitta en väg till utbildning och arbete.  

… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.   

… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär 

unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre. 

… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven 

stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och 

kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd. 

 

 

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030 (Uddevalla)   Bilaga till Plan Välfärd 2030 (Uddevalla)   
Plan Integration 2030 (Uddevalla)  Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi (Uddevalla)  
Regional utvecklingsstrategi (VGR)  Nationell strategi för hållbar tillväxt (Regeringen)  

https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f422dd/1612455221673/Best%C3%A4mmelse%20om%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsstrategi.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
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2.1.3.6 Näringsliv 

En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla 

kommun ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg 

och med sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen 

utvecklas och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång 

till lokal kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och 

arbetstagare. 

I Uddevalla kommun ska...  
… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  
… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och 

kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart 

samhälle.   

… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.  

… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom invånare, näringsliv, 

utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.   

… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas. 

  

 

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030 (Uddevalla)   Bilaga till Plan Välfärd 2030 (Uddevalla) 
Regional utvecklingsstrategi (VGR)   Nationell strategi för hållbar tillväxt (Regeringen)   

 

https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
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2.1.3.7 Digitalisering  

De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering 

bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till minskad klimat- och 

miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och bygd till nätverk och 

system. Invånarens roll har ändrats från mottagare till medskapare och för dem handlar digitalisering 

om modern demokrati som möjliggör öppenhet, transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt 

som kan digitaliseras kommer att digitaliseras t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till 

digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, räls, el och vatten. 

 

I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. 

Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla 

människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna 

utvecklas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 
… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 

i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 

och livsstilsförändringar.  

… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 

företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 

Uddevallas funktioner och förvaltningar.  

…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, 

samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan 

hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas 

tillsammans med andra aktörer. 

… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga 

att delta och kunna använda sig av det digitala samhället. 

… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och 

medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att 

utveckla sin verksamhet. 

… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig 

till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 

 
 
För vidare läsning: Digital agenda (Uddevalla)   Plan Välfärd 2030 (Uddevalla)    
Bilaga till Plan Välfärd 2030 (Uddevalla)  Utveckling i en digital tid, (SKR)   
 Digitaliseringsstrategin (Regeringen)   
Data för ett kunskapsbaserat och innovativt Sverige (Regeringen) 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2867/1582718401208/Digital%20agenda%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden 
De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt: 

1. Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag. 

Inriktningen är indelad i en infrastrukturdel och en bebyggelsestrukturdel för orter och 

bebyggelseområden på landsbygd.  

2. Mark- och vattenanvändning 
Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i 

områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.  

2.2.1 Utvecklingsinriktning  
Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur med 

planeringsprinciper och Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i 

breda penseldrag. Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och 

planeringsprinciper som både beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild. 

Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt 

genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas 

kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.  

Under framtagandet har följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet, 
delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.  

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och 

obebyggda miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla 

kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 

konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I 

enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 

den förbättrar samhället och för vem.  

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i 

ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort. Kommunens planeringsprinciper tar sin 

utgångspunkt i kommunens samhällsbyggnadsstrategi. 

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen och att skapa en tydlighet mot invånare och andra intressenter. Principerna är framtagna 

och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, polis och 

räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  
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Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 

För vidare läsning: Samhällsbyggnadsstrategi (Uddevalla) 

Centralort Uddevalla – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och 

jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla 

I centralorten ska kommunen…  

• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den 

historiska maritima identiteten ska användas och värnas vid utveckling av orten.   

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och 

arkitektur som sätter människan i fokus. 

• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9, 

gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss, 

socialtjänst, brandstation och stadshus. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa 

drivmedel ska också prioriteras. 

• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor 

och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser 

för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för centralorten Uddevalla som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker. 

• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den 

biologiska mångfalden. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2871/1582718403065/Samh%C3%A4llsbyggnadsstrategi%20Uddevalla%20kommun.pdf
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Tätort Ljungskile – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller 

jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile 

I tätorten ska kommunen… 

• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.  

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 

• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på 

plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för 

räddningstjänst. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och 

alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar, 

platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.  

• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och 

den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 

jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 

natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-

Ryr Kyrkebyn. 
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Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse  

I orten av lokal betydelse ska kommunen… 

• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden. 

• i de orter där befintlig kommunal service finns, verka för att denna fortsatt ska kunna 

bedrivas. 

• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, 

ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter. 

• verka för lokaler för samnyttjande. 

• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla 

eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på 

åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv. 

• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. 

• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat 

med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden 

samt för den biologiska mångfalden.  

Kustnära bebyggelseområden – Planeringsprinciper  

I de kustnära bebyggelseområdena ska bebyggelsen utvecklas med utgångspunkt i den lokala natur- 

och kulturmiljön och platsens inneboende värden och genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas. Servicen utvecklas i linje med servicen i orter av lokal betydelse. Nybyggnation ska 

anpassas till områdets karaktär och ansluta till redan befintlig bebyggelse.  

Kommunen gränsar till havet och dess fjordar, vilket ger tillgång till attraktiv miljö för invånare och 

besökare. Strandskyddet tillvaratar tillgänglighetsintresset och skyddar natur och djurliv. För 

kustzonen gäller också riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna (Miljöbalken 4 

kap) varför samlad bebyggelse i kustzon inte är aktuell. 

Områden som utgör de kustnära bebyggelseområdena är Fräknestranden och Havstensstrand.  

2.2.1.2 Infrastruktur 

Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön 

infrastruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan. 

Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.   

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 

grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar, GC-vägar, 

järnvägar, hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- 

och avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service. 
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I Uddevalla kommun ska… 
… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De 

viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt 

länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via 

Uddevalla. Även väg 678 mellan Grohed och Bratteröd, väg 172 samt väg 160 ses som viktiga. 

… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder 

värnas och utvecklas.  

… södra Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. Utbyggnad kan 

komma att ske etappvis där snabbare persontransporter har prioritet.  

… norra Bohusbanan och Älvsborgsbanan ses även som viktiga infrastrukturstråk. 

… möjligheter för alternativa transportsystem, exempelvis höghastighetsjärnväg, utredas för att 

medverka till ökad regionförstoring. 

Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga 

ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till 

exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och 

spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  

 

I Uddevalla kommun ska…  
… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk naturmiljö.  

… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  

 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur 

för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv. 

Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former av rörelse och 

rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna infrastrukturen. 

 
I Uddevalla kommun ska… 
… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk vattenmiljö.  

… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar. 

… kommunen värna befintliga obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära 

områden. 
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Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att 

skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt 

deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö 

där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl 

planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För 

att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och 

jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer. 

 
I Uddevalla kommun ska… 
… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

… kommunen värna, skapa och utveckla möjligheter för invånare att leva ett gott vardagsliv.  

… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle. 

2.2.2 Mark- och vattenanvändning 

Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sex 

olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här 

med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP 

Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit. 

2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.  

3. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

4. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor. 

5. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

6. Vatten: Tar ställning till kommunens hav, sjöar och större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

indelad i områdestyper.  

Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns 

ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att 

utöka eller reducera ett område.  

2.2.2.1 Orter 

Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen 

har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevalla 

kommuns egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse 

av orts karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs 

av bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan 

verksamhet som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 

fritidsanläggningar kan ingå.  

Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade 

som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.  

Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma.  
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Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.   

Centralorten Uddevalla 

Uddevalla centralort är beläget vid vattnet, där Bäveån rinner genom staden och mynnar ut i 

Byfjorden. Här finns många restauranger, caféer och butiker. Strandpromenaden är ett trevligt 

promenadstråk som går mellan Skalbankarna genom centrum och vidare till Lindesnäs. 

Strandpromenaden är också en del av den regionala vandringsleden Kuststigen.  

Uddevalla är en gammal varvs- och industristad. Företag som tidigare funnits i centrum såsom 

Kampenhofs Bomullsspinneri och Väveri, Uddevalla Tändsticksfabrik och Tigerfabriken har bidragit 

till utvecklingen. Här ligger Bohusläns museum, ett av Sveriges mest välbesökta regionmuseum. 

Staden har ett brett utbud av aktiviteter och evenemang. Sommartid trafikerar Skärgårdsbåtarna i 

Uddevalla Byfjordens vatten med dagsturer ut i den Bohuslänska skärgården. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens 

översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark 

och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer 

utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den 

kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela 

kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP 

området.  

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Uddevalla centralort (Uddevalla)   

Tätorten Ljungskile 

Ljungskile kan erbjuda både bad och båtliv vid havet och orörda naturområden på Bredfjället där man 

kan ströva fritt. Inom och i anslutning till orten finns intressanta kulturmiljöer och natursköna 

bäckraviner som från höjdområdena i öster passerar genom Ljungskile ner mot havet. Dessa värden 

tillsammans med ett utmärkt läge vid väg E6 och Bohusbanan, en hel del mindre verksamheter samt 

ett levande centrum med både butiker och allmän service gör Ljungskile till en attraktiv bostadsort. 

Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom 

ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden 

gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även 

för beslut inom FÖP området.  

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Ljungskile tätort (Uddevalla)   

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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Hogstorp – ort av lokal betydelse 

Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum, 

vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp.  

E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an 

skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten 

och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt 

genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt 

för bad och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhängande bebyggelse.  

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till 

Skredsviksån som mynnar i Natura 2000 området Gullmarsfjorden. Båda dessa vattenförekomster har 

måttlig ekologisk status beroende på övergödning. Gullmarsfjorden är en tröskelfjord med långa 

stagnationsperioder för djupvattnet. Fjorden är därför är känslig för övergödning. Målet är god 

ekologisk status 2027 (Miljökvalitetsnorm). 

I Hogstorp ska… 
… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse (områden med orange färg i kartans ortslager). 

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse (områden med röd färg i kartans ortslager). 

… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och 

kollektivtrafik. 

… cykelbana mellan Uddevalla centralort och Hogstorp värnas. 

… komplettering av bebyggelse och verksamheter ske med särskild hänsyn till nuvarande 

statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Lane Fagerhult – ort av lokal betydelse 

Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla centralort och är belägen längs med väg 172 

vilket bidrar till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av 

friliggande enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan 

upplevas som fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i 

stora drag ett samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.  

Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   
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I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre 

olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa 

vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, att fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd samt flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  

I Lane Fagerhult ska… 
… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse (områden med orange färg i kartans ortslager). 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse (områden med röd färg i kartans ortslager). 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla centralort som norrut värnas. 

… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling. 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 

…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Lane-Ryr Kyrkebyn – ort av lokal betydelse 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom 

orten.   

I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i 

tvåvåningshus som följer landskapets terräng som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis tät 

och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande 

jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med 

tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum. 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med 

vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig 

sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre 

olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa 

vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, att fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd samt flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  
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I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…  
… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell 

utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse (områden med orange färg i kartans ortslager). 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse (områden med röd färg i kartans 

ortslager). 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

2.2.2.2 Landsbygd 

Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet 

omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan 

viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och 

skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts 

fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.  

Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, på 

Fräknestranden, i Smedseröd och i Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och 

områdesspecifika ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  

På landsbygden  

Utveckling av ny bebyggelse såväl som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till 

befintliga bebyggelsegrupper. En samlad bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna 

samhällsservice och att nyttja befintlig infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som finns i området och i 

harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 
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Bebyggelse  

Uddevalla kommun ska… 
… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 

fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand. 

… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya 

bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 

som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  

… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på 

landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller 

gemensamhetsanläggningar. 

… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 

förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder 

lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan 

ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 

Service och verksamheter 

Uddevalla kommun ska… 
… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk, 

knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar 

till att de hållbara resorna utvecklas. 

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur. 

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället. 

Landskap, natur och friluftslivsområden  

Uddevalla kommun ska… 
… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden. 

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.  

Bokenäset 

Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets 

identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av 

permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.  

På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del 

ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar 

för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd 

vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att 

säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

  



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Utdrag av samtliga texter – Antagandehandling 

51 

 

På Bokenäset ska… 
… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora natur- 

och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som 

kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan 

på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse (områden med orange färg i kartans landsbygdslager). 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand). 
… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

Havstensstrand – kustnära bebyggelseområde 

Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand 

har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och 

Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till 

Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.  

Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska 

placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand 

till ett attraktivt boende på landsbygden.  

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning mot 

Havstensfjorden som idag har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, flödesförändringar 

och särskilt förorenande ämnen. Målet är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm).  
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I Havstensstrand ska… 
… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse, (områden med orange färg i kartans landsbygdslager). 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby, (områden med röd färg i kartans landsbygdslager). 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att fjordens status inte försämras. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild.  

… god tillgänglighet till stränderna och havet bibehållas vid ny eller ändrad bebyggelse.  

… beslut om utformning, volym och höjder av ny bebyggelse föregås av platsspecifik analys av 

kulturmiljö och landskapsbild. 

 

Fräknestranden – kustnära bebyggelseområde 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund. 

Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder. 

Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp. 

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot 

närliggande områden i öst men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an 

ökar tillgänglighet till kustområdet. 

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag 

för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile. 

Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Forshällaån, 

Restebäcken och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa vattenförekomster har idag måttlig 

ekologisk status beroende på övergödning, flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet 

är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm).  
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På Fräknestranden ska… 
… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse (områden med orange färg i kartans landsbygdslager). 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse (områden 

med röd färg i kartans landsbygdslager). 

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna 

landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust. 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… ny bebyggelse i högre exponerad terräng undvikas för att värna om siktlinjer och landskapsbild.  

… god tillgänglighet till stränderna och havet bibehållas vid ny eller ändrad bebyggelse.  

… beslut om utformning, volym och höjder av ny bebyggelse föregås av platsspecifik analys av 

kulturmiljö och landskapsbild. 

Smedseröd 

Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal 

service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området. 

I Smedseröd ska… 
… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse 

förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i 

områden där kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Skaveröd 

Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla kommun som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden 

och gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service. Beslut om att 

försörja området med kommunalt vatten och avlopp är antaget i VA-utbyggnadsplanen. På grund av 

områdets förutsättningar planerar kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 
… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.  
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2.2.2.3 Natur och friluftsliv  

Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på 

större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå. I 

Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre natur- 

och parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens 

biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden för alla målgrupper. 

Vissa aspekter kan göra att områden inom områdestypen Natur och friluftsliv utgör en större nytta 

som rekreativ miljö. Dessa värdefulla områden för friluftsliv och rekreation behöver ingå i ett 

helhetsperspektiv då områdena kan påverkas negativt av markanvändningen runt omkring. Värdefulla 

områden kan exempelvis vara större sammanhängande områden med natur, naturmiljöer i anslutning 

till boenden och samhällen eller naturområden nära offentliga verksamheter såsom äldreboenden. Det 

kan även vara platser som tillgängliggör naturen för många människor såsom badplatser och 

motionsspår. Det gemensamma för dem är att de fyller en viktig funktion för friluftslivet, samtidigt 

som det finns en risk för negativa förändringar och att de har ett svagare skydd. 

En typ av värdefulla områden som lätt kan påverkas av omkringliggande markanvändning är tysta 

ostörda områden. Dessa blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för 

kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med 

kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla kommun finns två områden som 

uppfyller kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället.  

Det är därför viktigt att se naturområden och friluftsliv utifrån ett helhetsperspektiv för att säkra 

kvalitativa miljöer både i nutid och för framtida generationer. 

Områden för natur och friluftsliv utgörs delvis av riksintresse Försvar. Kommunen planerar inte för 

åtgärder eller verksamheter som påverkar försvarets intressen negativt. 

Vandringsled och motionsspår 

I Uddevalla kommun finns både regionala och lokala vandringsleder. De regionala lederna är viktiga 

för såväl turism och besöksnäring som för kommunens invånare. Dessa leder ingår ofta i större 

nätverk som tar vandraren genom flera kommuner. De lokala vandringslederna visar upp pärlor inom 

kommunen och marknadsförs inte på samma sätt som de regionala, men kan i många fall vara lika 

fina upplevelser. Naturen runt vandringslederna är vital för att bibehålla upplevelsevärdet. 

Naturen längs lederna måste därför bevaras och större förändringar som påverkar upplevelsevärdet 

negativt ska undvikas. För att bibehålla höga rekreativa värden behöver naturupplevelsen och den 

biologiska mångfalden bibehållas. Det är också viktigt att undvika att lederna ljudförorenas, vilket 

även det försämrar upplevelsen. 

Motionsspår fyller ofta en funktion som arenor för friluftslivet under vardagarna och är därför viktiga 

platser för medborgarna att nå naturen under lite enklare former. Områdena kring olika 

motionsanläggningar och motionsspår har därför många likheter med vandringsleder och deras 

förutsättningar. 
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I Uddevalla kommun ska… 
… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens 

och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och 

friluftsområden i anspråk för andra ändamål. 

… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 

stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 

grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 

… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 

ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster. 

... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och 

sambanden mellan dem analyseras. 

… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.   

… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den 

biologiska mångfalden. 

... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen 

mark. 

... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och 

utveckling av befintlig bebyggelse.  

… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 

för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.   

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.   

... kommunen verka för att de delar av Herrestadsfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar.  

2.2.2.4 Transportinfrastruktur 

Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som 

lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande 

transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara 

val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och 

näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv 

kommun. 

I takt med en ökad befolkningstillväxt pågår arbetet med innovativa tåglösningar. Kommunen har 

därför pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort samt 

en möjlig plats för en höghastighetsdepå och underhållsdepå. Depåerna ska kunna parkera samtliga 

höghastighetståg och godsvagnar som ska trafikera Bohusbanan och Missing Link mellan Skee och 

Halden. Anläggningen kan ge 300–400 arbetstillfällen i kommunen och dessutom bli en viktig 

utbildningsnod för underhålls- och tågpersonal i Sverige.    

Uddevalla kommun ska… 
…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken gällande persontransporter på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval 

genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar.  
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Skagerrakbanan 

Uddevalla kommun och de bohuslänska kommunerna har gjort flera utredningar. En av dem är en 

omfattande möjlighetsstudie som bland annat visar på att inga förbättrade förbindelser eller kortare 

restider mellan Oslo och Göteborg kommer att genomföras av staten före år 2040. 

Nuvarande Nationell transportplan 2022-2033 visar att planerna på en förbindelse mellan Oslo och 

Göteborg via Dalsland, inte via Bohusbanan, ligger ännu längre fram i tiden. Trafikverket har tagit 

bort riksintresset på Norra Bohusbanan, vilket kan ses som första steget till nedläggning och samtidigt 

väsentligen försvåra och nedprioritera framtida satsning på Bohusbanan som sammanhållet 

trafiksystem. 

Skagerrakbanan HSR (High Speed Railway) är en föreslagen ny 256 km elektrifierad dubbelspårig 

höghastighetsjärnväg som förbinder städerna Oslo och Göteborg. Med en designhastighet på upp till 

400 kilometer i timmen kommer den att minska restiden till 1 timme, från dagens 3:40 timmar på 

befintliga 1800-talsjärnvägar. 

Höghastighetsbanan går egentligen mellan Ski söder om Oslo och Surte norr om Göteborg. Vid dessa 

två punkter ansluts den till redan befintlig järnväg utan tågbyte för resenären. De planerade åtta 

stationerna i mindre städer och tätorter längs sträckan i kombination med en smart driftplan för 

höghastighetstågen möjliggör ett trafikmönster bestående av både regionala och långväga 

höghastighetståg på banan. 

Med minskade flyg-, bil-, buss- och lastbilsresor kommer det nya transportalternativet att innebära en 

starkt positiv påverkan på klimatet. Genom att bygga banan över marken kan natur och djurliv 

dessutom bevaras. 

Höghastighetsbanans placering kommer att preciseras utifrån miljöbalkens krav samt berörda 

kommuners översiktsplanering, vilka synkroniseras i slutligt förslag. 

 

Funktionellt prioriterat vägnät 

Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn om vilket vägnät som är viktigast 

för nationell och regional tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. 

Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i fyra funktioner (godstransporter, 

långväga personresor, dagliga personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på god 

tillgänglighet utifrån varje funktion. I Uddevalla kommun är följande vägnät utpekat:  

• Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg för alla fyra funktioner. 

• Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg för alla fyra funktioner. 

• Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg för godstransport, dagliga 

personresor och kollektivtrafik. 

• Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

kollektivtrafik. 

• Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

kollektivtrafik. 

• Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

långväga personresor. 
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Farligt gods 

Transporter av farligt gods förekommer allmänt på väg, järnväg eller sjövägen med hantering i 

Uddevalla hamn. Med farligt gods menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller 

kemiska egenskaper kan orsaka skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. 

Det finns rekommenderade vägar för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra 

farligt gods på andra vägar. Dessa transporter måste beaktas vid planering av ny bebyggelse. En 

utbyggnad av södra Bohusbanan bedöms i första hand syfta till snabbare persontransporter med tåg.  

Utgångspunkter för bedömning av riskhanteringsavstånd är 150 meter och zoner för olika 

markanvändning utan fasta avstånd. Sedan rekommenderas också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 

meter. En riskbedömning behöver alltid göras inom 150 meter från transportled för farligt gods och att 

riskreducerande åtgärder alltid kan vara aktuellt inom det avståndet beroende på omständigheterna. 

 

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 

Uddevalla kommun ska… 
... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som 

sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods. 

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 

För vidare läsning: Handlingsprogram 2020–2023 (Räddningstjänsten)   
Vägledning RMB avseende räddningstjänstens roll i planprocessen (Räddningstjänsten) 

Hamnen och farleden 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik.  

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla Centralort.  

Uddevalla kommun ska… 

... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Uddevalla centralort (Uddevalla) 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2890/1582723394508/Farligt%20Gods%20handlingsprogram%202020-2023%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b4312f1/1639563724502/V%C3%A4gledning%20RMB%20avseende%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nstens%20roll%20i%20planprocessen%20Ny.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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2.2.2.5 Verksamhet och industri 

Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde för störande verksamhet och industri syftar på verksamheter 

som ej bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara farlig, störande, 

miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna 

områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl 

som stormarknads- eller mässområden. De områden utsatta som utredningsområde för icke störande 

verksamhet och industri innebär verksamhet och industri som kan blandas med bostäder. 

De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla 

centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga 

verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.  

En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna 

plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att vår planering inte ska 

påverka nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Föreslagna verksamhetsområden 

har avrinning mot Bäveån, Byfjorden, Havstensfjorden, Bodeleån, Skredsviksån, Gullmarsfjorden, 

Aröd å och Ljungs Kile. Dessa vattenförekomster lever inte upp till god status 2021, ofta på grund av 

övergödning. Målet är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm). 

Vid komplettering av bebyggelse och verksamheter måste särskild hänsyn tas till nuvarande 

statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Uddevalla kommun ska... 
… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 

industri- och verksamhetsområden. 

... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 

såsom vägar, vatten och avlopp. 

… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter 

med goda infrastrukturförbindelser. 

… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet att växa och 

utvecklas. 

2.2.2.6 Vatten 

Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre 

vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som 

exempelvis Natur och friluftsliv. 

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både 

för invånare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som 

genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter 

och förmildring av klimatförändringar. 

Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av 

användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och 

naturvärden.  
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Havs- och kustanvändning  

I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 
… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet 

möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

… verka för det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

… verka för utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

Havstensstrand. 

… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen 

längs kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 

 

Sjöar och vattendrag 

Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några exempel.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är 

de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta, 

men flera av dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns 

och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  
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Uddevalla kommun ska… 

… verka för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden 

samt skapa förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och 

informationsinsatser.  

… genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 

8 fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda sådan expansion 

som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

Strandskydd 

Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. 

Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har 

också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika 

slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området 

ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   

 

För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 

strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska... 
… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 

friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön. 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 

lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses. 

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid 

prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 
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3. Förhållanden av väsentlig betydelse 
I detta kapitel redovisar kommunen för förhållanden av väsentlig betydelse som i högre grad berör en 

större omvärld. 

Kapitlet är indelat i fem avsnitt: 

1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt 

och nationellt perspektiv.  

3. Areella näringar tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk. 

4. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

5. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och 

skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och 

potentiellt förorenade områden.  

3.1 Mellankommunala frågor 
Uddevalla kommuns läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största 

stad till ett regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. 

Samverkan med närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan 

mellan exempelvis företag.  

Strukturbild Fyrbodal  

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att 

tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla kommun är en del i de regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i 

Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi. 

För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal (Fyrbodals kommunalförbund) 

Ett enat Bohuslän 

Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska 

kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark 

samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan 

kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. 

Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till 

Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och 

utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av 

besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i 

kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner, 

tillgänglighet, upphandlingar mm. 

För vidare läsning: Ett enat Bohuslän  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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Biosfärområde Bohuskust (BOB) 

Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns 

11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och 

tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan 

människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet 

och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar 

utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska 

bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.  

Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030, 

samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Västra Götalandsregionen  

Uddevalla centralort utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av 

regionens utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och 

stråk mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med 

närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.  

För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi (VGR) 

Vatten och avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan som tas fram av Länsstyrelsen väntas bli en grund för samarbete om 

dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 

Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 

vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 

avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 

vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 

saknas vatten och avlopp. 

 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. 

Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till 

reservvatten till Uddevalla kommun. 

Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring 

sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning över 

Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 

Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett 

samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från 

Vänern. 

Torpområdet  

Torp Köpcentrum är Uddevalla kommuns största handelsområde och en del av besöksnäringen i 

kommunen. Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot 

Lysekil, Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom 

Uddevalla centralort. Här stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och 

Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin 

omgivning.  

Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Uddevalla centralort ( Uddevalla) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten 

till ökad mobilitet. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik på 

banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt 

krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.   

Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den 

är också viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. 

Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de 

regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.  

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och 

regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i 

ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling. 

Transportkorridor Skagerrak 

Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och 

förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till 

regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, 

förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, 

väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 

linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter. 

Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad 

arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 

slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.   

Uddevalla hamn 

Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och 

mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i 

ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet. 

Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton 

gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt 

centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla Hamnterminal har också gjort 

ett ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen. 

Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har 

sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en 

nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet. 

En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar 

transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull 

komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge. 

Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan. 

Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad 

stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan 

Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa 

med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige. 
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För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i 

nationell transportplan idag. 

Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering 

skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns 

positionering. 

Kustzonsplanering 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen 

(GR), Orust kommun och Uddevalla kommun. Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den 

8 januari 2020 som ett vägledande dokument och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och 

1 strukturbild för framtida planering. Syftet är att samla hela kuststräckan och de mellankommunala 

planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en 

gemensam angelägenhet.  

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

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

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

sysselsättning i kustzonen. 

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

friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer 

konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering (Göteborgsregionen) 

Natur och friluftsliv 

Uddevalla har värdefull grönstruktur både i tätorterna och på landsbygden. Dessa gröna miljöer består 

av till exempel ädellövslandskap, å- och kustlandskap och tätortsnära natur och parker. Den gröna 

strukturen skapar förutsättningar för en kommun präglad av livskvalitet och attraktivitet och bidrar till 

att invånare och besökare trivs. När vi förtätar ökar betydelsen av att den gröna strukturen är 

välplanerad, lättillgänglig och håller hög kvalitet. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för 

en hållbar utveckling och en god livskvalitet. Den gröna infrastrukturen sträcker sig även in i andra 

kommuner vilket innebär att man vid planläggning också måste ta hänsyn till och samverka med 

angränsande kommuner. 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
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De så kallade värdetrakterna är mest användbara i översiktlig planering då de sätter naturvärdena i ett 

regionalt och mellankommunalt sammanhang. I stora drag beskrivs dessa mellankommunala 

kopplingar i våra gröna och blå infrastrukturer i kommunens utvecklingsinriktning. En större grön kil 

kommer från Göteborg och går vidare längs kommungränsen i öster mot Vänersborg. Här utgör 

Bredfjällsområdet tillsammans med intilliggande område i Lilla Edets kommun en viktig värdetrakt 

av relativt opåverkad natur som är viktig att gemensamt bevara. Området har både ett rikt natur- och 

friluftsliv. En annan värdetrakt är där Herrestadsfjället övergår i Munkedals kommun.  

Uddevalla kommun har 27 mil kust och har en havsmiljö som är gemensam med flera andra 

kommuner. Det mellankommunala samarbetet kring kustzonen är av hög prioritet. Dessa kopplingar 

är även de markerade i utvecklingsinriktningen.  

För vidare läsning: Regional handlingsplan för grön infrastruktur (Länsstyrelsen) 

3.2 Riksintressen 
I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen. 

3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000: 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget  

• Tjöstelsrödsbäcken  

• Bratteforsån  

• Gullmarsberg  

• Trone mosse  

I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av 

kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för 

sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla 

kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.  

  

https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2531
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3.2.2 Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas 

bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66. 

• Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 

3.2.3 Energiproduktion – vindbruk 

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för 

en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn 

till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Norra Uddevalla: 

• Hogstorp-Herrestadsfjället 

 

Södra Uddevalla: 

 

• Bratteröd-Köperöd   

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

 

Uddevalla kommun arbetade under 2012 fram en kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. 

Landskapsanalysens syfte var i ett första skede att lyfta fram möjligheter och konflikter för vindkraft i 

de specifika landskapstyper och karaktärsområden som finns i kommunen, inte att peka ut lämpliga 

och olämpliga områden för vindkraft. Utifrån detta arbete togs sedan ett möjligt utredningsområde för 

vindkraft fram. Underlag för möjligt utredningsområde var förutom landskapliga aspekter även 

vindförhållande. Resultat för möjligt utredningsområde kan sammanfattas med att det är tydligt att 

landskapsanpassning, tillämpning av försiktighetsprincipen vad gäller ljud i förhållande till 

landskapstyperna och karaktärsområdena samt produktionsoptimering, det vill säga de vindrikaste 

områdena sammanfaller i Uddevalla kommun. 

Utifrån landskapsanalysen, där möjligheter och konflikter för vindkraft i de specifika 

landskapstyperna och karaktärsområdena vägdes samman med övriga kriterier som avstånd med 

mera, tog kommunen 2013 fram ett förslag till utbyggnad av vindkraft. 

Resultatet av en landskapsanpassad utbyggnad anger en utbyggnad i norra delen av Uddevalla, med 

undantag av några enstaka verk. Inga vindkraftverk föreslås inom utpekade riksintressen för vindkraft 

i de södra delarna av Uddevalla. De platser kommunen slutligen ansåg lämpliga i norra Uddevalla 

avstyrktes av Länsstyrelsen. 
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Uddevalla kommuns utredning kring vindbruk gjordes parallellt och oberoende av 

Energimyndighetens revidering av riksintresseområden för vindbruk 2013. De av Energimyndigheten 

reviderade riksintresseområdena styrker landskapsanalysens slutsatser. I båda fallen har 

riksintresseområden i södra Uddevalla inte uppfyllt respektive utrednings kriterier. 

Tilläggas bör att Uddevalla kommuns syn på riksintresse för vindbruk är att det i delar är ett 

bristfälligt underlag för vindkraftsplanering, då ingen hänsyn till landskapliga förutsättningar tas i 

utpekandet av områden. I kriterier för riksintresse för vindbruk ingår vindförutsättningar, områdets 

storlek, avstånd till bebyggelse samt andra riksintressen och naturvårdsområden.  

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk (2016) tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

 

I Uddevalla kommun finns 13 vindkraftverk i drift. När vindbruksplanen gjordes fanns tillstånd för 

ytterligare 9 vindkraft, som inte blivit uppförda. Kommunens ambition är alltjämt att kunna bygga ut 

vindkraften. Kommunen ansåg i arbetet med vindbruksplanen att två områden var möjliga att pröva 

för en utbyggnad. Även om nya platser för utbyggnaden är svåra att ta fram kanske det kan ändra sig 

med till exempel teknikutveckling. Kommunen har förhoppning om att utredning kan göras om 

befintliga verk i framtiden kan ersättas med andra och effektivare verk, vilket också är ett sätt att 

bygga ut vindkraften genom generationsväxling. 

 

I enlighet med vindbruksplanen uppmanar kommunen berörda myndigheter att bistå kommunen i 

arbetet med att se över riksintresseområdena söder om Uddevalla centralort. En översyn i frågan 

skulle således syfta till att Vindbruksplan och områden där riksintressen för vindbruk finns i 

Uddevalla speglar varandra. Nuvarande utpekade områden söder om Uddevalla har blivit inaktuella. 

En uppdaterad Vindbruksplan avses införlivas i Översiktsplanen. 

För vidare läsning: Vindbruksplan (Uddevalla) 

3.2.4 Naturvård 

Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller 

arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Gullmarsfjorden (NRO-14-065) 

• Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093) 

• Havstensfjorden (NRO-14-080) 

• Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066) 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046) 

• Kuröd-Bräcke (NRO-14-082) 

• Store mosse (NRO-14-094) 

• Blåduven (NRO-14-083) 

• Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095) 

• Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096) 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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• Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104) 

• Sund (NRO-14-081) 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.5 Friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att 

de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

Miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09) 

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16) 

• Södra Bohusläns kust (FO 39) 

• Havsstensfjorden (FO 15) 

• Bredfjället (FO 03) 

 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller 

vattenanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.6 Högexploaterad kust  

Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och 

friluftsliv. 
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3.2.7 Kulturmiljövård 

Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 

som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66) 

• Centrala Bokenäset (KO 64) 

• Dragsmark (KO 65) 

• Gustavsberg (KO 67)  

• Bredfjället (KO 63) 

• Bredfjället (KP 76) 

Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla centralort, inom områdestyper med fokus 

på bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen 

ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till 

kultur- och naturmiljö.  

3.2.8 Transport och kommunikationer 

Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av 

ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.  

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Säve, Trollhättan och 

Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser av riksintresse. Lokalisering av 

höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive 

flygplats. 

För den civila luftfarten gäller följande: Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, 

skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska remitteras 

till Luftfartsverket (LFV). Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet 

till havs eller i insjö ska även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Bohusbanan, Älvsborgsbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678  

• Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden 

• Influensområdet för hinderytor för flygplats: Landvetter och Trollhättan 

• Teleanläggningar: omfattas av sekretess 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och 

kommunikationer negativt. 
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Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur ändrad markanvändning i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp 

av dålig markstabilitet, inte kommer att skada riksintressets värden eller begränsa hamnverksamheten. 

Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större 

projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande. 

Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar 

identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot 

Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser 

kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års 

sikt.  

Det finns anledning att redan nu nämna detta därför att det på 10–15 års sikt inte kommer att finnas 

någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan flyttats 

därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter har 

Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.  

Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området. 

Hamnen flyttar västerut  

Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på 

andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas. 

Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik 

och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve 

om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på 

grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år 

2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer 

ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile 

kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt 

västerut, vilken även illustreras i en karta. 

Tidsplan 

1. 2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)  

2. 2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart 

3. 2022 Detaljplan Fröland klart 

4. 2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling 

5. 2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark 

6. 2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart  

7. 2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart 

8. 2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart 

9. 2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland  

10. 2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar) 

11. 2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar 

12. 2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna 

13. 2028 Harpans flytt startar  

14. 2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve 

15. 2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021 

16. 2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren 
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Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 

 
Staden växer västerut 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva 

förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av 

kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”. 

Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och 

omdana en stor yta i nuvarande centrum.  

Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har 

tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016. 

Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och 

övergripande kriterier för arkitektoniska värden. 

I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras 

på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk 

hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor. 

Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering 

av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en 

trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”. 

Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts 

avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en 

grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa 

ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör 

utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober 

2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt om 

översvämningsskydd med kajpromenad. 

För vidare läsning: Vision för stadsutveckling kring Bäveån (Uddevalla) 

Västvatten 

Verksamhetsutövaren för avloppsreningsverket Skansverket, Uddevalla Vatten AB, ska söka nytt 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från fler hushåll då 

staden växer. I tillståndsprocessen ingår bl.a. placering av utloppspunkt och i samband med det 

kommer möjligheten att syresätta Byfjorden i samband med en eventuell förlängning av 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91275/1639130907903/Vision%20f%C3%B6r%20stadsutveckling%20kring%20B%C3%A4ve%C3%A5n%202021-10-19.pdf
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utloppsledningen utredas. Ett avgränsningssamråd angående det nya tillståndet skedde under vintern 

2021-2022 

Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och 

dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver 

också en djupgående utloppslösning. 

Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder 

till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år 

och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i fjorden. Det kommer inte 

längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt djupvatten, där cirka 3 

kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en lokal fiskproduktion. 

En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla centralort genom 

möjligheter till fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum. 

Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och 

kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut. 

3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av Riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbo övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av Stoppområdet för riksintresse för totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken 

kapitel 3. 

Utförligare beskrivning över de riksintresseområden som Uddevalla kommun berörs av: 

• Riksintresset Skredsviks hamn och övningsfält med skjutbana med tillhörande 

påverkansområde påverkansområden för buller eller annan risk.  

Inom riksintresse samt påverkansområde för buller eller annan risk gäller bland annat att samtliga 

plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig 

skada.  

• Riksintresset Sågebackens skjutfält och området av betydelse Säterbo övningsfält med 

tillhörande påverkansområde påverkansområden för buller eller annan risk.  

Inom riksintresse samt påverkansområde för buller eller annan risk gäller bland annat att samtliga 

plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd ska remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig 

skada.  

• Stoppområde för höga objekt och MSA-område tillhörande riksintresset Såtenäs 

flottiljflygplats/Råda övningsflygplats.  

Ett stoppområde för höga objekt är ett påverkansområde kring en flygplats som utgör riksintresse för 

totalförsvarets militära del. Inom stoppområdet riskerar vindkraftverk och andra höga objekt att 

medföra påtaglig skada på riksintresset, då sådana påverkar möjligheterna till säkra start- och 

landningar för den flygande verksamheten.  

Försvarsmakten har inom stoppområdet en mycket restriktiv hållning till uppförandet av höga objekt 

och accepterar generellt inte objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 

45 meter inom sammanhållen bebyggelse då dessa bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.  
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Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats. MSA anger den minimihöjd kring en 

militär flygplats inom vilken det är säkert att genomföra in- och utflygningar och syftar till att 

säkerställa möjligheten att genomföra visuell inflygning till en flygplats.  

Inom både stoppområde för höga objekt och MSA-område ska alla ärenden gällande uppförande av 

höga objekt remitteras Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada.  

• Påverkansområde väderradar tillhörande riksintresset Vara  

Ett påverkansområde väderradar är ett påverkansområde kring en väderradar. Inom detta område 

riskerar vindkraft och andra höga objekt skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver 

genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Påverkansområdet utgörs av ett cirkulärt 

område med 50 kilometers radie i förhållande till väderradarstationen.  

Inom påverkansområde väderradar ska alla ärenden gällande uppförande av höga objekt remitteras 

Försvarsmakten för bedömning av påtaglig skada. 

3.2.10 MSA – Flyghinder  

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert 

kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast 

eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder. 

Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område. 

För den civila luftfarten gäller även följande: alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, 

pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska 

remitteras till Luftfartsverket och Försvarsmakten. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. 

Befinner sig objektet till havs eller i insjö ska även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

3.3 Areella näringar 
Jord- och skogsbruk samt fiskenäring är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och 

kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla 

det jord- och skogsbruk samt den fiskenäring som finns för att möjliggöra en viss lokal 

livsmedelsförsörjning, för att vårda skog, hav och hålla landskapet öppet. 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om 

det finns godtagbar annan lokalisering. Lokaliseringsprövningen utförs innan detaljplaneskedet. 

I Uddevalla kommun ska… 
… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap. 

4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

… skogsbruksmark så långt som möjligt värnas.  

 

För vidare läsning: Livsmedelsförsörjningsstrategi (Uddevalla)   
Jordbruksmarksinventering (Uddevalla) 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286c/1582718402205/Jordbruksmarksinventering%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.4 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 

medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom 

kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan, 

Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44. 

Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är: 
kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.  

Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska 

sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än 

100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av 

detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram 

(2011).  

Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.  

Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. 

Att statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är 

att samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. 

Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk 

planering och vid prövning.  

För varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden görs en 

dagvattenutredning där det säkerställs att miljökvalitetsnormerna inte försämras. Det kan t.ex. 

innebära lokala dagvattenåtgärder inom planområdet eller mer storskaliga dagvattenanläggningar för 

flera områden. Placering av sådana anläggningar utreds i detaljplanefasen. 

Aktuell status för kommunens vattenförekomster finns beskrivet i kartan där länk finns direkt till 

Länsstyrelsens karta. Sedan beskrivs de även under respektive utredningsområde. 

Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska hanteras i dessa frågor och hur 

kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt. 

I Uddevalla kommun ska… 
… kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster. 
… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med 

förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 

… för varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden göras en 

dagvattenutredning där det säkerställs att MKN inte påverkas negativt. 

… för varje förhandsbesked och bygglov som innebär exploatering och förtätning av områden göras 

en bedömning för att säkerställa så att inte MKN påverkas negativt. 

… ingen ändrad markanvändning genomföras om MKN påverkas negativt.  

… kommunen framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda 

sådan expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

För vidare läsning: VISS (Länsstyrelsen)  VA-planering för Uddevalla kommun 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-planering-for-uddevalla-kommun.html
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Fisk- och musselvatten 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har fastställts enligt Fisk- och musselvattendirektivet. 

Direktivet är implementerat i svensk lag genom Förordningen om fisk- och musselvatten. I Uddevalla 

omfattas utloppet av Örekilsälven av normen samt områdena Havstensfjorden, Ljungs Kile, 

Kalvöfjord, Borgilefjorden, Koljö fjord och Gullmarn centralbassäng. 

 

Påverkan på MKN för fisk- och musselvatten till följd av åtgärder i enlighet med planförslaget kan 

ske genom fysiska ingrepp i själva vattenförekomsten och i dess strandmiljöer, genom 

dagvattenpåverkan och genom ökad störning, vilka i sin tur kan ge försämrade livsvillkor för arter. 

Utbyggnader kan även medföra risk för att rikt- och gränsvärden överskrids för parametrarna 

temperatur, pH, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, kolväten, olika metaller etc. Vid utvecklingen 

i enlighet med översiktsplanens intentioner ska därför varje åtgärd utföras på naturens villkor efter 

noggrann avvägning och utredning så att negativ påverkan undviks.  

 

Vid eventuella åtgärder i eller invid dessa områden, är det av stor vikt att inte påverka gällande 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.  

 

Här gäller samma ställningstaganden som för MKN vatten. 

 

3.5 Hälsa, säkerhet och risk  
Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är 

redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

3.5.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 

kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att 

undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från 

större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 

kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta 

skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag. 

Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska 

processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat 

relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens 

utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.  

 

Förorenade områden  

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade 

områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett 

40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid 

behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 
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I samband med arbetet med översiktsplanen har en översiktlig analys genomförts av de föreslagna 

utredningsområdena för bostäder och verksamheter i relation till kartlager med identifierade 

förorenade områden. Utifrån genomförd analys anses förorenade områden kunna hanteras inom 

föreslagna områden genom planprocessen. För de centrala delarna av Uddevalla där det förekommer 

många kraftigt förorenade områden så hanteras de inom den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 

centralort och undantas analys i översiktsplanen. Tillsynsmyndigheten för förorenade områden i de 

centrala delarna av Uddevalla är Samhällsbyggnadsförvaltningens myndighetsavdelning. 

Myndighetsavdelningen deltar i stadsutvecklingen i de centrala delarna och frågan avseende hantering 

av förorenade områden hanteras löpande genom delaktighet i olika plangrupper m.m.  

Uddevalla kommun ska… 

… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 

planeringsförutsättning i fysisk planering. 

… arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljö. 

… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 

för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 

 

Miljöfarlig och farlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all 

industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla 

kommun för närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så 

kallade U-verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga 

verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Inom kommunen finns cirka 20 verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är Uddevalla hamn, kommunens 

avloppsreningsverk, Havskurens avfallsanläggning, vindkraftverk och bergtäkter. I dessa ingår även 

verksamheter klassade enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om explosiva varor (LBE) 

samt Sevesolagstiftningen. 

Uddevalla kommun ska…  
... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet och farlig verksamhet ta hänsyn till 

riskerna för hälsa, säkerhet och risk utifrån respektive typ av verksamhet. 

3.5.2 Ras, skred och erosion  

Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer 

mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i 

israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra 

delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har 

svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen 

har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna 

platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på 

flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs 

dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 
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Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns, delvis 

digitalt men även fysiskt.  

Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med 

tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. 

De geotekniska förutsättningarna vid ny exploatering och ändrad markanvändning utreds vidare i 

efterföljande planering. MSB har även kartlagt stabilitetsförhållandena i en stabilitetskartering, denna 

har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Karteringarna 

är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och 

riskhantering. Karteringen finns med i kartmaterialet och denna kartläggning utgör ett underlag för 

fortsatta studier för att se var behov för detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar finns.  

Uddevalla kommun ska… 
... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 

stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 

bygganmälan. 

... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 

3.5.3 Radon och geostrålning 

Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

Uddevalla kommun ska… 
… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

3.5.4 Översvämning och skyfall 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i 

Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med 

översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i 

kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.  

Uddevalla kommun planerar för att skapa ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som 

skyddar befintlig stad, möjliggör utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i 

anslutning till Bäveån. I oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen 

för projekt om översvämningsskydd med kajpromenad. En nulägesbild, 2022, över planerat 

översvämningsskydd för centrala Uddevalla visas i kartmaterialet. Det kan komma att förändras i den 

fortsatta planeringen. 

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 
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Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar 

som innebär konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, 

elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och 

byggnadsstrukturer. 

Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive 

centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse 

samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd. Om behov finns att undersöka ytterligare områden i 

kommunen kan Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och lågpunktskartering vara tillräcklig. Den är 

dock översiktlig och det kan komma krävas andra utredningar för att uppnå rätt kvalitet på kartering. 

 

Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i befintlig byggnadsstruktur och var ny 

bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med dagvattenutredningar för att till exempel 

bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning och vilka platser som är lämpliga för 

ytlig fördröjning av skyfall.  

 

Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya 

områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till 

följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 

minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna 

kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för 

respektive tätort. 

 

Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering: 

1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas 

uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i 

respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid 

olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en 

ögonblicksbild. 

2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten 

genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en 

flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och 

multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter. 

 

Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande: 

• Framkomlighet på vägar och järnvägar. 

• Skador på byggnader. 

 

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive 

avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas 

och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk 

föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller 

intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts. 

 

I samband med framtagande av klimatanpassningsstrategi gällande skyfall för Uddevalla kommun 

kommer bl.a. planeringsnivåer arbetas fram. Kriteriet 0,2 m i rapporten ska inte ses som beslutad utan 

som ett förslag. 

 

Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för 

översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar 

är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen. 
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Kommunens arbete med skyfall följer Länsstyrelsens rekommendationer. Detta innebär ett strategiskt 

arbete som tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter för en hållbar stads-och 

samhällsutveckling. Planeringsnivåer, planeringshorisont, prioriterade värden och samhällsfunktioner, 

ansvar samt typer av åtgärder behöver tydliggöras i strategiska ställningstaganden som ska beaktas i 

samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Klimatanpassningsarbetet gällande översvämning från 

skyfall innebär åtgärdsplaner inom avrinningsområden med hög översvämningsrisk orsakad av skyfall 

med skyfallskarteringen som strategi och underlag. 

 

I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar 

och ökat skyfall.  

För vidare läsning: Fördjupad översiktsplan Uddevalla centralort (Uddevalla)   
Fördjupad översiktsplan Ljungskile tätort (Uddevalla)  Skyfallskartering (Uddevalla)  
Skyfallskartering Bilaga (Uddevalla)  

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91266/1639124574579/Reviderad_rapport_%C3%84TA2.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91265/1639124574523/PM_Till%C3%A4gg_%C3%84TA2.pdf
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Revisionsplan 2022  

Sammanfattning 

Revisorernas uppdrag är att granska kommunens verksamheter i syfte att ge 
kommunfullmäktige ett underlag för bedömning om huruvida nämnder, styrelser eller 
enskilda politiker kan beviljas ansvarsfrihet. För att på ett systematiskt sätt utföra 
uppdraget tar revisorerna fram ett plan för hur granskningsarbetet ska bedrivas grundat  
på en genomförd risk- och väsentlighetsanalys.  
 
Planen redovisar revisionens arbetsmetod, arbetsfördelning, tidplan och valet av årets 
fördjupade granskningar. De fördjupade granskningarna för 2022 är: 
 

 Granskning av planberedskap för tillväxt och trafikplanering. 
 Granskning av hantering av allmänna handlingar. 
 Granskning av långsiktig ekonomiska planering. 

 
Revisionsplanen har fastställts av kommunens revisorer och anmäls till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-30 
Revisionsplan 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer  
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Revisionsplan 2022 för Uddevalla kommun och dess helägda 
bolag och stiftelser 

1. Uppdrag 

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att 

revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning 

sker också av att verksamheternas redovisning upprättats i enlighet med lagstiftning och 

god redovisningssed - det vill säga att redovisningen ger en rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning. 

Granskningen syftar ytterst till att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för 

bedömning om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. 

Dessutom är granskningen ett underlag för uttalande om tillstyrkande eller avstyrkande 

av att årsredovisningen godkänns. 

Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen, kommunrevisionens reglemente 

samt god revisionssed1. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till 

rekommendationer som Skyrev (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger 

att följas inom revisionen. 

Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i 

den omfattning som följer av god revisionssed. Granskningen skall ske på samma sätt i 

kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer/revisorer som utsetts i bolagen och 

stiftelserna. 

Revisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verk-

tyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2.        Risk- och väsentlighetsanalys 
Förslag till revisionsplan baseras på genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Analysen 

av risk och väsentlighet utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att fastställa 

väsentliga verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Väsentliga 

verksamhetsområden är de som kräver en stor andel av resurser och vars mål och uppdrag 

i hög grad bidrar till styrelsens/nämndens ändamål. I risk- och väsentlighetsanalysen tas 

följande områden upp: 

• Lagstiftning och andra regelverk som styr verksamheten. 

• Omvärldsanalys och jämförande nyckeltal per verksamhet. 

• Fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder. 

• Föreskrifter för verksamheten. 

 
1 Innebörden av god sed i kommuner och landsting är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i 

kommunal verksamhet 2018” utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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• Tidigare års granskningar. 

• Revisorernas kunskap om verksamheten och dess omvärld. 

• Styrelsens och nämndernas egen analys, värdering och hantering av risker samt 

intern kontroll. 

Revisorerna dokumenterar risk- och väsentlighetsanalysen i ett samlat dokument. De 

identifierade riskerna utifrån analysen bedöms baserat på sannolikhet och konsekvens.  

För granskning av räkenskaperna av nämnder och styrelse kommer granskningen att utgå 

ifrån en separat risk- och väsentlighetsanalys. Därefter väljs en optimal granskningsansats 

med inriktning på finansiella flöden och/eller substansgranskning av enskilda poster. 

Denna görs av revisionens sakkunniga biträden. 

3.  Revision 

Grundläggande granskning 2022 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet 

avser enligt god revisionssed den verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas 

samt fullmäktigeberedningarnas respektive ansvarsområden.  

Den årliga granskningen består av två delar, den grundläggande granskningen och 

fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har utvecklats av 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan 

i revisionsprocessen” vars senaste upplaga utgavs 2018. I skriften framgår bland annat 

att: 

• Revisorerna och de sakkunniga följer verksamheten under året genom att bland 

annat ta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden. 

• Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen. 

• Revisionens iakttagelser ska sammanläggas och bedömas. Revisorernas 

granskning ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig 

om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt 

avses i Uddevalla kommun kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktiges 

beredningar och valnämnden. 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen genomförs genom löpande 

insamling av fakta och iakttagelser. Insamling sker genom att revisorerna: 

• Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter bokslut och protokoll. 

• Löpande för en dialog med styrelse, nämnder, beredningar, valnämnden och 

representanter från förvaltningen. 
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Dialoger med kommunens nämnder 

Revisionen kommer under 2022 att genomföra dialoger med presidierna i 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder som en del av den grundläggande granskningen. 

Specifika frågeställningar tillställs presidierna på förhand så att de kan ge en väl förberedd 

information. 

Uppföljning av tidigare års granskningar 

Som en del av den grundläggande granskningen ämnar revisionen att kontinuerligt och 

efter cirka två år följa upp de fördjupade granskningar som genomförts. Inom ramen för 

årets grundläggande granskning kommer revisionen att följa upp följande fördjupande 

granskningar som genomförts 2020: 

• Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

• Granskning av inköp och upphandling, del av löpande granskning 

Fördjupade granskningar 

Fördjupade projekt avser granskningar inom specifika områden som berör kommunen 

centralt eller en eller flera nämnder. Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga 

områden för kommunen som uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen. 

Projektplaner utarbetas för varje granskning. 

Inom följande område planeras fördjupade granskningar under 2022: 

• Granskning av planberedskap för tillväxt och trafikplanering 

• Granskning av hantering av allmänna handlingar 

• Granskning av långsiktig ekonomiska planering 

Ytterligare granskningsinsatser kan tillkomma under året. 

Förstudier 

Förstudier är inriktade på att ge en översiktlig bild av ett specifikt område och syftar i 

första hand till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta 

granskningsarbetet. Projektplaner utarbetas inför varje förstudie. Inga förstudier är vid 

tillfället för revisionsplanens antagande planerade för 2022. Förstudier kan komma att 

beslutas vid senare tillfälle under året. 

Revisorernas arbete och utveckling 

För att leva upp till den goda sedens riktlinjer om grundläggande granskning av all 

verksamhet förutsätts att de förtroendevalda revisorerna utför granskningsarbete, vid 

sidan om det granskningsarbete som utförs av det sakkunniga biträdet. Samtliga revisorer 

läser kontinuerligt protokoll från kommunfullmäktige. Revisorerna har sinsemellan 

fördelat bevakningsansvar avseende styrelse, nämnder och kommitté enligt nedan. 
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Delårsrapport och årsredovisning Tomas Amlöv (sammankallande), 

Christian Persson och CJ Sernestrand 

Kommunstyrelsen & dess utskott Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson, och Ulf Teghammar 

Barn- och utbildningsnämnden Inger Gillberg-Carlsson 

(sammankallande), Elisabeth Forsström*, 

och Bo Sandell 

Kultur- och fritidsnämnden Inger Gillberg-Carlsson 

(sammankallande), Elisabeth Forsström*, 

och Bo Sandell 

Samhällsbyggnadsnämnden Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Socialnämnden CJ Sernestrand (sammankallande), 

Tomas Amlöv och Joakim Lundvall 

Överförmyndare Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Valnämnd Christian Persson (sammankallande), 

Bengt Andersson och Ulf Teghammar 

Vänortskommittén Inger Gillberg-Carlsson 

(sammankallande), Elisabeth Forsström* 

och Bo Sandell  

* Gäller från 2022-07-01. 

Ovanstående bevakningsgrupper har ett särskilt ansvar att granska och följa upp berörda 

nämnders arbete. Detta sker genom läsning av protokoll och handlingar från den nämnd 

som bevakas samt genom att löpande ta del av grundläggande dokumentation. 

Sammankallande ansvarar för att gruppen träffas och att det förs enklare 

arbetsanteckningar vid mötet. 

Vad gäller fördjupade granskningar så ska en grupp av revisorer svara för var och en av 

revisionsplanens beslutade fördjupningar. Grupperna skall bestå av revisorer som väljs 

efter intresse och berörda bevakningsområden. 

Besök i verksamheterna 

Som en del i den årliga granskningen ingår kommunikation med nämnderna. Detta 

innebär att revisionen fortsätter att utveckla kontakt och föra dialog med nämnderna och 

deras verksamheter. Under året kommer kontakter att tas genom: 

• Möte med styrelse- och nämndpresidium (utöver de som ingår i grundläggande 

granskning) 

• Inbjudan av tjänstepersoner till revisionens sammanträden 
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• Närvaro vid nämndsammanträden 

• Genomförande av verksamhetsbesök 

Närvaro vid fullmäktigesammanträden 

Ett av revisionens övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela 

organisationen. Revisorerna kommer därför att närvara vid kommunfullmäktiges 

sammanträden och i förekommande fall föredra granskningsrapporter. 

Omvärldsbevakning 

För att fånga viktiga händelser inom kommunen och i omvärlden fordras bevakning. Det 

följer med uppdraget som revisor att på en övergripande nivå följa utvecklingen i 

kommunen och inom områden som påverkar och kan komma att påverka kommunen. 

Kompetensutveckling 

Med rådande utvecklingstakt inom kommunens verksamheter och inom revisionen 

behöver de förtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin kompetens. Detta sker 

genom deltagande i seminarier och konferenser samt genom riktade utbildningsinsatser. 

Granskning av delårsbokslut  

Delårsbokslutet granskas och en granskningsrapport avlämnas inför behandlingen i 

fullmäktige. Granskningen ska besvara huruvida resultaten i rapporten är förenliga med 

de mål fullmäktige beslutat om i budgeten. Syftet med granskningen är även att identifiera 

och kommunicera eventuella risker, budgetavvikelser och andra problemområden på ett 

tidigt stadium.  

Utgångspunkten för granskningen är kommunallagen och de rekommendationer som 

tagits fram av SKYREV och SKL. Dessutom följs de särskilda riktlinjer för 

delårsrapporter som fastställts i överenskommelse med kommunen.  

En redogörelse lämnas i god tid i de fall vi identifierar risker och problemområden, så att 

eventuella åtgärder kan vidtas före bokslutsarbetet.  

Löpande redovisningsrevision (del av grundläggande) 

Under hösten genomförs en översiktlig löpande granskning. Därtill genomförs också 

övriga granskningsinsatser utifrån en genomförd riskanalys. 

Bokslutsgranskning 

Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i 

verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll. 
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Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående 

verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter. 

4.   Granskning av kommunens bolag och stiftelser 
Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning av 

stiftelser omfattar en grundläggande granskning av bolag och stiftelser. Utgångspunkt för 

granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra 

styrdokument. 

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna ska förhålla sig till och bedöma om 

bolagens/stiftelsernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagens/stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en grundläggande 

granskning av hur bolagens/stiftelsernas verksamhet förhåller sig till det kommunala 

ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för styrning, uppföljning och 

intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna och de valda revisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- 

och väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende bolagen 

och/eller stiftelserna. 

Resultatet av granskningarna sammanställs i en granskningsredogörelse som utgör grund 

för lekmannarevisorernas uttalande i granskningsrapporten/revisionsberättelsen. 

 

 

 

 

Uddevalla 2022-05-04 

 

 

Kommunrevisionen 

Uddevalla kommun 
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Bilaga 1 – Preliminär tidplan för granskningsinsatser 

Granskningsinsatser Genomförs Behandlas i revisionen 
Granskning av planberedskap 

för tillväxt 

Apr 2022 – jun 2022 Prel. aug 2022 

Granskning av hantering av 

allmänna handlingar 

Maj 2022 – jun 2022 Prel. sep 2022 

Granskning av delårsbokslut 

och uttalande 

Sep 2022 Sep 2022 

Granskning av långsiktig 

ekonomisk planering 

Aug 2022 – Nov 2022 Nov 2022 

Uppföljande granskning Maj 2022 – Nov 2022 Nov 2022 

Löpande granskning Aug 2022 – dec 2022 Jan 2023 

Granskning av årsbokslut Feb 2022 – mars 2023 Mars 2023 

Grundläggande granskning Jun 2022 – mars 2023 Mars 2023 

Lekmannarevision – 

kommunens bolag 

Sep 2022 – mars 2023 Ej aktuellt 

Granskning stiftelser Sep 2022 – mars 2023 Ej aktuellt 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KS 2022/00176 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, svar på 
återremiss 

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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 
för ca 580 barn. Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan ska rivas under 
2025. I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 
för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. Hyresperioden är satt från 2023-06-
01 och tills vidare. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagorna; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga byggnader 
som övertas i detta hyreskontrakt. I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, 
omfattning, iordningställande, skick och användning. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad med taxeringsvärde noll. Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta 
samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  

Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kompletterande sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya 
Ljungskileskolan. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 203 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 76. 
Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö. 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 156 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C) för (S), (L), (C) (M): Bifall till 
förslaget i handlingarna samt följande tillägg: att ytterligare dialoger om skolans 
placering är i rådande situation inte aktuellt. 
 
Karna Thomasdotter (MP): Att återremittera ärendet för:  
 

 att utreda möjligheten att skapa två eller fler grundskoleenheter i Ljungskile - på 
olika platser.  

 att återuppta medborgardialog, i enlighet med de rekommendationer SKR ger för 
en medborgardialog.  

 att utreda hur skollokaler kan samnyttjas med föreningslivet.  
 att genomföra en ny barnkonsekvensanalys, bland annat avseende om en skola 

med 1000 elever är för barnens bästa.  
 att vi anser att trafiksituationen behöver utredas vidare. 

 
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och David Höglund Velasquez (V): I 
första hand bifall till Karna Thomasdotters (MP) återremissyrkande, i andra hand avslag 
på förslaget i handlingarna.  
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande mot avslag på detsamma och 
finner kommunstyrelsen bifalla Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2, 

att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år, 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud, 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet. 

att ytterligare dialoger om skolans placering är i rådande situation inte aktuellt. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 156 

Reservation 

Vänsterpartiets, Kristdemokraternas, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka i dialogen. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs 
snabbt tillbaka. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-05-04 Dnr KS 2022/00176 

  
 

Handläggare 

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

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 

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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 
för ca 580 barn. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan ska rivas under 2025.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 
för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. Hyresperioden är satt från 2023-06-
01 och tills vidare. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagorna; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga byggnader 
som övertas i detta hyreskontrakt. I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, 
omfattning, iordningställande, skick och användning. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad med taxeringsvärde noll. Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta 
samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 (kompletteras senare). 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04. 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-05-04 Dnr KS 2022/00176 

  
 

 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 76. 
Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö. 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2, 
 
att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år, 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö fastigheter AB genom Cecilia Friberg 
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.
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Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr KS 2022/00176 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 
för ca 580 barn. 

Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan skall rivas under 2025.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 
för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. 

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - tillsvidare. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga 
byggnader som övertas i detta hyreskontrakt.I ”särskilda bestämmelser” regleras 
lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och användning. Fastigheten 
taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon 
part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Roger Ekeroos (M), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson 
(SD), Roger Johansson (L), Sonny Persson (S), Camilla Johansson (C), David Höglund 
Velasquez (V), Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck 
(UP), Torsten Torstensson (-), Stefan Skoglund (S) och Ole Borch (MP) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barnkonsekvensanalys, 2022-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-30 § 96  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Bilaga 01 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-09. 
Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö 

Yrkanden 

Roger Ekeroos (M), Sonny Persson (S), Camilla Johansson (C), Roger Johansson (L), 
Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts. § 76 

 
David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund 
Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP): Återremiss för att återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
i enlighet med David Sahlstens (KD) med fleras yrkande och finner 
kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att återremittera ärendet. 
 

Omröstningsresultat 

Med 31 ja-röster och 29 nej-röster röster konstaterar ordförande att fler än en tredjedel 
av ledamöterna har röstat för återremiss och att ärendet därför ska återremitteras i 
enlighet med kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremisser.   
 
Omröstningslistan biläggs protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
Vi deltar dock i alla icke affärsrelaterade beslut såsom myndighetsutövning och övriga 
beslut. Att ge utrymme för dialog och säkerställa medborgerlig förankring är exempel 
på beslut som inte är affärsrelaterade. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-04-19 
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-19 
Sebastian Johansson 



 

HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid a (4)
FÖR LOKAL Nr: 53304 0102 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

 

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Uddevalla Kommun 212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

   

 

 
 

3. Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning:

mm Uddevalla Skallackeréd 1:63 0 1:40

Gata: Trappor/hus: Lokalensnr:

Halle Lider 11

4. Lokalens Lokalen medtillhörande utrymmenhyrs ut för att användastill
användning Skola

[CC] Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Från och med den: Till och med den:

2023-06-01 Tillsvidare 
 

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med [] år DSQ 0 månader
 

7. Lokalens skick Lokalen hyrsut i befintligt skick.
 

[C] En beskrivning av lokalens skick vid detta kontraktstecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdageni

 

 

förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår Bilaga:
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp Plan cam? Areatyp Plan cam?
och omfattning

Skola 6026    
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran

respektive hyresvärdenrätt till högre hyra.
 

D4 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).  
 

     
 

 

Bilaga: 2

CJ Tillfart för bil föri-  |[_] Platsfér |[] Plats för skyltskåp/ |[] Parkeringsplats(er) |[-] Garageplats(er) Oo
och urlastning skylt automat för bil(år) för bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

D4 utan särskild för verksamheten avsedd inredning ["] medsärskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

[C] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[C] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

D4 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3
 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtarrättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
 

[_] Annan överenskommelseenligt bilaga Bilaga:

 
 

a1, Ledningarfor
telefoni och data-
kommunikation  [_] Hyresvarden IX] Hyresgasten

bekostar erforderlig dragning av ledningarfér telefoni och datakommunikation fran den anslutningspunkt operatéren angertill de

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.
 

[CC] Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.

 
Bilaga:
 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign

 AL 

 
  



HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid 2(4)

FÖR LOKAL Nr: 53304 0102 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

22. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderligatillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antennerfår inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden

i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter

uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medgerhyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 

 

 

 

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

13. Hyra Kronor 3 615 000 per år exklusive nedan markeradetillägg

14. Index [X] Andring av ovan angiven hyra skeri enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt |[_] Fastighetsskatt ersattsi enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. [_] Fastighetsskatt ingari hyran. Bilaga:   
16.

Driftskostnader
Hyresvardentillhandahaller/ombesérjer

 

 

 

 

 

 

El Xx] VA XX] Varme (X] Varmvatten L] Kyla Ventilation

Betalning:

El DX Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad (J Ingari hyran. .
: Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

VA DÅ Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad (J Ingari hyran. .
: Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Värme DX] Hyresgasten hareget [_] Hyresgasten betalari enlighet med bifogad [OJ Ingår i hyran. ;
: Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Varmvatten [X] Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Kyla [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [CJ Ingåri hyran. 4
; Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Ventilation [C] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:
driftskostnadsklausul. 92: 
 

 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

[CJ hyresvärden D4 hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärdenärskyldig att dels tillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden

kan kommaatt besluta. Härutövergäller följande:

[X] Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen
åt ö t å ö t . Hyresgästen förbindersig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[_] Hyresvärden samordnarborttransport av avfall för flera hyresgästers verksamheti fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyrantill
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

 

 

vara procent. Hyrestillägget uppgårvid detta kontrakts tecknande till kronor perår.

[_] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingår i hyran.

[( Särskild reglering enligt bilaga Bilaga:

19.oeoch |[_]ingarihyran [X] ombesérjs och bekostas av hyresgästen [_] annanreglering enligt bilaga Bilaga: 1

sandning      20. Oförutseddakostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaför fastigheten på grund av
a) införandeeller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommuneller myndighet
kan kommaatt besluta om,eller
b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärdenärskyldig att utföratill
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningenför fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden ansesvara 100 procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms)i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte momsochfastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.
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Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

21. Mervärdesskatt

 

 

(moms)

Hyresgästens |["] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt DX Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens DM Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
momsplikt gällande moms.

[C] Om fastighetsägaren/hyresvärdenväljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms. .

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande — såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse — blir jämkningsskyldig för momsenligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagenföre varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning [_]kalendermanadsbérjan [XJ kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

  
 

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästenharinterätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärdenlåter utföra arbete föratt sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

[_] Nedsättning av hyran för hindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheteni övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

DX Hyresgästen harinte rätt till nedsättning av hyran för hindereller meni nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt

underhåll av lokalen eller fastigheteni övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.

 

[CC] Parterna är överens om att rättentill nedsättning av hyran när hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligtsärskild bilaga. Bilaga: 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästenska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhetförvilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådantsätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvarför
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 $ jordabalken.

 

[C] Förytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

 [Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga:

 

26. Revisions-
besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och bristeri
hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndighetenharföreskrivit. Om
hyresgästen inom nämndatid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten harföreskrivit.
 

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för atttillträde till sådana utrymmen som hyresvärdeneller någon som företräder hyresvärdeneller som personal från

energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt
reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med

motsvarandebelopp.
 

 
 

29. Brandskydd DX Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30. [_] Hyresvarden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstoleller försäkringsbolag med stöd
Myndighetskrav . av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan kommaatt kräva för lokalens nyttjande
m.m. DX Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
 

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete Hyresgästen får inte utanskriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheten i

övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffarför sin verksamheteller bygger
in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärdentill byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommeröverens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 

   
 

 

[CC] Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseendelokalen ska hyresgästen för hyresvärdeni god tid före arbetets utförande förete
Byggvaru- byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som skatillföras lokalen.
deklaration
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32. Säkerhet Hyresgästenska till hyresvärden senast den lämna säkerhetförsina förpliktelser enligt detta kontrakt genom
 

[_] borgen ställd av {_] bankgarantiintill ett beloppom —_[_] annan säkerhet i form av
Bilaga:

  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföretillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenärskyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för

den egna verksamheten.
 

[_] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.

 
Bilaga:
 

34. Yttre åverkan [_] Hyresvärden DX Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkanpåtill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrareller portar

som ledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.
 

35. Låsanordningar {_] Hyresvarden Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse harträffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 

[C] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder —- vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande -lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits

att hyresvärdensvararför, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom
förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosioneller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hantering av IC] Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:
personuppgifter

hastämmnälset Bilaga:
Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Ritning Bilaga: 2

Gränsdragningslista Bilaga: 3

Gränsdragningslista brandskydd Bilaga: 4

Avstående besittningskydd Bilaga: 5

Bilaga: 
 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättatsi två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Uddevalla 2022- 53-03

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn:

Hemsö DonaFastigheter AB

Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

f f
 

UM L-LeB— 71S
é Pa

VAARe
f pf J

 

[_] Firmatecknare
[Xx] Ombud enligt

fullmakt 

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

 

{_] Firmatecknare
[CJ Ombudenligt

fullmakt
  äl Namnförtydligan&e:Ola Kraft Johanna Nyström

Namnförtydligande:

Malin Krantz Ingemar Samuelsson
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

  

Bilaga 1
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Skälläckeröd 1:63 och 1:40 i Ljungskile
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTALLANDE, SKICK OCH

ANVANDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad sorn uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägen i fastigheten Uddevalla Skälläckeröd 1:63 o 1:40, nedan kallad ”Fastigheten”. Lokalen har den

storlek och omfattning som framgårav sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning, bilaga 2.

Lokalen medtillhörande utrymmen uthyrs, med beaktande av vad som framgår nedan, i befintligt och

av Hyresgästen godkänt skick. Hyresgästen som ägt Fastigheten fram till hyrestidens början är väl

förtrogen med Lokalens skick vid hyrestidens början och även medveten om att Fastigheten senare ska

rivas samt ny bebyggelse uppföras som vid färdigställandet ska förhyras av Hyresgästen. Hyresgästen

har således inte rätt att ställa krav på avhjälpande av brister i Lokalen som föreligger vid hyrestidens

början. Hyresvärden är dock skyldig att utföra sådant underhåll som åligger Hyresvärden och som är

nödvändigt för att Hyresgästen ska kunna nyttja Lokalen under hyrestiden.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill skola. Lokalen är dimensionerad för ca 550 barn vilket har fastställts

med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag. Tidigare hyresavtal avseende Lokalen

upphöratt gälla fr.o.m. detta Hyresavtals ikraftträdande.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderättentill följd av sådana arbeten.

Sign
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2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Under hyrestiden ska bashyran regleras årsvis den 1 januari varvid hyran ska ökas med 2 96 per år.

2.2 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.2.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakttill Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.

2.2.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

Hyresgästen har eget abonnemang om värmedistributören godkänner det. Hyresgästen ska teckna

sådana avtal innebärande att samtliga uppkomna kostnader för varmeleveransen,

kallvatten/varmvatten inklusive fasta kostnader, samt eventuella skatter och avgifter, debiteras

Hyresgästen under hyresavtalets giltighetstid. Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har

Hyresvärden rätt att vidaredebitera Lokalens andel av byggnadens uppvärmningskostnader på

Hyresgästen.

2.2.3 VATTEN OCH AVLOPP

Hyresgästen har eget abonnemang av vatten och avlopp. Hyresgästen ska teckna sådana avtal, att

samtliga uppkomna kostnaderför vattenleveransen, inklusive fasta kostnader, samt eventuella skatter

och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid. Om Hyresgästen inte tecknar eget

abonnemang har Hyresvärdenrätt att vidaredebitera kostnaderna på Hyresgästen.

2.2.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.2.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande

bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnaderför anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

Sign
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2.3 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momsbpliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommuneller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärdenför skattetillägg och ränta.

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation och i förekommandefall kyla är normalt i drift kl.

07:00 — 17:00 vardagar med undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen är

dimensionerad för maximalt ca 550 personervilket har fastställts med hänsyn till Lokalens utformning

vid tillträdet. Hyresvärden garanterar ej viss temperatur i Lokalen.

Önskar Hyresgästen att ventilation och i förekommandefall kyla, ska tillhandahållas under tid utöver

ovan angivna tider kommer kostnaden för detta att debiteras Hyresgästen motsvarande Hyresvärdens

självkostnad.

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationer för att försörja byggnaden medel, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästenalltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.2.1 FETTAVSKILJARE

För det fall myndigheterna ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens

verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av fettavskiljare enligt de krav som

gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal

enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll och utbyte samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar

Hyresgästen.
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3.2.2 SOTNING IMKANALER

Hyresgästen ombesörjer sotning av imkanaler på egen bekostnad. Intyg om utförd sotning ska uppvisas

för Hyresvärden utan anfordran. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften, monterade ovan

stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av gränsdragningslista, bilaga

3.

3.2.3 GAS

| förekommande fall ska Hyresvärden skriftligen godkänna användning av gas för Hyresgästens

verksamhet och godkänna uppställningsplats för gastuber. Installation av gasledning och övriga

gasinstallationer utförs och bekostas av Hyresgästen. Hyresgästen svarar för nödvändig

tilläggsutrustning för brandbekämpning. Hyresgästen ansvarar för att hantering av gas skeri enlighet

med de föreskrifter som uppställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Föreskriften

SAIFS 2000:4, eller det som kommeri dess ställe) samt att besiktning sker av besiktningspliktig

användning. Hyresgästen ansvarar för att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas. En kopia av

godkänt besiktningsprotokoll ska tillställas Hyresvärden efter utförd besiktning.

3.2.4 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.2.5 KÖK OCH MATLAGNING

Hyresgästen har ett tillagningskök. Köket får endast användas förtillagning av mat för skolans egna

behov. Hyresgästen äger inte rätt att bedriva matlagning i köket åt andra skolor eller liknande

verksamheter, om inte annat skriftligen har överenskommit.

Hyresgästen svarar för att ventilationsfilter rengörs regelbundet och fläktarna ska rengöras enligt

skötselinstruktion. Fel eller skador som uppstår p.g.a. att filter inte har rengjorts enligt ovan ansvarar

hyresgästen för

3.3 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normeroch författningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgår av det tilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- och installationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärden förbinder sig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet ochi

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.4 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresgästen ansvarar för att fullgod snöröjning, takskottning, halk- och istappsbekämpning sker

beträffande Fastigheten. Hyresgästen övertar genom detta Hyresavtal fastighetsägarens ansvar enligt 3

kap 3 & Ordningslagen (1993:1617). Hyresvärden ska ställas skadeslös om skada inträffar på grund av

att Hyresgästeninte fullgör sin skyldighet enligt denna punkt.

3.5 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För det fall annan hyresgäst eller tredje man framför rimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.6 NEDSÄTTNING AV HYRA

Hyresgästenharinte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att

Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.5 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperatur, nyttjande av el.
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Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från Sunda Hus, en på marknaden etablerad materialdatabas. Parterna ska vidare vid

utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så är möjligt välja

snålspolande utrustning i Lokalen. Hyresvärden förordar val av närproducerade material med

miljövänliga transporter.

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörandeföreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckorefter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvagar, skyltar och branddörrar samt for att brandcellsgranser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägarvid nödsituationer.

Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästen eller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskyddi övrigt under hyresförhållandet framgårav till

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

Sign
Hyresyard Hyresgast

dv(Adv

 

    
6 (9)



HEMSÖ

4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållande för alla skadori Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsad till — skada som uppkommer på grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen.

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LAS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärdeninnan installation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort eller bristande handhavandei övrigt, inkluderat låsbyte

och andra följdkostnader. Hyresgästen ansvarar för att dels meddela förlust av nycklar och passerbrickor

till Hyresvärden, dels att återlämna nycklar och passerbrickor för personal som slutat sin anställning.

4.6 ÅTERSTÄLLANDEVID AVFLYTTNING MM

Hyresgästenär skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnaden och Fastigheteni övrigt. Hyresgästen ska vid samma tillfälle överlämna samtliga port- och

dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaffats av Hyresgästen.
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Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogattill Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden ägerrätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta.

Brister Hyresgästeni sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärdenärinte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriver i Lokalen.

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästenfår inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtaletär villkorat av att:

a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende F-6 respektive 7-9 samt idrottsanlaggning;

c) bygglov som medger en byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vinnerlaga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.
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För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den 2022-09-01, villkoren i punkt c),

d) och e) inte uppfylls senast den 2024-03-01 ska Parterna vara berättigade att säga upp detta Avtal.

Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller b

upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärderför att tillse att Köparen

erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon av Parterna säger upp detta

avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget samverkansavtal

4.11 FÖRETRÄDESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.
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Bilaga 3
Avser Hyresavtal nr i fastigheten,ort

53304 0101 00 Skallackeréd 1:63 och 1:40 i Ljungskile
Hyresvard Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till

Hyresavtalet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav

Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar

genom onormalt slitage eller skadegörelse. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före

ateranskaffning och utbyte.

Definitioner

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärdenrätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

Ägare: Vilken part som är ägarenvid avflyttning av Lokalen

Sign
CT HyresgästHa
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hårdgjordaytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HG HG HG

Grusadeytor HV HG HG HG

P-platser inkl markeringar HV HG HG HG

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HG HV HV

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HG

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HG HG HG

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HG

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HG HG HG

Trädgårdsmöblerlösa HG HG HG HG
Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltari samrad med HV

Flaggstanger HG HG HG HG

Flaggor samttillbehor(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgard/férskola HV HG HG HG Drift inkluderar sandbyte
HV utför HG bekostar

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG åtgärder

Altan trädäck HV HG HG HG

Övrig fast utrustning på tomt HG HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtakinkl. pergola HV HG HV HG

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HG HG HG

Buskar, träd, häckar HV HG HG HG

Gräsytor ej konstgräs HV HG HG HG

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV

Övrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV
Avser verksamhetens

skyltar efter
Skyltar på fasader HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

FASADER

Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt HV HV HV HV

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt HV HG HV HV
HG.Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HG

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV

Automatisk dörröppnare HV HG HG HG

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning (inkl. väderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dörrar, glaspartier HV HG HV HV

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT

Golv HV HG HG HG

Tak HV HG HG HG

Väggar HV HG HG HG

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HG

Köksutrustning/vitvarorlös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG
Utrusning som sitter fast

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG i väggareller golv

Omklädningsskåp HG HG HG HG

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Avdelningskök, storkök

Köksutrustning/vitvarorfast installerad (kokgrytor,

stekbord mm HG HG HG HG

Köksutrustning lös HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Kyl-/frysrum HV HG HG HG

Förråd och soprum HV HF HG HV

Lös utrusning matsal HG HG HG HG

Fast monterad utrusning matsal HG HG HG HG Ex serveringsdiskar

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda

förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG
Drift inkluderar tömning.

Utbyte efter teknisk

Fettavskiljare HV HG HG HG livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturer allmänbelysning HV HG HG HG

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljöbelysning (t ex vid konst, växter) HG HG HG HG

Eluttag utvändiga HV HG HV HV

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG
. Ex instangningslarm

Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND

Sign
Hyresvard Hyresgast
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Se separat gränsdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnät, HG HG HG HG

Telefoner/televäxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STÄDNING, RENHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING

Städning invändigt inkl. golvvård (t ex polishing) HG

Rengöring av teknikutrymme HV

Rengöring av soprum HG

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snordjning/sandning till entréer HG

Snordjning/sandning gangvagar HG
Snordjning/sandning runt lekutrustning

skolgard/forskola HG

Snoskottning/borttagning av istappar på byggnad HG
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HG

Sign
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Bilaga 4

Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Skälläckeröd 1:63 och 1:40 i Ljungkile
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

Generellt

Lagen om skydd motolyckor, SFS 2003:778, staller krav pa agare och nyttjanderdttshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För att

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs under varje rubrik följande:

e Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

e Hur och vilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

e Hur ofta underhallet/kontrollerna genomfors,

e Vemsom utfér underhallet/kontrollerna (hyresvard eller hyresgast)

e Var provningsprotokoll och journaler aterfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvard Hyresgast
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1. ANSVAR

HEMSÖ
 

HG HV
 

Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.

Ansvarar för den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad, klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

 
Ansvarar för att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvarar för att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska genomföras.  
Ansvarar för att det finns en utbildningsplan

för personer med särskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4. RUTINER
 

HG HV
 

Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvarar för att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKN ISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt utrymningsvägar.  Ansvarar för att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
 

Sign
Hyresvärd
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSO
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manövertablå)

e =Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutning till SOS

Underhåll, HV ansvarar för alla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprov och kvartalsprov enligt

skotseljournal

e Revisionsbesiktning

e SBF-besiktning

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare.

Journaler/protokoll återfinns hos HV.  
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporteratill HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapporter till HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll | Brandskyddsombud, (HG) HV

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner

ansvarsområde inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt

kontroll checklista.

ochintervall

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG   
 

Sign

Hyresvärd
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HEMSö
 

 

 

 

      
 

 

 

 

brandskyddsombud.

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapporteratill HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister

brandcellsgrans skall godkännas av utgår från vad som orsakat bristen.

HV.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Kvartalspov genomföras av HV.

kontroll checklista. HG skall utföra okulär Underhållsansvarig.

och intervall kontroll. Alla förändringar av

brandcellsgranser skall godkännas

av HV.

Utförare brandskyddsombud, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

och intervall checklista. Vid fel skall HG rapporter Underhållsansvarig.

till HV för åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos HV   
6.6 SLACKUTRUSTNING (handbrandslackare och brandposter)
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandslackare inom férhyrda Handbrandslackare och brandposter Inom

ansvarsomrade ytor. gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhall, Regelbunden kontroll enligt Kontrolleras enligt checklista.

kontroll checklista. Besiktning och service 1 Besiktning och service 1 gang/ar.

och intervall gång/år. Underhållsansvarig. Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos

HV   
Sign

Hyresvärd
 

Hyresgäst

/ kA
[AV    
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6.7 NÖDBELYSNING

HEMSO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

HG HV

Ansvar och Inom férhyrda ytor Inom gemensammautrymmen,drifts-

ansvarsomrade utrymmen, kommunikationsutrymmensamti

gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Vid fel skall HG rapport Underhållsansvarig

ochintervall till HV för åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Brandskyddsombud, HG HV

6.8 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)
HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat med tillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

och intervall spjäll. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

HV

6.9 LÅSNING (vital funktion koppladtill låsning i utrymningsväg)
HG HV
 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapport till HV för Funktionskontroll enligt checklista.

 

    
 

 

 

 

 

 

ochintervall åtgärd Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.10 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporttill HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. i gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll kontroll enligt Kontroll enligt checklista

ochintervall checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)   
 

Sign
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

HEMSÖ

 

 

 

 

inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan HV tar fram underlag; kontrollplan med

medtidsintervaller för kontrollerna tidsintervaller för kontrollerna och checklistor

och checklistor för de punkter som för de punkter som åligger HV att kontrollera

åligger HG att kontrollera enligt enligt punkt 6 ovan.

punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvarar för att de åtgärder som HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för

krävs för att undanröja ev. fel och att undanröja ev. fel och brister som

brister som framkommit efter framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig Ansvarig person och tidplan ska finnas och

person och tidplan ska finnas och kvittering ska göras när felet eller bristen är

kvittering ska göras när felet eller undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

bristen är undanröjd. HG meddelar fel och brister som berör eller påverkar HG.

även HV om sådanafel och brister

som berör eller påverkar

HV.

Uppföljning SBA arbetetska följas upp årligen SBA arbetet ska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvarar för hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvarar för

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

och ställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvarar för brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska skei

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.

 

Sign
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HEMSÖ
OBS! LÄS INFORMATIONENPÅ SIDAN 2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN Sid 1 (2)

OVERENSKOMMELSE OM AVSTAENDE

 

 

 

  
 

Nr: 53304 0102 00

FRAN BESITTNINGSSKYDD — LOKAL
ANSOKAN TILL HYRESNAMND

Hyresvard/Uthyrare TEXTA Hyresgäst(-er) TEXTA

Namn: Namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB Uddevalla Kommun

Gatuadress: Gatuadress:

Linnégatan 2 Varvsvägen 1

Postnr: Ort: Postnr: Ort:

114 47 STOCKHOLM 451 81 UDDEVALLA

Telefon dagtid: Telefon mobil: Telefon dagtid: Telefon mobil:

0522-791 52    
 

Lokalens adress Gata: Ort:

Hälle Lider 11 LJUNGKILE

Fastighetsbeteckning:

Skälläckeröd 1:63 o 1:40
  
 

Hyresavtalet
(kopia på
hyresavtalet bör
ges in)

Dag då hyresavtalet undertecknades:

 

Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet börjar/började):

2023-06-01
 

Överenskom-
melsens inne-
håll

Vi kommerhärmed överens om att hyresrättentill lokalen (-erna) inte skall vara underkastad

bestämmelsernai 12 kap 57-60 $$ jordabalken, om uppsägning av avtalet sker på grund av

att lokalen ligger i ett hus som skall rivas eller undergå större ombyggnad

LE] annan orsak (utom när hyresnämndens godkännandeinte behövs, se sid. 2)

Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem årfrån tillträdesdagen, dvs. om hyresavtalet upphör inom fem år från den dag då

hyresförhållandetinleds.
 

Av denna överenskommelseföljer bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter sådan uppsägning inte harrätt till ekonomisk

ersättning eller ersättningslokal samtinte hellerrätt till uppskov med avflyttningen.
 

Ansökan  Vi ansöker härmed om att hyresnämnden godkänner vår överenskommelse.
 

Datum: Uthyrare (namnteckning): Datum: Hyresgäst(er) (namnteckning):

 
  Hyresnämndensbeslut:  

Observera att hyresnämndens godkännande inte

innebär att nämndenhar godkäntvillkoreni
hyresavtalet.

 
 

 

Hyresnämndernas formulär för lokal HN-3 (nya regler fr.o.m. den 1januari 2006).

 



HEMSÖ ~~
INFORMATION OM AVSTAENDEFRAN BESITTNINGSSKYDD- LOKAL

(nya regler fr.o.m. den 4 januari 2006)

1. Besittningsskydd, vad innebar det?
En lokalhyresgäst hari regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 $$ jordabalken,
om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månaderi följd. Detta innebäratt
hyresgästeni vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han förorsakas på grund
av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset skall rivas eller byggas
om kanhyresvärden,istället för ekonomisk ersättning, anvisa hyresgästen en annan godtagbarlokal
(ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen harrätt till skäligt uppskov med
avflyttning.

2. Besittningsskyddet kan avtalas bortivissa fall.
Om hyresvärden och hyresgästeni en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen
skall avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsenträffats innan
hyresförhållandet har varat längre än nio månaderi följd, gäller den i regel endast om den har godkänts av
hyresnämnden.

Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den haren giltighetstid på
högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående antingen p.g.a. att hyresvärden skall
bedriva egen verksamheti lokalen eller vid andrahandsupplåtelse även p.g.a. att hyresavtalet mellan
fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra.

3. Marfinns blanketter och mer information?
Du kan hämta blanketter hos hyresnämndeneller på hyresnämndernas webbplats www.hyresnamnden.se.
Där finns också mer information om hyresrattsliga fragor. Hyresnamndernahar aven telefonupplysning
vissa tider.



 

Omröstningsbilaga till kommunfullmäktiges beslut 2022-04-13 § 76 

 

 

 

  Röst 
Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, enligt samverkansavtal 

med Hemsö fastighets AB 
 

 

Resultat 
 Ja 31 
 Nej 29 
 Ej röstat 1 

 

2 Mikael Staxäng (M) Ja 

3 Roger Ekeroos (M) Ja 

6 Niklas Moe (M) Ja 

7 Gösta Dahlberg (M) Ja 

9 Camilla Josefsson (M) Ja 

10 Elving Andersson (C) Ja 

11 Camilla Johansson (C) Ja 

13 Marie Pettersson (C) Ja 

14 Rolf Jonsson (L) Ja 

15 Roger Johansson (L) Ja 

16 Maria Johansson (L) Ja 

17 Monica Bang Lindberg (L) Ja 

22 Anna-Lena Heydar (S) Ja 

23 Ingemar Samuelsson (S) Ja 

24 Paula Berger (S) Ja 

25 Stefan Skoglund (S) Ja 

26 Annelie Högberg (S) Ja 

27 Kenneth Engelbrektsson (S) Ja 

29 Sonny Persson (S) Ja 

30 Louise Åsenfors (S) Ja 

32 Susanne Börjesson (S) Ja 

34 Tommy Strand (S) Ja 

36 Robert Wendel (S) Ja 

37 Veronica Vendel (S) Ja 

201 Sture Svennberg (M) Ja 

202 Fredrik Södersten (M) Ja 

205 Swen Stålros (M) Ja 

212 Jan-Olof Andersson (S) Ja 



  Röst 
213 Margareta Wendel (S) Ja 

214 Catharina Hernod (S) Ja 

218 Per-Arne Andersson (S) Ja 

12 Torsten Torstensson (-) Nej 

18 Christina Nilsson (KD) Nej 

19 David Sahlsten (KD) Nej 

20 Karin Johansson (KD) Nej 

21 Jerker Lundin (KD) Nej 

38 David Höglund Velasquez (V) Nej 

39 Jaana Järvitalo (V) Nej 

40 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Nej 

41 Ilir Kastrati (V) Nej 

42 Jarmo Uusitalo (MP) Nej 

45 Martin Pettersson (SD) Nej 

46 Rolf Carlson (SD) Nej 

48 Thommy Carlin (SD) Nej 

49 Stefan Eliasson (SD) Nej 

51 Krzysztof Swiniarski (SD) Nej 

52 John Alexandersson (SD) Nej 

53 Mattias Forseng (SD) Nej 

54 Ann-Charlott Gustafsson (UP) Nej 

55 Christer Hasslebäck (UP) Nej 

56 Merja Henning (UP) Nej 

57 Bjarne Rehnberg (UP) Nej 

59 Kent Andreasson (UP) Nej 

60 Majvor Abdon (UP) Nej 

61 Lars Olsson (UP) Nej 

222 Ole Borch (MP) Nej 

223 Torbjörn Larsson (MP) Nej 

224 Andreas Svensson (SD) Nej 

227 Dorota Hjoberg Carlsson (SD) Nej 

230 Kenth Johansson (UP) Nej 
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Handläggare 

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

 

Sammanställning av genomförda och planerade informations- 
och dialoginsatser om Ljungskileskolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera nedan ärenden 
för att ”återuppta medborgardialogen i Ljungskile”.  
 

 Dnr KS 2022/176: Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr KS 2022/175: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
 

 Dnr KS 2022/174: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr 2022-155: Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 
1:309 

 
En redogörelse för planerade och genomförda dialoginsatser har därför tagits fram 
enligt nedan: 

1. Planerade insatser för dialog, information och samverkan om nya 
Ljungskileskolan m.m. 

 
Följande insatser planeras: 
 
Trafikdialog 1, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 9 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med föräldraråd, grannar i närliggande bostadsrättsförening samt 
övriga grannar kring Hälle Lider. Under mötet kommer nuläge och alternativa lösningar 
på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i mindre grupper. 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant för 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 5 representanter vardera för föräldraråd på 
Linneaskolan respektive Ljungskileskolan, närliggande bostadsrättsförening, övriga 
grannar på Hälle Lider, medarbetare Uddevalla kommun. 
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Trafikdialog 2, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 10 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med Ljungskile samhällsförening. Under mötet kommer nuläge 
och alternativa lösningar på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i 
mindre grupper 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant från 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 15 representanter för Ljungskile 
samhällsförening, medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog skolgårdens utformning 
Tid och plats: Den 16 maj, kl 09.00 i Ljungskileskolan och kl 10.30 i Linnéaskolan. 
 
Inför detta möte har samtliga elever/klasser vid Ljungskile- respektive Linnéaskolan 
erbjudits möjlighet att delta i dialoger kring önskad utrustning samt hur aktivitetsytor 
ska utformas. Under mötet kommer eleverna att få lämna alla sina förslag. 
 
Inbjudna/medverkande: elevrådsrepresentanter och personalrepresentanter samt 
medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog om lärmiljön interiört och exteriört, med lokala personalrepresentanter 
från skolorna i Ljungskile (Linnéaskolan och Ljungskileskolan) 
Tid och plats: Den 1 juni kl 17.30 i stadshuset 
 
Vid mötet kommer frågor om skolans inomhus- och utomhusmiljö att behandlas.  
 
Inbjudna/medverkande: Tre förtroendevalda från barn- och utbildningsnämnden samt 
personalrepresentanter från de båda skolorna.  
 
Dialog, placering av nytt äldreboende  
Tid och plats: tidig höst (augusti och/eller september) 
 
Mer information om innehåll och inbjudna kommer att meddelas senare. 

2. Sammanställning av hittills genomförda informations- och 
dialoginsatser om nya Ljungskileskolan 

 
Nedan följer en sammanställning av genomförda insatser:  
 
2021-12-16 Informationsmöte för allmänheten.  
Från kommunen medverkade projektsamordnare, förvaltare, planchef och planarkitekt 
från samhällsbyggnadsförvaltningen samt lokalstrateg barn- och 
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utbildningsförvaltningen. Information gavs om bl.a. samarbetsavtalet med Hemsö, 
skolområdet, tidplan och uthyrningsbara lokaler till förningar och allmänhet.  
 
Vid mötet deltog 92 personer varav fem från Uddevalla kommun. Den presentation som 
kommunen gjorde vid mötet samt frågor från deltagarna med kommunens svar finns 
publicerat på kommunens webbplats. Mötet hölls digitalt. 
 
2022-01-25 möte med den närliggande bostadsrättsföreningen 
 
2022-02-07 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade förtroendevalda samt medarbetare. 
Gruppen visade ett presentationsmaterial. Ingen dialog fördes om materialet. 
 
2022-03-09 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade medarbetare. Kommunen informerade utifrån det bildspel 
aktionsgruppen föredrog vid mötet den 7 februari. Ingen dialog fördes. 
 
2022-03-14 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Vid detta möte fördes dialog mellan förtroendevalda och aktionsgruppen. 
 
Övrig dialog med allmänhet m.fl. 
En omfattande mailkonversation har skett mellan Uddevalla kommun och personer som 
är intresserade av frågor kring nya Ljungskileskolan. Utifrån frågorna har ett ”Frågor 
och svar-avsnitt” skapats på den särskilda webbplats på uddevalla.se som handlar om 
Ljungskileskolan.   
 
Dialog med berörd personal, fackliga representanter och skyddsombud 
 
Tidperiod juni 2021 till mars 2022. 
 
Tre olika ritningsförslag har varit på ”remiss” till samtliga berörda 
arbetstagarorganisationer samt medarbetare. 
 
Information och dialogmöten har skett vid ytterligare minst tre tillfällen med fackliga 
representanter, skyddskommitté, verksamhetsledning m.fl. 
 
Ett omfattande informationsmaterial har löpande varit tillgänglig via Teams. Där har 
också synpunkter och frågor kunnat kanaliseras.  
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Handläggare 

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

 

Kompletterande sammanställning av genomförda och 
planerade informations- och dialoginsatser om förslag till 
trafiklösningar nya Ljungskileskolan 

 
Delar av de planerade informations- och dialoginsatserna redovisade i skrivelse  
2022-05-04 har genomförts. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet bifogas 
därför en kompletterande redogörelse gällande dialog om trafiklösningar.  

Dialoger om trafiklösningar 

Dialogmöten har genomförts den 9 och 16 maj. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
dels informerat om sju alternativ på trafiklösningar och svarat på frågor om dessa, dels 
resonerat/fört dialog med deltagarna.  
 
Planeringen för dialogmötena var att informera om de sju alternativen, svara på frågor 
och att deltagarna sedan i mindre grupper gavs möjlighet att resonera och lämna 
synpunkter och förslag som skulle samlas in, sammanställas och presenteras.  
 
Vid mötet den 9 maj ville inte deltagarna sitta i grupper under mötet, varför 
förvaltningen planerade om, så att inbjudna grupper i stället har möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag digitalt. Det kan göras dels på de sju alternativen på 
trafiklösningar, dels förslag med annan trafiklösning som ett 8:e alternativ. Information 
om detta gick ut till alla grupper som bjudits in till dialogmöten.  
 
Möjlighet att lämna synpunkter och förslag till trafiklösningar är öppen mellan 16 maj 
och 22 maj. Synpunkter och förslag som inkommit digitalt och vid mötena 
sammanställs inför kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Deltagande och inbjudna 

9 maj 
Från föräldraråden Ljungskileskolan och Linnéaskolan var femton personer inbjudna 
(fem representanter vardera från tre föräldraråd valda av föräldraråden). Inbjudna var 
också styrelsen för närliggande bostadsrättsförening samt övriga grannar längs Hälle 
Lider, till vilka inbjudan lämnats i respektive brevlåda, knappt 25 hushåll.  
Totalt deltog nitton personer. 
 
16 maj 
Sexton platser fanns för personer från Ljungskile samhällsförening. Två personer 
deltog. 
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Vid båda tillfällena deltog från kommunen presidierna i samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden samt medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  
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Handläggare 

Enhetschef Lotta Wall 
Telefon 0522-69 64 11 
lotta.wall@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 

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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 
för ca 580 barn. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan ska rivas under 2025.  
I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 
för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. Hyresperioden är satt från  
2023-06-01 och tills vidare. 
 
Hyreskontraktet innehåller även bilagorna; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga byggnader 
som övertas i detta hyreskontrakt. I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, 
omfattning, iordningställande, skick och användning. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad med taxeringsvärde noll. Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta 
samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bland annat dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bland 
annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2022-04-13 § 76  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04 
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Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2 
 
att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Lotta Wall 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr SBN 2022/00248 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 
för ca 580 barn. 

Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan ska rivas under 2025.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 
för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. Hyresperioden är satt från 2023-06-
01 och tills vidare. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagorna; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga byggnader 
som övertas i detta hyreskontrakt. I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, 
omfattning, iordningställande, skick och användning. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad med taxeringsvärde noll. Vill någon part omtaxera fastigheten ska detta 
samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bland annat dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  

Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bland 
annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2022-04-13 § 76  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04 
Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Jerker Lundin (KD): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Roger Johansson (L), Swen Stålros (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister Olsson 
(C): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD): avstår deltagande i beslut 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Jerker Lundin (KD) och Kent Andreassons (UP) 
yrkande och Roger Johansson (L) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Roger Johansson (L) med fleras yrkande. Votering begärs och ska 
verkställas. 

Omröstningsresultat 

Ja = bifall till förslaget i handlingarna 
Nej = avslag till förslaget i handlingarna 
 

Ja Nej Avstår 
Swen Stålros Göran Åhrén Martin Pettersson 

Krister Olsson Jerker Lundin Mattias Forseng 
Roger Johansson Kent Andreasson  

Kenneth Engelbrektsson   
Per-Arne Andersson   

Tony Wall   
Susanne Börjesson   

Mikael Staxäng   
 
Utfallet blir 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 som avstår att rösta. Således beslutar 
nämnden i enlighet med förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2 

att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) deltar inte i beslutet och lämnar 
följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas 
pengar krävt en konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa 
marknadens bästa pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten 
kopplade till denna affärsuppgörelse. 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs snabbt tillbaka. 
 
Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med följande reservation: 
Uddevallapartiet yrkar avslag på tredje steget, dvs hyreskontrakten för 
Ljungskileskolan, enligt samarbetsavtalet med Hemsö. 
Skälen är att vi ännu ej sett en lösning som undviker att vi till slut står där med en av 
Sveriges största Megaskolor. 
Därutöver har vi ännu ej sett en trafiklösning som är godtagbar ur säkerhetssynpunkt. 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet med följande reservation: KD reserverar 
sig med motiveringen att ärendet inte återkommit med en genomförd medborgardialog. 
De möten som varit har inte varit förutsättningslösa och mer haft formen som ytterligare 
informationsmöten. De olika trafikförslag som finns löser inte problemet med 
trafiksituationen i Ljungskile utan gör den mer eller mindre otillräcklig. Ingen analys 
verkar ha gjorts vad gäller en uppdelning i två olika skolor på olika platser i Ljungskile. 
I handlingarna för dagens möte står det under Inbjudna/medverkande: "...en representant 
för varje oppositionsparti i kommunfullmäktige...". Detta stämmer inte då den inbjudan 
som gick ut drogs tillbaka utan motivering. 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 

Justerat 2022-05-23  
Mikael Staxäng  
 

Susanne Börjesson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-23 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2022-05-24 till  
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr KS 2022/00174 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, svar på återremiss 

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 Ljungskileskolan, 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 
för ca 750 barn och 160 vuxna. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden skall upphandlas 
enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud och ger 
tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  

  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 158 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kompletterande sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya 
Ljungskileskolan. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 201. 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 78. 
Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö. 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö. 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C) för (S), (L), (C) (M): Bifall till 
förslaget i handlingarna samt följande tillägg: att ytterligare dialoger om skolans 
placering är i rådande situation inte aktuellt. 
 
Karna Thomasdotter (MP): Att återremittera ärendet för:  
 

 att utreda möjligheten att skapa två eller fler grundskoleenheter i Ljungskile - på 
olika platser.  

 att återuppta medborgardialog, i enlighet med de rekommendationer SKR ger för 
en medborgardialog.  

 att utreda hur skollokaler kan samnyttjas med föreningslivet.  
 att genomföra en ny barnkonsekvensanalys, bland annat avseende om en skola 

med 1000 elever är för barnens bästa.  
 att vi anser att trafiksituationen behöver utredas vidare. 

 
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och David Höglund Velasquez (V): I 
första hand bifall till Karna Thomasdotters (MP) återremissyrkande, i andra hand avslag 
på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande mot avslag på detsamma och 
finner kommunstyrelsen bifalla Camilla Johanssons (C) m.fl yrkande.  
 
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 158 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 – 03, 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år, 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud, 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet. 

att ytterligare dialoger om skolans placering är i rådande situation inte aktuellt. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Vänsterpartiets, Kristdemokraternas, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka i dialogen. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs 
snabbt tillbaka. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-05-04 Dnr KS 2022/00174 

  
 

Handläggare 

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

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, 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 Ljungskileskolan, 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 
för ca 750 barn och 160 vuxna. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden skall upphandlas 
enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud och ger 
tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
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fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 (kompletteras senare). 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 78. 
Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö. 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö. 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 – 03, 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år, 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö fastigheter AB genom Cecilia Friberg 
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§ 78 Dnr KS 2022/00174 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, 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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 
för ca 750 barn och 160 vuxna. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst. Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall 
samarbeta under upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden 
skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud 
och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
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Forts. § 78 

Roger Ekeroos (M), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson 
(SD), Roger Johansson (L), Sonny Persson (S), Camilla Johansson (C), David Höglund 
Velasquez (V), Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck 
(UP), Torsten Torstensson (-), Stefan Skoglund (S) och Ole Borch (MP) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barnkonsekvensanalys, 2022-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-30 § 98 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö 

Yrkanden 

Roger Ekeroos (M), Sonny Persson (S), Camilla Johansson (C), Roger Johansson (L), 
Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund 
Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP): Återremiss för att återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner att minst en tredjedel av ledamöter bifaller återremissyrkandet. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremisser.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
Vi deltar dock i alla icke affärsrelaterade beslut såsom myndighetsutövning och övriga 
beslut. Att ge utrymme för dialog och säkerställa medborgerlig förankring är exempel 
på beslut som inte är affärsrelaterade. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2022-04-19, Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-19, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Sammanställning av genomförda och planerade informations- 
och dialoginsatser om Ljungskileskolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera nedan ärenden 
för att ”återuppta medborgardialogen i Ljungskile”.  
 

 Dnr KS 2022/176: Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr KS 2022/175: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
 

 Dnr KS 2022/174: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr 2022-155: Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 
1:309 

 
En redogörelse för planerade och genomförda dialoginsatser har därför tagits fram 
enligt nedan: 

1. Planerade insatser för dialog, information och samverkan om nya 
Ljungskileskolan m.m. 

 
Följande insatser planeras: 
 
Trafikdialog 1, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 9 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med föräldraråd, grannar i närliggande bostadsrättsförening samt 
övriga grannar kring Hälle Lider. Under mötet kommer nuläge och alternativa lösningar 
på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i mindre grupper. 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant för 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 5 representanter vardera för föräldraråd på 
Linneaskolan respektive Ljungskileskolan, närliggande bostadsrättsförening, övriga 
grannar på Hälle Lider, medarbetare Uddevalla kommun. 
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Trafikdialog 2, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 10 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med Ljungskile samhällsförening. Under mötet kommer nuläge 
och alternativa lösningar på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i 
mindre grupper 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant från 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 15 representanter för Ljungskile 
samhällsförening, medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog skolgårdens utformning 
Tid och plats: Den 16 maj, kl 09.00 i Ljungskileskolan och kl 10.30 i Linnéaskolan. 
 
Inför detta möte har samtliga elever/klasser vid Ljungskile- respektive Linnéaskolan 
erbjudits möjlighet att delta i dialoger kring önskad utrustning samt hur aktivitetsytor 
ska utformas. Under mötet kommer eleverna att få lämna alla sina förslag. 
 
Inbjudna/medverkande: elevrådsrepresentanter och personalrepresentanter samt 
medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog om lärmiljön interiört och exteriört, med lokala personalrepresentanter 
från skolorna i Ljungskile (Linnéaskolan och Ljungskileskolan) 
Tid och plats: Den 1 juni kl 17.30 i stadshuset 
 
Vid mötet kommer frågor om skolans inomhus- och utomhusmiljö att behandlas.  
 
Inbjudna/medverkande: Tre förtroendevalda från barn- och utbildningsnämnden samt 
personalrepresentanter från de båda skolorna.  
 
Dialog, placering av nytt äldreboende  
Tid och plats: tidig höst (augusti och/eller september) 
 
Mer information om innehåll och inbjudna kommer att meddelas senare. 

2. Sammanställning av hittills genomförda informations- och 
dialoginsatser om nya Ljungskileskolan 

 
Nedan följer en sammanställning av genomförda insatser:  
 
2021-12-16 Informationsmöte för allmänheten.  
Från kommunen medverkade projektsamordnare, förvaltare, planchef och planarkitekt 
från samhällsbyggnadsförvaltningen samt lokalstrateg barn- och 
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utbildningsförvaltningen. Information gavs om bl.a. samarbetsavtalet med Hemsö, 
skolområdet, tidplan och uthyrningsbara lokaler till förningar och allmänhet.  
 
Vid mötet deltog 92 personer varav fem från Uddevalla kommun. Den presentation som 
kommunen gjorde vid mötet samt frågor från deltagarna med kommunens svar finns 
publicerat på kommunens webbplats. Mötet hölls digitalt. 
 
2022-01-25 möte med den närliggande bostadsrättsföreningen 
 
2022-02-07 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade förtroendevalda samt medarbetare. 
Gruppen visade ett presentationsmaterial. Ingen dialog fördes om materialet. 
 
2022-03-09 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade medarbetare. Kommunen informerade utifrån det bildspel 
aktionsgruppen föredrog vid mötet den 7 februari. Ingen dialog fördes. 
 
2022-03-14 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Vid detta möte fördes dialog mellan förtroendevalda och aktionsgruppen. 
 
Övrig dialog med allmänhet m.fl. 
En omfattande mailkonversation har skett mellan Uddevalla kommun och personer som 
är intresserade av frågor kring nya Ljungskileskolan. Utifrån frågorna har ett ”Frågor 
och svar-avsnitt” skapats på den särskilda webbplats på uddevalla.se som handlar om 
Ljungskileskolan.   
 
Dialog med berörd personal, fackliga representanter och skyddsombud 
 
Tidperiod juni 2021 till mars 2022. 
 
Tre olika ritningsförslag har varit på ”remiss” till samtliga berörda 
arbetstagarorganisationer samt medarbetare. 
 
Information och dialogmöten har skett vid ytterligare minst tre tillfällen med fackliga 
representanter, skyddskommitté, verksamhetsledning m.fl. 
 
Ett omfattande informationsmaterial har löpande varit tillgänglig via Teams. Där har 
också synpunkter och frågor kunnat kanaliseras.  
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.
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Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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HYRESKONTRAKT Site (2
FÖR LOKAL Nr: 53304 0101 00

Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hemsö DonaFastigheter AB 556795-8987

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Uddevalla Kommun 212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

  
 

 

 
 

 
 

3. Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning:

mm Uddevalla Skallackeréd 1:63 0 1:40

Gata: Trappor/hus: Lokalensnr:

Halle Lider 114

4. Lokalens Lokalen medtillhérande utrymmenhyrsut fér att anvandastill
anvandning Skola

[_] Anvandningsandaméalet har narmare angettsi bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Fran och med den: Till och med den:

2027-06-01 2047-05-31

6. Uppsagningstid/
Forlangningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med DJ 5 år CJ månader

 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs uti befintligt skick.
 

{_] En beskrivningav lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdageni

 

 

förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår Bilaga:
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalensstorlek Areatyp Plan cam2 Areatyp Plan cam2
och omfattning

Skola 1-3 8316    
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medföravvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärdenrätttill högre hyra.

 

D4 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).  
 

     
 

 

Bilaga: 2

CJ Tillfart för bil föri-  |{_] Platsfér |[_] Plats fér skyltskap/ |[_] Parkeringsplats(er) |[_] Garageplats(er) oO
och urlastning skylt automat fér bil(ar) för bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

utansärskild för verksamheten avsedd inredning ["] medsärskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

[CC] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

D<4 Annanfördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3

 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
 

[CJ] Annan överenskommelseenligt bilaga Bilaga:

 
  a1, Ledningar for

telefoni och data-
kommunikation  [_] Hyresvärden DX Hyresgästen

bekostarerforderlig dragning av ledningarför telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.

 

[_] Annanférdelning av ansvaretfér telefoni och datakommunikation,se bilaga.

 
Bilaga:
 

 

Fastighetsagarna Sveriges formular12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign 442 « | Sign
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Undertecknandeparter har dennadagträffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid 2 (4)

FÖR LOKAL Nr: 53304 0101 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärdenrätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtaterforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga

anordningar såsom markiser och antennerfår inte sättas upp utan hyresvärdenstillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medgerhyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

23: Hyra Kronor Se bilaga 1A perår exklusive nedan markeradetillägg

14. Index [X] Andring av ovan angiven hyra skeri enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt |[X] Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. {_] Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

16. Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjDriftskostnader yresvärden tillhandahåller/ombesörjer

El DI VA Värme P4 Varmvatten (Kyla [X] Ventilation

Betalning:

El D< Hyresgästen har eget {_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [( Ingåri hyran.
fj Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

VA [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad DX Ingår i hyran. Bi
; ilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Värme [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad &X] Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Varmvatten [_] Hyresgasten har eget [_] Hyresgasten betalar i enlighet med bifogad XJ Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Kyla [_] Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. 99:

Ventilation [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D<4 Ingåri hyran. Bilaga:
driftskostnadsklausul. ga

17. Matare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

[CJ hyresvärden [ hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärdenär skyldig att dels tillhandahalla utrymmeforlagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden

kan kommaatt besluta. Härutövergäller följande:

DX] Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen
att é t å ä + . Hyresgästen förbindersig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[C] Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

vara procent. Hyrestillägget uppgårvid detta kontrakts tecknande till kronorper år.

[_] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingåri hyran.
 

[ Särskild reglering enligt bilaga Bilaga:

 

19. Snöröjning och
sandning

[CJ ingåri hyran [_] ombesérjs och bekostas av hyresgasten [X] annanreglering enligt bilaga Bilaga: 3

   
  20. Oförutseddakostnader  Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaför fastigheten på grund av

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgåendeskatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommuneller myndighet

kan kommaatt besluta om,eller
b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden ärskyldig att utföratill

följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala

årliga kostnadsökningenförfastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms)i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte momsochfastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt

nedanståenderegler om hyrans betalning.
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Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

21. Mervärdesskatt

 

 

(moms)

Hyresgästens |[X] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt [C] Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamheti lokalen.

Hyresvärdens Xl Fastighetsagaren/hyresvarden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erläggavid varje tillfälle

momsplikt gällande moms.
{_] Om fastighetsdgaren/hyresvardenväljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid

varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande — såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse — blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen

fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning [_] kalendermanadsbérjan  [X] kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

  
 

23. Ranta, betal-
ningspaminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning förskriftlig betalningspaminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärdenlåter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt angesi detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

{_] Nedsattning av hyranfér hindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

D4 Hyresgästen harinterätt till nedsättning av hyran för hindereller meni nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.

 

[C] Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av
lokaleneller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga: 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästenska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet förvilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådantsätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 $ jordabalken.

 

[C] För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

[ Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 
 

26. Revisions-
besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och bristeri
hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndighetenharföreskrivit. Om
hyresgästen inom nämndatid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som

myndighetenharföreskrivit.
 

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvararföratt tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom

förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

 

 
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annatlov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt
reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgifteller vite, ska hyresgastentill hyresvärden betala ersättning med

motsvarande belopp.

29. Brandskydd DX Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30. [_] Hyresvarden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd

Myndighetskrav
m.m.

av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
DX Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
 

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete Hyresgästenfår inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheten i

övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärdentill byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
ellerstör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 

[CC] Annan överenskommelseenligt bilaga.

   
 

 

Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseendelokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
Byggvaru- byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som skatillföras lokalen.
deklaration

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handeloch Visita. Eftertryck förbjuds. Sign _.» . Sign
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Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid 4 (4)

53304 0101 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

32. Säkerhet Hyresgästen skatill hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom
 

borgenställd av bankgaranti intill ett belopp om annansäkerhet i form avpp Bilaga:
  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senastvid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföretillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenär skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för

den egna verksamheten.
 

[] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga:

 
 

34. Yttre åverkan [_] Hyresvärden

ska svara för skador på grund av åverkanpåtill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrareller portar
somledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

D< Hyresgästen

 

35. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästeny yresg

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelseharträffats, ha bortfört sin egendom och

återställt lokalen i godtagbart skick.
 

[CC] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder —- vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande -lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärdensvararför, ska hyresgästen avlägsna materialeteller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom

förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
intealls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärdeninte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38.Hanteringav —_|[_] Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:
personuppgifter |

39. Särskilda Bilaga:
bestämmelser

Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Beräkningsmodell hyra Bilaga: 1A

Ritningar Bilaga: 2

Gränsdragningslista Bilaga: 3

Gränsdragningslista SBA Bilaga: 4

Genomförandebilaga inkl underbilagor Bilaga: 5  

 40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende dennalokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Uddevalla 2022-03-23

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB

Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

‘4 4
 

    Narpintechingyirmatepfnare/ompud): CL Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud): C] Firmatecknare

Y hp : D4 Ombud enligt [_] Ombud enligt
ULM GT x. AN fullmakt fullmakt

Namnfértydligande: “~/ Namnfértydligande:

Ola Kraft Johanna Nyström Malin Krantz Ingemar Samuelsson  
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk HandelochVisita. Eftertryck förbjuds.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

Bilaga 1
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397     
1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTALLANDE, SKICK OCH

ANVANDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägen i fastigheten Skälläckeröd 1:63, del av 1:40 (fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning,

dvs. fastighetsbeteckningen kan ändras innan tillträdet), nedan kallad ”Fastigheten”.

Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning,

bilaga 2.

Hyresvärden iordningstdller Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 5

”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den

nybyggnad som kommeratt ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda

ritning, bilaga 2, är preliminär och Lokalens omfattning kan således kommaatt justeras inom ramenför

Hyresavtalet; se bilaga 5. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse

samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för

Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts ska ny ritning biläggas Hyresavtalet

som ennybilaga.

Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning ochi det skick som i huvudsak framgår

av bilaga 5. I övrigt uthyrs Lokalen i av Hyresgästen godkänt skick. Avvikelser från vad som avtalats

mellan Parterna och som är av ringa art ska inte anses som avvikelse från avtalat skick.

Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelse i enlighet med

Parternas skriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 5.

Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan komma att kvarstå

efter tillträdesdagenför iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten

vid hyrestidens början kan kommaatt vara i avvikandeskick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad

som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid undervilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avsesi

detta stycke äger inte Hyresgästen rätttill nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det

vara må under förutsättning att Hyresgästens verksamhetalltjämti allt väsentligt kan bedrivas i Lokalen.

Sign
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MÅ |
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Hyresvärden ska ta hänsyntill Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån försöka begränsa negativ

påverkan för dennes verksamhet. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen planera tid för arbetet.

Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om

uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital

uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller

vad som kommeri dess ställe. Om arean, så som utvisas i Hyreskontraktet, ökar eller minskar med mer

än 5 %, ska justering av bashyran ske med proportionerlig ökning/minskning av bashyran utifrån den

uppkomna ändringen som överskrider 596.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill skola. Lokalen är dimensionerad för maximalt ca 800 barn och ca

120 personal vilket har fastställts med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivnatillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttastill tid efter sagda dag.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderätten till följd av sådana arbeten.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Underhyrestiden ska med hänsyntill förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som

basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran

menas i detta Hyresavtal 100 26 av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Bashyran är anpassadtill indextalet för oktober månad 2022. Skulle indextalet någon påföljande

oktobermånad ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet

ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna,

varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och

indextalet för respektive oktobermånad.

Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker

alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.2 FASTIGHETSSKATT

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andelav vid varje tillfälle

utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom

Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är

belägen (andelstal).
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Den taxeringsenhet Lokalen är belägeni har en total uthyrningsbar lokalarea om 8316 m?

m2, Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 8316 m?, vilket för närvarande ger ett andelstal om

100 %.

Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommereller

ändras ska Hyresgästen betala å conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på

Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade

fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0

kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande

omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. Parterna skall samråda inför en

eventuell omtaxering av fastigheten.

2.3 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.3.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärdenrätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakttill Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.

2.3.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den ordinarie

verksamhetför skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och

varmvatten utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommandefall ska

Hyresgästen anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen

svarar för.

2.3.3 VATTEN OCH AVLOPP

I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den ordinarie verksamhetför

skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för

verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella

installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för

uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.

2.3.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.3.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande
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bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnader för anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.4 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphöratt bedriva momspliktig verksamheti Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer är i drift vardagar och helger, vid behov, med undantag för

reparations- och servicearbeten. Ventilationen är dimensionerad för maximalt 800 barn och 120 vuxna

med hänsyn till Lokalens utformningvid tillträdet.

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationer för att försörja byggnaden medel, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter underavtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphovtill genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästenalltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 UTBYTE AV KÖKSUTRUSTNING/VITVAROR

Hyresgästen ansvarar för drift, underhåll och utbyte av köksutrustning/vitvaror fast monterad i

inredningen samt köksutrustning/vitvaror fast installerad (t ex kokgrytor, stekbord mm) i enighet med

gränsdragningslista, bilaga 3.

Hyresgästen skall ges möjlighet att Hyresvärden beställer och utför arbetet. Kostnaden för detta kan

sedan antingen direktfaktureras Hyresgästen alternativt läggas som ett hyrestillägg.
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3.3 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.3.1 FETTAVSKILJARE

Hyresgästen skall följa myndigheternas krav avs fettavskiljare. För det fall myndigheterna ställer krav på

att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens verksamhet, ska Hyresvärden ombesörja

installation av fettavskiljare enligt de krav som gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande.

Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska

uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar Hyresgästen.

3.3.2 SOTNING IMKANALER

Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften,

monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3.

3.3.3 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.3.4 KÖK OCH MATLAGNING

Hyresgästenharett tillagningskök. Köket får endast användas för tillagning av mat för skolans/ egna

behov. Hyresgästen ägerinte rätt att bedriva matlagning i köket åt andra skolor/forskoloreller liknande

verksamheter, om inte annat skriftligen har överenskommit.

Hyresgästensvararför att ventilationsfilter/fettfilter vid fläktkåpan rengörs regelbundet och fläktarna

ska rengöras enligt skötselinstruktion. Fel eller skador som uppstår p.g.a. att filter inte har rengjorts

enligt ovan ansvarar hyresgästenför.

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normerochförfattningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgårav det tilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- ochinstallationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärdenförbindersig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyntill Hyresgästens verksamhet och i

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.5 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering,

utrymningsvägar och körbara ytor. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning enligt

gränsdragningslista, bilaga 3. Snöröjning skall i möjligaste mån vara klart till 07:30.

3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För det fall annan hyresgäst eller tredje man framförrimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.7 NEDSATTNING AV HYRA

Hyresgästenhar inte rätt till nedsättning av hyran för hindereller men i nyttjanderätten till följd av att

Hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.3 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Hyresvärden arbetar med miljöcertifiering av sina fastigheter enligt olika miljöcertifieringssystem, till

exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM In-use. Byggnaden har byggts och bedömts utifrån olika

krav gällande bland annat energi, inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns

av en tredje part. Detta innebär att certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden
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uppfyller de krav som certifieringen ställer. För Miljöbyggnad sker granskningen i förvaltningsfasen,

inom två år från när fastigheten tas i drift. Det är därför av synnerlig vikt för Hyresvärden att ta del av

den information som finns och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla denna certifiering.

Hyresgästen förbindersig att följa de instruktioner och anvisningar som Hyresvärdentillhandahåller

avseende bland annat materialval, energiförbrukning och ventilation.

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperaturer och nyttjande av el.

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus).

Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så

är möjligt välja snalspolande utrustning i Lokalen. För Svanenmärkta byggnader ska

rekommendationernai Drift- och underhållspärmenföljas. Hyresvärden förordar val av närproducerade

material med miljövänliga transporter.

Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella

ombyggnadereller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringen till Hyresvärden

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamtför Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckor efterTillträdesdagen samt varje år inom 30 dagarefter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga

brand ochför att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbindersig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samttillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägarvid nödsituationer.
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Hyresgästenär skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästen eller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Detär av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskyddi övrigt under hyresförhållandet framgåravtill

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, paraboleller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållandeför alla skador i Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsadtill — skada som uppkommerpå grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästensförsäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärdeninnan installation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort.
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4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästenär skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnaden och Fastigheteni övrigt.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrardet ochtillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätttill tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta. Ovan gäller ej det som HG står som ägaretill, enligt bilaga 3.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har ävenrätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätttill

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärdenärinte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller likhande som Hyresgästenharutfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriveri Lokalen.

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästen får inte upplåta panträtttill Lokalen eller på annatsätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternasfullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtalet är villkorat av att:
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a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samt Övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende 7-9 och idrott och dettillfälliga hyresavtalet avseende

F-6;

c) bygglov som medger en byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vinnerlaga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.

För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den 2022-09-01,villkoren i punkt c),

d) och e) inte uppfylls senast den 2024-03-01 ska Parterna vara berättigade att säga upp detta Avtal.

Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller b

upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om atti första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse att

Köparen erhåller bygglov. Om sådana åtgärderinte går att genomföra och någon av Parterna säger

upp detta avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget

samverkansavtal

4,11 FORETRADESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.

5. Övrigt

Partena skall ha kontinuerliga avstämningstillfällen vart 4:e år, en gång per mandatperiod.
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Bilaga 3

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till

Hyresavtalet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav

Hyresvärdentillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar

genom onormalt slitage eller skadegörelse. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före

ateranskaffning och utbyte.

Definitioner

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byteeller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärdenrätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

Ägare: Vilken part som är ägarenvid avflyttning av Lokalen

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift |Underhall Utbyte Anmarkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hardgjorda ytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HV HV HV
Utbyte efter teknisk

Grusade ytor HV HG HG HV livslängd, Ca tid 8 år

P-platser inkl markeringar HV HV HV HV

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HV HV HV
HV byter ut när teknisk
livslängd är slut. Avser

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HV fallskyddvid lekplats

Utrustning for cykelparkering pa tomt HV HV HV HV

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HV

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HG HG HV

Trädgårdsmöblerlösa HG HG HG HG
o Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltar i samråd med HV

Flaggstänger HG HG HG HG

Flaggor samttillbehör(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgård/förskola HV HG HG HV Drift inkluderar sandbyte

HG bekostar om åtgärd

3 är underhållsåtgärd. Om

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG utbyte krävs bekostar HV

Altan trädäck HV HG HG HV

Övrig fast utrustning på tomt HG HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtak inkl. pergola HV HG HV HV

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV

Gräsytor ej konstgräs HV HV HV HV

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV

Övrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV

Avser verksamhetens

skyltar efter

Skyltar på fasader HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

FASADER

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt HV HV HV HV

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt HV HG HV HV
HG. Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV
Utbyte efter teknisk

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV livslängd.

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning(inkl. vaderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVANDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dorrar, glaspartier HV HG HV HV

Lascylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT

Periodiskt Utbyte ca 18

Golv HV HG HG HV år. Golvvård åligger HG
Periodiskt utbyte

Tak HV | HG HG HV undertak

Vaggar HV HG HG HV Periodiskt utbyte ca 8 ar

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HV

Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG
Utrusning som sitter fast

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG i väggareller golv

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmarkning

Omkladningsskap HG HG HG HG

Morklaggning invandigt HG HG HG HG

Avdelningskök, storkök

Köksutrustning/vitvarorfat installerad (kokgrytor,

stekbord mm HG HG HG HG

Köksutrustning lös HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Kyl-/frysrum HV HG HG HG

Förråd och soprum HV HF HG HV

Lös utrusning matsal HG HG HG HG

Fast monterad utrusning matsal HG HG HG HG Ex serveringsdiskar

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda

förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG
Drift inkluderar tömning.

Utbyte efter teknisk
Fettavskiljare HV HG HG HV livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturerallmänbelysning HV HG HV HV

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljöbelysning (t ex vid konst, växter) HG HG HG HG

Eluttag utvändiga HV HG HV HV

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG

Sign 
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning
. Ex instangningslarm

Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND

Se separat gransdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnat, HG HG HG HG

Telefoner/televaxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STADNING, RENHALLNING OCH SNOROJNING

Stadning invandigtinkl. golvvard (t ex polishing) HG

Rengoring av teknikutrymme HV

Rengöring av soprum HV

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snöröjning/sandning till entréer HV

Snöröjning/sandning gångvägar HV
Snöröjning/sandning runt lekutrustning

skolgård/förskola HG

Snöskottning/borttagning av istappar på byggnad HV
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HV

Sign
Hyresvärd Hyresgast
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Bilaga 4
Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö DonaFastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

Generellt

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand ochför att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. Föratt

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs undervarje rubrik följande:

oe Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

Hur ochvilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

Hur ofta underhållet/kontrollerna genomförs,

Vem som utför underhållet/kontrollerna (hyresvärd eller hyresgäst)

Var provningsprotokoll och journaler återfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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1. ANSVAR

HEMSÖ
 

HG HV
 

Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.  

Ansvararför den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad,klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

Ansvarar för att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten.Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HGtillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvararför att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska

genomföras.

Ansvararför att det finns en utbildningsplan

för personer medsärskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4, RUTINER
 

HG HV
 

Ansvararför att samtliga rutinerfinns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempelpå rutiner som skafinnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.  HV ansvararför att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKNISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

Ansvararför att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt

utrymningsvägar.  

Ansvararför att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
 

   [a 
2 (6)

 

 

 
 



6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSO
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e  Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manovertabla)

e —Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutningtill SOS

Underhåll, HV ansvarar för alla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprovoch kvartalsprov enligt

sk6tseljournal

e Revisionsbesiktning

e SBF-besiktning

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare.

Journaler/protokoll återfinns hos HV.
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

    
 

 

 

 

   hos brandskyddsombud, HG  

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen, drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapportera till HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapporter till HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, (HG) HV

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner

ansvarsområde inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt

kontroll checklista.

och intervall

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns

 

Sign
Hyresvärd

AWNod

 

Hyresgast
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HEMSÖ
 

 

 

 

   
 

 

 

 

brandskyddsombud.

6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapportera till HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaret för åtgärdandeav brister

brandeellsgräns skall godkännas av utgår från vad som orsakatbristen.

HV.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Kvartalspov genomföras av HV.

kontroll checklista. HG skall utföra okulär Underhållsansvarig.

ochintervall kontroll. Alla förändringar av

brandcellsgranserskall godkannas

av HV.

Utförare brandskyddsombud, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

och intervall checklista. Vid fel skall HG rapporter Underhållsansvarig.

till HV för åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos HV   
6.6 SLÄCKUTRUSTNING(handbrandsläckare och brandposter)
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandsläckare inom förhyrda Handbrandsläckare och brandposter Inom

ansvarsområde ytor. gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Kontrolleras enligt checklista.

kontroll checklista. Besiktning och service 1 Besiktning och service 1 gång/år.

och intervall gang/ar. Underhallsansvarig. Underhallsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos

HV   
Sign

Hyresvärd
Al = J0a
 

Hyresgäst
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6.7 NÖDBELYSNING

HEMSO
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

   
 

 

HG HV

Ansvar och Inom férhyrda ytor Inom gemensammautrymmen,drifts-

ansvarsomrade utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

granser mot andra hyresgaster.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Vid fel skall HG rapport Underhållsansvarig

och intervall till HV för åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Brandskyddsombud, HG HV

6.8 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)
HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat medtillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

ochintervall spjäll. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

HV

6.9 LÅSNING(vital funktion koppladtill låsning i utrymningsväg)

HG HV
 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapporttill HV för Funktionskontroll enligt checklista.

 

    
 

 

 

 

 

    

ochintervall åtgärd Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.10 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporttill HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll kontroll enligt Kontroll enligt checklista

ochintervall checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)
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inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan HV tar fram underlag; kontrollplan med

medtidsintervaller för kontrollerna tidsintervaller for kontrollerna och checklistor

och checklistor för de punkter som för de punkter som åligger HV att kontrollera

åligger HG att kontrollera enligt enligt punkt 6 ovan.

punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvararför att de åtgärder som HV ansvararför att de åtgärder som krävs för

krävs för att undanröja ev. fel och att undanröja ev. fel och brister som

brister som framkommit efter framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig Ansvarig person och tidplan ska finnas och

person och tidplan ska finnas och kvittering ska göras när felet eller bristen är

kvittering ska göras när felet eller undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

bristen är undanröjd. HG meddelar fel och brister som beröreller påverkar HG.

även HV om sådana fel och brister

som berör eller påverkar

HV.

Uppföljning SBA arbetet ska följas upp årligen SBA arbetetska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvararför hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvararför

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

ochställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvararför brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska skei

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS.Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.
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Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad

 

  
 

Bilaga 5

Avser Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort

53304 0100 00 Del av Ljungs-Hälle 1:288, 1:309 m.fl,

Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397   
 

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt

 

”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den

lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att Hyresvärden ska

ansvara för projekteringen, genomförande av Projektet och vara beställare av den

entreprenad som hyresgästanpassningen medför.

1.2 Parterna är vidare överens om att byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig

upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till

Hyresavtalet.

2 Omfattning

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och

skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och

utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen

ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor

beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra. Denna bilaga

upphöratt gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock

avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter

Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är

åtgärdade.

Dennabilaga inkluderar följande underbilagor:

5.1 Gransdragningslista Investering
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5.2. Teknisk beskrivning

5.3 Typrumsbeskrivning

5.4 Ritning med planlösning och situationsplan med gårdsutformning

5.5. Oversiktlig tidplan med beskedtidplan

5.6 Blankett for 6verenskommelse om ATA

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan

angivna handlingar, ”Handlingarna”:

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,

gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder

annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i

Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som

redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan

Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla

istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

Organisation

Nedan angivna företrädare (ombud) för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att

företräda respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramenför Projektet.

Ombudenhar således rätt att för parts räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid

byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

Projektansvarig och ombud hos Hyresgästenär:

Namn: Cecilia Friberg

Telefon: 0522-695 693

Mobil: 0702185450

E-post: cecilia.fribergQuddevalla.se

Projektansvarig och ombud hos Hyresvärdenär:

Namn: Tobias Lagerwall

Telefon: 031-730 54 17

Mobil: 0790-788866

E-post: tobias.lagerwall@hemso.se

Sign
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Hyresvarden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommeratt

ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvardens rakning. Byggprojektledaren har dock inte,

om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-

kommelser angåendeiordningställandet av Lokalen och därmed sammanhängandefrågor

såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.

Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-

relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen

ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens

entreprenör(er) avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen

har godkänt detta.

Upphandling och entreprenadavtal

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av

Projektet.

Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera

entreprenadavtal med en eller flera entreprenörerför projektering och genomförande av

entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga

handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande

handlingar:

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör

(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter

(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationenslage

(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende pa val av upphandlingsform

minst

a. Teknisk Beskrivning

b. Typrumsbeskrivning

c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav

(vi) Beskrivningar av Hyresvärdenseller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i

samverkan med Hyresgästen.

På Hyresgästens begäran ska de delar av upphandlingen som avser rivning och sanering

av befintliga byggnader och storkök samt larm- och passagesystem redovisas med separat

prissättning av anbudsgivare, se Bilaga 5.1 Investeringsgränsdragning. Investeringarna

som särredovisas i upphandlingen ska kostnadsregleras enligt nedan, om inte Parterna

skriftligen överenskommer om annat.

(i) Kostnaderföratt riva befintliga byggnader samt eventuell sanering skall erläggas

som en direktbetalning av Hyresgästen.

(ii) Investeringen för storköksutrustning ska erläggas av Hyresgästen genom ett

tilläggsavtal med annuitet på 10 år och med 6 % kalkylranta.
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(iii) Investeringen för larm och passage ska erläggas som en direktbetalning av

Hyresgästen.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas äger

Hyresvärden rätt att fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att väntatill efter

tillträdesdagen med att avsända faktura.

Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet

anges i punkterna 4.4 - 4.12 nedan.

Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling

(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.

Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med

bestämmelserna i denna punkt, kommer att  fatta_ tilldelningsbeslutet. I

förfrågningsunderlaget ska framgå att entreprenaden kommeröverlåtas på Hyresvärden,

efter att Hyresgästen meddelat tilldelning.

Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”obligatoriska krav”

enligt LOU. Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag

avseende entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från

mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska

förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom dennafrist

ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.

Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av

entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska

granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.

Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.

För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses

ha godkänt annonserna.

Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.

omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.

Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, underförutsättning

att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

Hyresgästen ska öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresgästen kontrollerar

”obligatoriska krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna

anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan

tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande

enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga

anbud utvärderats av Hyresgästen.
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Om någonav Parterna anser att inkomna anbudi den offentliga upphandlingen är för dyra,

och Hemsö eller Kommuneninte väljer att i förhållande till Kommunen eller Hemsö stå

dennafördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag

kring Projektet göras. För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta Projektet och

inte genomföra en ny upphandling ska vad som anges i Samverkansavtalet punkt 6

avseende kostnadsfördelning m.m. gälla samt Hyresavtalet på Hyresvärdens begäran

upphöra att gälla. Ett sådant upphörande ska skriftligen dokumenteras.

Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren

löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga

rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på

Hyresvärden.

Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och

sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess

att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt

klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka

åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska

gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Vardera Part står sina kostnaderi

anledning av denna punkt 4.12.

5 Hyra beräkningsmodell

Se Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan

avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i

Uddevalla kommun("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna

för Hyresavtalets innehåll och i punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en

beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. Parterna har beslutat att göra

avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån utifrån en

beräkningsmodell som baseras på ett riktpris på entreprenaden som fastställs efter att

projektet genomfört en Fas 1 (systemhandling) tillsammans med upphandlad entreprenör.

Hyran fastställs enligt följande process:

1. Hyresavtal tecknas med en preliminär hyra som baseras på en uppskattad

entreprenadkostnad om 29000 kr/BTA,så kallat preliminärt riktpris.

2. LOU-upphandling av entreprenad i samverkan genomförs ochtilldelas.

3. Fas 1 (systemprojektering) enligt upphandlingen genomförs. Fas 1 avslutas med

att entreprenadkostnaden uppdateras och slutligt riktpriset fastställs.

4. Om slutligt riktpris är 10 procent högre än preliminärt riktpris har Hyresgästen

möjlighet att göra om upphandlingen en gång. Det görs som en sedvanlig LOU-

upphandling av entreprenadavtal. För det fall upphandlingen görs om åtar sig

Hyresgästen att acceptera det vinnande anbudet och därefter fastställs hyran.

5. Hyran bestäms baserat på beräkningsmodell som framgårav bilaga 1-A.

6. För det fall Hyresgästen har beställt ÄTA som inte direktbetalas ska den fastställda

hyran justeras när Projektet är färdigställt och dokumenteras i särskild handling.

För detfall hyra har hunnit erläggas och den inte överensstämmer med den slutligt
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fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom nästkommande

hyresbetalning/hyresbetalningar.

Kostnaderför rivning av befintliga byggnader och eventuell sanering samt kostnad för

storköksutrusning ingår ej i här definierat riktpris.

Tillträde

Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär

tillträdesdag förutsätteratt tilldelningsbeslut för byggentreprenad vunnit laga kraft senast

1 oktober 2022 samt att Hyresvärden erhållit bygglov och därefter startbesked för

byggnationen senast 1 oktober 2023. Vid försening för något av ovanstående ska den

preliminära tillträdesdagenflyttas fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte

erfordras med hänsyntill de entreprenadarbeten som påverkas därav.

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månaderi förväg.

Ett försenattillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid.

För detfall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska

hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under

förutsättning att hyrestidens slut skriftligen reglerasi ett tilläggsavtal.

Efter att Hyresvärden har meddelatdefinitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att

flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på

omständigheter som anges i punkten 9 (ÄTA-arbeten), punkten 10 (Besked från Parterna),

i punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar

som är utom Hyresvärdenskontroll.

Om det inom ramenför Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som

kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för

Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som

uppkommertill följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att

det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdenssida.

Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de

omständigheter som anges i punkten 9 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av

beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 9.7 nedan,

punkten 10 (Besked från Parterna), eller punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), ska

Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte

hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen

förelegat. Om Hyresvärdenhelt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,

ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om

Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av

Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad

utifrån total hyra multiplicerat medtillträdd yta dividerat med total yta.
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Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband

med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för

hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av

Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande

arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på sådant sätt att

Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet att nyttja

Lokalen.

Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 6.1 ovan inträffa senare

än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder övereller

ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som

föranletts av en sådan försening begränsadetill ett vitesbelopp. Vitets storlek kommeratt

fastställas i relation till det vites- eller skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätttill

enligt tecknat entreprenadavtal. Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller

skadeståndsbelopp erlagts av Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet.

Parterna är överens om att Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för

att avtalade viten utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med

anledning av en sådan tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan

det betalas ut till Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som

berättigar anlitad entreprenörtill tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida

tidsförlängningen inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.

Hyresgästmöten

Undertiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska

Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.

Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt

befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena

efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella

personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och

schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten

närvara vid extra mötevilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.

Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera

det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges

vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och

eventuella beslut som fattats.

Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling,

tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär

tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärdentillhanda.

Tidplanen kommeratt uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och

genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna

översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som

entreprenören upprättat.

Sign
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

HEMSO
ATA-arbeten

Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa

önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller

funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.

Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till

önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast

efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat

anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av

eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till

Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av

resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten 9.5

nedan.

Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska

Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för externa kostnader för

utredning av i Projektet upphandlade konsulter eller entreprenörer. Efter begäran från

Hyresgästen ska Hyresvärdeni förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för

utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen

meddela Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för

Hyresvärdensverifierade kostnaderför projekteringen av berörd ÄTA.

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa

överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande

överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att

ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller

att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl

ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning.

Överenskommelse om ÄTAska föratt vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-

blankett, bilaga 5.6.

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det

hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen. Parterna

kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning.I så fall ska alltid ett tillägg om 10

procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning

för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om

fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader(alla externa

kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material,

projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen.

Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna

kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 10 procent beräknat på den externa

självkostnaden.

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen

tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som leder

till ökade kostnader.

Sign 
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9.6

9.7

9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

HEMSO
Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ATA-lista. ATA-listan ska

avstammasveckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.

Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

Hyresvärdenharrätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av

bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av

konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden

för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt ÄTA-

blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter

tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för

utredning av eventuell ÄTA samtför beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas vid
ett tillfälle om inte annat anges).

I det fall Parterna har träffat överenskommelse enligt punkt 4.8 ovan eller överenskommit

om ÄTA som inneburit att hyran eller arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras

eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande förändrats i

förhållandetill Hyresavtalet, eller att hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse,

före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

Besked från Parterna

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till

Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan

dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågortill

Hyresvärdens ombud. Tillkommerfrågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om

sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all

erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att

frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de

projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärdenrätt att välja utförande, efter

meddelande däromtill Hyresgästen.

Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som

erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med

undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av

Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas

till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.

Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana

handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,

granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna

besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 9 ovan.

Sign
 

  
Vf

[lw

Hyresyard Hyresgast

  
9 (10)



11

11.1

11.2

12

HEMSO
Hyresgästens egna arbeten

Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra

egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det

fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och

kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har

att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen

ansvarar även för att denne har använderkorrekt ritningsunderlag vid dennes inredning av

Lokalen.

I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också

för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes

underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall

avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna

arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa

Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande

samordning av arbeten och arbetsmiljö.

Tillträdessyn

Parterna ska i samband medtillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är

inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med dennes

entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen godtar

vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.

Sign 
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HEMSÖ

GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING — SKOLA

 

 
 

 

Bilaga 5.1
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

Ljungskileskolan i -Hä : :jung 53304 0100 00 Del av Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, m.fl.

Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 12000-1397   
 

Föreslagen standard gränsdragningslista investering

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart

att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger

tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka

investeringar som ingåri avtalet.

Ansvarför underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,

Bilaga 3 till hyresavtalet.

Definition:

Investering: Med investering avses att stå kostnaden för att objektet tillförs lokalen för första

gången.

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet.

Notering: Hemsö kani de flesta fall erbjuda hyresgästen att montering och installation görs inom

entreprenaden. Exempelvis: Entreprenören tar fram en optionslista till hyresgästen med kostnad för

inköp och installation/monter för arbeten som skall bekostas av hyresgästen men som kan avropas av

hyresgästen och genomföras inom entreprenaden.

Sign
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Utför

HV

Investerar

HV HG HG

Ledni

Brunnar

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel,
betongplattor, asfalt

Grusade

P-platser inkl markeringar

Utrustnin latser (ex laddstolpar

Utrustni

Inh

for cykelparkeri tomt

nader, grindar, stangsel

rmaturer tomt

och dylikt

Atervinni

S r

Fla er

Fla

Övrig fast utrustnin

tomt

samt tillbehör(t ex flagglina

tomt

Konstverk tomt och fasad

Planteringar (t ex blomrabatter

Buskar, träd, häckar

G e räs

Lekutrustning fast monterad

Bänkar latser, fast monterade

Konstgräs, barkflis

Tätskikt

Takbe i

Takavvattni

Stegar, gå säkerhetsutrustnin

Takfönster, takluckor, lanterniner,

ljuskupoler, rökluckor

rtak

TV-Antenn

Papperskorgar fasader

Kommentar

HV ansvarar inom ramenföraktuell P-norm

HV bekostar om det krävs P-norm

HV ansvarar inom ramenföraktuell P-norm

HV bekostari enligt bygglovshandling.

bekostas av HG

HV bekostar utvändig återvinningsstation i

enlighet med bygglov. Station eller kärl

inomhus omfattas av hyresgästens

och bekostas av HG.

HV bekostar om det är krav för bygglov eller

del av fasadutformning. Annars förhandling
och med möjlighet att dela kostnaden för

HV bekostar inom ramenför Skolgårdslyftet,
se Handbokför t

Asfaltsgummifår enbart förekommai

I

 
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar Utför Kommentar

Hv HG Hv | He |
Skyltar pa fasader x XL Enligt överenskommelse med HV

Åskledare x Xx

Utvändiga fläkthus x X 

         

 Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar | Utför Kommentar

HV HG HV HG

Fasadytor x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar

utvandigt x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterd6érrar

invandigt x xX

Fonsterglas x x

HV ansvararför persienner inom ramenfor
Milj6byggnad samt BBR avseende

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x X__| solvarmelast, energi och dagsljus
HV ansvararfor utvandig solavskarmning

inom ramenfér Miljobyggnad samt BBR

Solavskärmning utvändigt X X avseende solvärmelast, energi och dagsljus.

HV ansvararför belysning enligt bygglov.

Belysningsarmaturerpa fasad Xx x Ovrig belysning bekostar HG.
HV ansvararför allmän belysning inom

Lampor, lysrör och dylikt x x ramenfér Miljabyggnad och BRR.
 

ENTREER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl.

 

 

 

 

 

tillbehör) x x

HV bekostar inom ramenfor BBR-krav
Automatisk dörröppnare Xx xX (tillgänglighet eller brand)

HV bekostar inom ramen för BBR-krav
Rullstolsramp X Xx (tillganglighet)

Skrapgaller entréer x x

Lastkaj, varumottagning (inkl. vaderskydd) X x
 

Stomme

 

 

 

Xx X

Dorrar, glaspartier X x

Hissar xX X
 

 

 

 

Sanitetsgods

 

 

 

 

 

 

      Xx X

Toalettborste x x

Spegel ovan tvattstall i WC/RWC x x

Hallare for
pappershanddukar/toalettpapper/tvadispen

ser Xx x

Duschvaggar/duschbas X Xx

Förråd och soprum Xx x

Hyllor pa konsolsystem i stadutrymme x x   
 

Sign
Hyresgast
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Vitvarori tvättstuga, tvätt-och

torkutrustning xX x
 

        

 

Sign
Hyresvard Hyresgast
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Investerar | Utför Kommentar

HV HG HV HG

Lös inredning xX x

HV kan erbjuda produktförslag och erbjuda

Låsbara elevskåp X X montering inom entreprenaden.

Whiteboard inkl tavelbelysning x x

Kapphylla med krokar X x

Vikvaggar x x

Låsbara skåp för personal x x

Morklaggning invandigt x X Ej motordriven

Köksinredning pentry, fast monterad xX x | hemvister enligt pentryuppstallning

Vitvaror, fast monterad Xx X Hemvister och basrum,ej specialsalar

Vitvaror, los (ex Micro, kokplattor) Xx x

HV ansvararför skyltar för WC, städ, hissar,

Skyltar, fastighetsrelaterade xX x teknik, nddutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade X x

Ovrig verksamhetsspecifik utrustning och

inredning x x

STORKOK OCH HEMKUNSKAP

Köksinredning pentry, fast monterad x X

Vitvaror, tex

micro/tvattmaskin/torktumlare/diskmaskin//

spis/ugn/kylskap/frysskapetc. x x HV ansvararfér framdragning av VA

Förhandling vad som ingår och bekostas av
HV avseendefast utrustning, ex stekbord,

Mottagnings — eller kokeri, kokgrytor. HV ansvararför
tillagningsköksinredning, fast inredning X xX framdragningavel

Mottagnings — eller

tillagningskoksinredning, lös inredning Xx

Inredning diskutrymme x x

Serverings-och utlamningsdiskar Xx x

Fast monterad utrustning matsal X X

Lös inredning matsal/kök Xx xX

NO-SALAR

Gasolskap inkl skyltning x Xx HG ansvararför skyltning

Draghuvar och dragskåp inkl skyltning xX X HV svarafér framdragning av ventilation

Punktutsug Xx Xx HV svarafor framdragning av ventilation

Förvaringsskåp kemikalierinkl
brandisolering x x

Néddusch och dgondusch X xX HV ansvararfor framdragning av VA

Höj och sänkbara elevbord medel Xx x HV ansvararfor framdragningav el

SLOJD/BILD/MUSIK       
Sign
Hyresgast
 

Hyresvard
AJA ’
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Möbleroch lös inredning trä-, metall- och

textilslöjd, bild, musik
 

Förvaringsskåp
 

Arbetsbänkar med el HV ansvararfor framdragning avel
 

Okrossbar foliespegel med draperi <x
|<

|X
TX

<x
|<

|x
|x

 

Utrustning och verktyg i slöjd, såsom
spånsug/kontursåg/pelarborr/bandsåg/pelar
slip m.m
 

 

IDROTT

Förhandling med hyresgäst avseende

utrustning idrottshall. HV utför med fördel

montering och installation för att minimera

HG åverkani väggar, tak och golv. Gäller

samtliga installationeri idrottshall.
 

Ribbstolar
 

Takhängda basketkorgar
 

Handbollsmål
 

Nät och nätstolpar (vollyboll, badminton,

tennis, etc)
 

Fäste för nätstolpar i golv
 

Lodlineskenor(rep att svinga sig i)
 

Bomsystem
 

Matthiss
 

Romerska ringar
 

Övrig utrustning idrottshall så som tex

bockar och plintar, koner
 

Resultattavlor
 

Fasta bänkaroch list med krok,

omklädningsrum
        
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst

LY
 

    
719)



Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

Pumpar

Golvbrunnar

Fettavskiljare

Gipsavskiljare

Vattenledningar/avl edningar

Ta nar och termostatblandare

Reglerutrustnin

Kana för luftbehandli

Fläkta

Ventilationsdon

Filter (för luftbehandlin

Värmeledni m

Värmeväxlare

>
JA

12
0

20
0

TA
TA

TA
TA

TA
TA
T
A
T
A

>
1

10
1

0
1

1
1

1
1

Imkanal kök

HV om detkrävs enligt brandskyddskonsult.

Böreftersträva att finna lösningar som inte

Sprinkler kräver sprinkler

Lam imtändare, säkri

Kraftledningar (även på

Transformatorer nningsanläggnin

El centraler

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don

Armaturerplats ing (inkl. HF-don

Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex

vid konst, växte

Eluttag utvändiga, invändi

Timerför kaffe are

Driftlarm för hetens tekniska

Inbrottslarm till ns lokal

ningslarm

Överfallslarm

Övriga verksamhetslarm

N nalsystem, WC/RWC

Passe inom naden/till lokalen HV ansvararfor kanalisation

na m
Styr- och 6vervakningssystem för

verksamhetsutrustni

inder och ar 
Sign

Hyp, oy Hyresgast
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Handbrandsläckare ningstavla

nin lam

Se separat gränsdragningslista systematiskt

rbete

Kanalisation, tele/data

Lednin tele

Ledningsnat, data/bredband

Telefoner/televaxel

TV-antenn for SVTa, SVT2 och TV

TV-digitalbox

Kabel-TV

AV-utrustning ex projektor, projektorduk

och | em

Smartboards

Orienterin a/Informationsskarmar

P kal na m

Interntelefon

Porttelefon

Tidsstyrning, tidkanaler, klockor,

ti istrering, etc

H lare och laranläggnin

S m förljud-och bildöverföri

Lokalbokni m

HV bekostartill anslutningspunkti
heten.

HV bekostar till anslutningspunkti

heten.

HV ansvararförtelesli 

Sign
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HEMSÖ

TEKNISK BESKRIVNING

 

 

 
 

    

Bilaga 5.2
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309 m.fl. Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

0 INLEDNING

Denna tekniska beskrivning är framtagen föratt i grova drag beskriva byggnaden Hemsö planerar att

uppföra. Byggnaderna är en skola.

Byggnaderna kommeratt projekteras i samråd med Hyresgästen där denna tekniska beskrivning är

utgångspunkt för hyresvärdens åtagandetillsammans med Typrumsbeskrivning och Gränsdragningslista

Investering.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnaderna projekteras i samråd med hyresgästen för att möta hyresgästens behov. Byggnaderna

inrymmeren skola från årskurs förskoleklass till och med årkurs nio med tillhörandeidrottshall.

Byggnaden kommeratt projekteras och byggas i enlighet med miljöcertifieringssystemet Svanen.

För alla inbyggda material gäller Hemsös rutiner för SundaHus, vilket betyder att lägst klass B

accepteras om inte särskilda skäl föreligger.

All projektering för (och utförande av) fastigheten kommeratt följa gällande regelverk för PBL, BBR,

AMA,Säker vatten, GVK/BKR och dylikt.

2 GRUNDKONSTRUKTIONER

Grundläggningen kommeratt utföras som självbärande platta med pålar och plintar.

3 STOMME

Byggnaderna uppförs i en bärande betong- stål- eller trästommeeller en hybrid av dessa material.

Bjälklagen kommeratt utförs som betong- eller träbjälklag. Ytterväggar kommeratt utföras med

utfackningsväggar.
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4 Tak

Yttertaket består av takstolar i trä eller stålfackverk. Yttertaket beläggs med takduk, takpapp,

tegelpannor eller plåt, beroende på takens lutning. Solceller installeras ovanpå taket i de väderstreck

som medger tillräcklig effektivitet i energiproduktion.

5 KOMPLETTERINGAR

5.1 HUSKOMPLETTERINGAR

Ytterväggar kläs med betong, tegel, trä eller skivmaterial. Fönster i utsatt väderstreck kan komma att

utföras medfasteller justerbar solavskärmning.

Målsättning gällande akustik är att uppfylla ljudklass B.

Takavvattningen sker utvändigt med hängrännor och stuprör.

5.2 RUMSKOMPLETTERINGAR

Innervaggar kommeratt byggas som lättväggar medstål-, trä eller pappreglar som bekläs med gips

samtisolering där det krävs med hänsyn av ljudkrav.

Innerdörrar utförs av trä eller metall/stål.

För övriga delar, se Typrumsbeskrivning.

6 INSTALLATIONER

6.1 Värmeoch sanitet
Uppvärmning kommeratt ske genom radiatorer.

Rör till tappställen kommerutföras både med synlig och dold förläggning.

6.2 Ventilation

Ventilation utförs utefter myndighetskrav på luftomsättning, klimat etc. Utgångspunkten är att

byggnaderna projekteras för att klara de myndighetskrav som finns på maximal innertemperatur, varför
separat kyla inte bedöms behövainstalleras.

Eventuella synliga kanaler och ventilationsdon ska vara måladei kulör lika bakomliggandeyta.

6.3 El

Klassrum förses med eluttag utefter myndighetskrav.

6.4 Belysning
I verksamhetslokaler installeras allmänbelysning utefter aktuella myndighetskrav.

6.5 Hissar

I skolbyggnadför förskoleklass till klass sex installeras två hissar. I skolbyggnad för klass sju till nio inkl.

idrottshall installeras en hiss. Hiss förses med larmanordning vid eventuellt driftstopp.
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6.6 Brandsäkerhet

Ingen sprinkler behövs installeras. Utrymning för varje flygel i byggnaderna möjliggörs av

brandtrapphus. Byggnaderna utformas inte för övernattning.

6.7 Passage

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av passagesystem, t ex kortläsare.

6.8 IT/Telefoni

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av IT/Telenätverk.

6.9 Nödsignalsystem
RWCoch vilrum utrustas med nödsignalsystem utefter myndighetskrav.

6.10 Säkerhet/inbrottslarm

Entrépartier/fönster mm projekteras och utföres med skyddsklass 2, upp till 4 m ovan mark. Entrépartier

samt fönster inom 4 m från marknivå är förberedda för hyresgästens installation av inbrottslarm.

7 UTEMILJON

Utemiljön färdigställs med plantering av träd, rabatter, gångstråk, trappor, murar, lekutrustning etc.
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 2

| | | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
Ws| | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans     

FORKLARING OVER BETECKNINGARAV MATERIAL, VARA, YTSKIKT O DYL

I rumsbeskrivningen användsföljande beteckningar:

G = Golv, Trapp- och vilplan, trappsteg o dyl.

S = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter o dyl.

V = Vaggar, pelare o dyl.

T. = Tak, trappkupor, undersida trapplopp, takbalkar, inkladda kanalero dyl.

QO. = Ovrigt (inredningar, utrustningar o dyl).

P:\Liljewal2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

W
RUMSBESKRIVNING

e Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

all  

Sidnr: 3

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   De Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans   
Klassrum / Basrum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Tra, malning

Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel bakom Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Pentryinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Grupprum
Förråd / Grupprum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning

PALiljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS fa
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Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 4
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Kapprum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Klinker

Ss Klinker

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Kladfackenl. planritning
Elevskapenl. planritning
Sittbank/ Skohylla enl. planritning

Arbetsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

Linoleum

Trä, målning

Målning

Demonterbart undertak

Skrivtavla enl. planritning
Värdefackskåp enl. planritning
Klädkrokar/ Hatthylla
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 5

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

WwW I Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
a Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans

wc

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulér A
Kakel Kulör X

T. Fast gipsundertak, malning

Ö. WC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

 

RWC

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

Ss. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulor A
Kakel Kulör X

| T. Fast gipsundertak, målning

Ö. RWC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning
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RUMSBESKRIVNING

Hemsö

 

Sidnr: 6

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   
liljen Nya Ljungskileskolan 7-9

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Städförråd / Städcentral

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Demonterbart undertak

Hyllor enl. planritning
Stadsetenl. planritning
Utslagsbackenl. planlösning
Mopptvattmaskin enl. planlösning
Tvättmaskin enl. planlösning
Torktumlare enl. planlösning
Utkastare enl. planlösning

 

Samtalsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Skrivtavla enl. planritning
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lie, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 7

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans   
Fullstor idrottshall

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Sportgolv

S. Trä, målning

Vv. Målning
Spaltpanel

T. Diktmonterat undertak
Spaltpanel

Ö. Skrivtavla enl. planritning
Läktare
Linjemålning
Idrottsutrustning

Förråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

Sportgolv

Trä, målning

Målning

Fast gipsundertak, målning

Hyllor enl. planritning
Högskåpenl. planritning
Upphängningför idrottsredskap enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

lille, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemso

 

Sidnr: 8

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Uteförråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Klinker

Klinker

Malning

Fast gipsundertak, malning

Hyllor enl. planritning
Upphangningfor idrottsredskapenl. planritning

 

Städ (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

6

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Fast gipsundertak, malning

Hyllor enl. planritning
Stadset enl. planritning
Utslagsback enl. planlösning

 

Städförråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V

T.

6

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Fast gipsundertak, malning

Hyllor enl. planritning
Stadset enl. planritning
Utslagsbackenl. planritning
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lie Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemso

 

Sidnr: 9

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl  Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Omklädning tjejer
Omklädning killar
Omklädning enskild

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning
Kakel

Demonterbart undertak

Ö. Fasta bänkarenl. planritning
Kroklist enl. planritning
Spegelenl. planritning

RWC/D

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

V.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning, kontrast enl. principuppstallning
Kakel

Fast gipsundertak, malning

RWC-inredningenl. planritning
Dusch-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringarenl. principuppstallning
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lie, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 10

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

WC/D

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

Fast gipsundertak, målning

Ö. Dusch-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

Dusch

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulér A
Kakel Kuldr X

T. Fast gipsundertak, malning

Ö. Dusch-inredning enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 11

| i lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WsI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kul6r/ Glans   
Larare / Domare

Larare

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

S Trä, målning

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning
Kroklist/ Hatthylla enl. planritning
Spegel enl. planritning
Klädskåp enl. planritning

 

Liten idrottshall

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Sportgolv

S. Tra, malning

Vv. Målning
Spaltpanel

T. Diktmonterat undertak
Spaltpanel

Ö. Skrivtavla enl. planritning
Linjemålning
Idrottsutrustning
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 12

| i I ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WsI I Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Administration

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

S Trä, målning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning
Postfack enl. planritning
Bankinredning enl. planritning
Hyllor enl. planritning

 

Personalrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning
Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö. Pentryinredning enl. planlösning
Kyl enl. planlösning
Frys enl. planlösning
Micro enl. planlösning
Diskmaskin enl. planlösning
Återvinningstation enl. planlösning
Whiteboard enl. planritning
Anslagstavla enl. planritning
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lie, Nya Ljungskileskolan 7-9

 
Hemsö

Sidnr: 13

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling Typ/Kulör/ Glans   
Vilrum

Material, vara, ytskikt o dyl

Linoleum

Trä, målning

Målning

Demonterbart undertak

Kroklist enl. planritning

 

Kapprum (personal)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

oO
A

<
o

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Kladkrokar/ Hatthylla enl. planritning
Forvaringsskap/ Vardefack/ Lararfack enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning
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Sidnr: 14

Uppdragsnr: 1 20 241 00

     
lil e Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23

al | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Omkladning (personal)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

T. Demonterbart undertak

Ö. Klädskåp med bänkenl. planritning
Spegelenl. planritning
Handfat enl planritning

 

Specialpedagog / Speciallärare

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Kroklist enl. planritning
Skrivtavia enl. planritning
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lille, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 15

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
  
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans

Textilslöjd

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Gummigolv

S. Trä, målning

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Tvättmaskin enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Anslagstavla enl. planritning
Spegel helkropp enl. planritning

 

Trä- / Metallslöjd

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Gummigolv
Rostfri plåt vid lödbord

S. Trä, målning
Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning
Spaltpanel
Stänkskydd av rostfri plåt vid Skåpinredning
Väggskydd av rostfri plåt vid lödbord, höjd och omfattning enl.
planritning
Väggskydd av plywood, höjd och omfattning enl. planritning

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Nöddusch/ögondusch enl. planritning
Virkeshylla enl. planritning
Verktygsskåp enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning
Gasolskåp med toppskiva enl. planritning
Virkesställ/Grenställ enl. planritning
Skivställ enl. planritning
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lljen Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 16

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Maskinrum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Gummigolv

S. Tra, malning

Vv. Målning

Demonterbart undertak

Ö. Maskinpark enl. beställaren

Ateljé / Bildsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Kroklist enl. planritning
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Mile, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 17

Uppdragsnr: 1 20 241 00
Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material/ vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans  
 

Förråd bild

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

O Skapinredning enl. planritning
Hyllor enl. planritning

Musiksal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

Linoleum

Trä, målning

Målning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 18
Uppdragsnr: 1 20 241 00

 
   
 

| I | e Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
a I | Rev. datum:

| Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Övningsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

Linoleum

Trä, målning

Målning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skrivtavla enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

 

Förråd musik

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

0

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Hyllor enl. planritning

PALIljewal2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx

A

Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS_/ “\
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 19

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans

Passage

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

[0]

 

Trapphus
Trapphus / Passage

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

0 Racke

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

  
  

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 20

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WsI I Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

Passage (utrymning idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

O

 

Entréhall

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Sittbank/ Skohylla enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

aga

lie Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 21

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans 

Entréhall (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

KlinkerS

V. Malning

T Demonterbart undertak

O Sittbank/ Skohylla enl. planritning
Pentryinredning enl. planritning
Högskåpenl. planritning

 

Entrétorg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning
Sittbank enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 22

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Torg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

Ö

 

Vindfång

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Nedsänkt torkmatta

Klinker

Målning

Demonterbart undertak

Oo
A

<
a
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RUMSBESKRIVNING

lilje Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 23

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kul6r/ Glans

Hiss

Material, vara, ytskikt o dyl

G. -

s

Vv

Te
5

 

Av

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbundenbetong

Ss. -

Vv. Målning
Avvisarlister

Demonterbart undertak

Ö. Konsolhyllor
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 24

    

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00
Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemso Datum: 2022-02-23

Ws| | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

vvS

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Dammbunden betong

S.

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö.

Teknik

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbunden betong

S.

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö.

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 25

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23

Ws| |
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulör/ Glans  
 

Uteförråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbundenbetong

S.

Vv. Målning

T.

Ö. Hyllor enl. planritning

/

|

. 2 fi
P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS ff —-
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HEMSO

Oversiktlig tidolan med beskedtidsplan

 

 

 
 

   
 

Bilaga 5.5
SAvser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Halle 1:288, 1:309 m.fl. Uddevalla
Hyresvard Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt

översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked,

påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Dennabilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Upphandling

Tilldelning

Genomförande av huvudentreprenad

Bedömd preliminär tillträdesdag

kv 1 2022 —kv 2 2022

kv 2 2022

kv 3 2023 —kv 2 2025

kv 2 2025

2 Beskedtidplan — hyresgastens besked

Fastställd planlösning

Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst

Konstruktionspåverkande ändringar

Fastställt program för belysning

Överlämnat program för färgsättning

Överlämnat program för IT/kablage

Överlämnat program för lås/larm/passage

vid avtalstecknande

enligt senare överenskommelse

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst

  KLIN   
1 (1)





HEMSÖ
Bilaga 5

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE(ÄTA)

ÄTA nummer:

Objekt:

Datum:

Beskrivning av ÄTA:

 

CJ Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande

avtalstid med ränta 996 och restvärde O kr.

LI Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen.

L] Tilltradesdagen paverkas.

Ägaretill ändringen ellertillaggsarbetet.

L] Hyresvard L] Hyresgast

Ansvar och kostnadfor drift av andringen eller tillaggsarbetet.

CL] Hyresvard L] Hyresgast

Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringeneller tilläggsarbetet.

CL] Hyresvard L] Hyresgast

CJ Hyresgästen ar aterstallningsskyldig

Kostnad:

 

Bestallning av ATA:

 

Ort och datum

[HYRESGAST]

 

[Underskrift firmatecknare/behörig företrädare]

 

Namnförtydligande





 

 
 

   
 

 

2022-05-18  

  
 

Handläggare 

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

 

Kompletterande sammanställning av genomförda och 
planerade informations- och dialoginsatser om förslag till 
trafiklösningar nya Ljungskileskolan 

 
Delar av de planerade informations- och dialoginsatserna redovisade i skrivelse  
2022-05-04 har genomförts. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet bifogas 
därför en kompletterande redogörelse gällande dialog om trafiklösningar.  

Dialoger om trafiklösningar 

Dialogmöten har genomförts den 9 och 16 maj. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
dels informerat om sju alternativ på trafiklösningar och svarat på frågor om dessa, dels 
resonerat/fört dialog med deltagarna.  
 
Planeringen för dialogmötena var att informera om de sju alternativen, svara på frågor 
och att deltagarna sedan i mindre grupper gavs möjlighet att resonera och lämna 
synpunkter och förslag som skulle samlas in, sammanställas och presenteras.  
 
Vid mötet den 9 maj ville inte deltagarna sitta i grupper under mötet, varför 
förvaltningen planerade om, så att inbjudna grupper i stället har möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag digitalt. Det kan göras dels på de sju alternativen på 
trafiklösningar, dels förslag med annan trafiklösning som ett 8:e alternativ. Information 
om detta gick ut till alla grupper som bjudits in till dialogmöten.  
 
Möjlighet att lämna synpunkter och förslag till trafiklösningar är öppen mellan 16 maj 
och 22 maj. Synpunkter och förslag som inkommit digitalt och vid mötena 
sammanställs inför kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Deltagande och inbjudna 

9 maj 
Från föräldraråden Ljungskileskolan och Linnéaskolan var femton personer inbjudna 
(fem representanter vardera från tre föräldraråd valda av föräldraråden). Inbjudna var 
också styrelsen för närliggande bostadsrättsförening samt övriga grannar längs Hälle 
Lider, till vilka inbjudan lämnats i respektive brevlåda, knappt 25 hushåll.  
Totalt deltog nitton personer. 
 
16 maj 
Sexton platser fanns för personer från Ljungskile samhällsförening. Två personer 
deltog. 
 



  
 

2(2) 

2022-05-18  

  
 

 

 

Vid båda tillfällena deltog från kommunen presidierna i samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden samt medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-05-04 Dnr SBN 2022/00250 

  
 

Handläggare 

Enhetschef Lotta Wall 
Telefon 0522-69 64 11 
lotta.wall@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, 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 Ljungskileskolan, 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 
för ca 750 barn och 160 vuxna. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden skall upphandlas 
enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud och ger 
tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-05-04 Dnr SBN 2022/00250 

  
 

 

 

fram innehållande bland annat dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bland 
annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 78 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya Ljungskileskolan  
2022-05-04  
Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 – 03 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Lotta Wall 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 Dnr SBN 2022/00250 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, 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 Ljungskileskolan, 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 
för ca 750 barn och 160 vuxna. 
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. 
 
Projektgenomförandebilagan reglerar hur kommunen och Hemsö ska samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden skall upphandlas 
enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud och ger 
tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bland annat dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bland 
annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 78 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya Ljungskileskolan  
2022-05-04  
Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31 

Yrkanden 

Jerker Lundin (KD): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Roger Johansson (L), Swen Stålros (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister Olsson 
(C): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD): avstår deltagande i beslut 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Jerker Lundin (KD) och Kent Andreassons (UP) 
yrkande och Roger Johansson (L) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 – 03 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år 
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) deltar inte i beslutet och lämnar 
följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas 
pengar krävt en konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa 
marknadens bästa pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten 
kopplade till denna affärsuppgörelse. 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs snabbt tillbaka. 
 
Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med följande reservation: 
Uddevallapartiet yrkar avslag på tredje steget, dvs hyreskontrakten för 
Ljungskileskolan, enligt samarbetsavtalet med Hemsö. 
Skälen är att vi ännu ej sett en lösning som undviker att vi till slut står där med en av 
Sveriges största Megaskolor. 
Därutöver har vi ännu ej sett en trafiklösning som är godtagbar ur säkerhetssynpunkt. 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet med följande reservation: KD reserverar 
sig med motiveringen att ärendet inte återkommit med en genomförd medborgardialog. 
De möten som varit har inte varit förutsättningslösa och mer haft formen som ytterligare 
informationsmöten. De olika trafikförslag som finns löser inte problemet med 
trafiksituationen i Ljungskile utan gör den mer eller mindre otillräcklig. Ingen analys 
verkar ha gjorts vad gäller en uppdelning i två olika skolor på olika platser i Ljungskile. 
I handlingarna för dagens möte står det under Inbjudna/medverkande: "...en representant 
för varje oppositionsparti i kommunfullmäktige...". Detta stämmer inte då den inbjudan 
som gick ut drogs tillbaka utan motivering. 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 

Justerat 2022-05-23  
Mikael Staxäng  
 

Susanne Börjesson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-23 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2022-05-24 till  
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KS 2022/00175 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 
idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, 
svar på återremiss 

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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 
för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm.  

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. Projektgenomförande-
bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under upphandlingen, 
projekteringen och byggnationen. 

Totalentreprenaden ska upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar 
inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 157 

Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kompletterande sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya 
Ljungskileskolan. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 § 202. 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-05-04  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 77. 
Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö. 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö. 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31. 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C) för (S), (L), (C) (M): Bifall till 
förslaget i handlingarna samt följande tillägg: att ytterligare dialoger om skolans 
placering är i rådande situation inte aktuellt. 
 
Karna Thomasdotter (MP): Att återremittera ärendet för:  
 

 att utreda möjligheten att skapa två eller fler grundskoleenheter i Ljungskile - på 
olika platser.  

 att återuppta medborgardialog, i enlighet med de rekommendationer SKR ger för 
en medborgardialog.  

 att utreda hur skollokaler kan samnyttjas med föreningslivet.  
 att genomföra en ny barnkonsekvensanalys, bland annat avseende om en skola 

med 1000 elever är för barnens bästa.  
 att vi anser att trafiksituationen behöver utredas vidare. 

 
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och David Höglund Velasquez (V): I 
första hand bifall till Karna Thomasdotters (MP) återremissyrkande, i andra hand avslag 
på förslaget i handlingarna.  
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande mot avslag på detsamma och 
finner kommunstyrelsen bifalla Camilla Johanssons (C) m.fl yrkande.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 157 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3, 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr/år,  

att Cecilia Friberg är kommunens ombud, 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet. 

att ytterligare dialoger om skolans placering är i rådande situation inte aktuellt. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Vänsterpartiets, Kristdemokraternas, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka i dialogen. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs 
snabbt tillbaka. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, 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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 
för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm.  
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
 Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. Projektgenomförande-
bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under upphandlingen, 
projekteringen och byggnationen. 
 
Totalentreprenaden ska upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar 
inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 (kompletteras senare). 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 77. 
Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö. 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö. 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3, 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr/år,  
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö fastigheter AB genom Cecilia Friberg 
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.
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Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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HYRESKONTRAKT Sida (4)
FOR LOKAL Nr: 53304 0100 00

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Uddevalla Kommun 212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning:

min Uddevalla Ljungs-Hälle 1:199, del av 1:288 o 1:309

Gata: Trappor/hus: Lokalensnr:

4. Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användastill

användning Skola o Idrott

[] Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Från och med den: Till och med den:

2025-05-01 2045-04-30

6.Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
Förlängningstid —_——

I annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med [X] 5 ar L] manader

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

[_] En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som påtillträdesdageni Bilaga:
förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår

av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.
 

8. Lokalens storlek

och omfattning

Areatyp Plan cam? Areatyp Plan cam?

 

Skola 2-3 2613 Idrott 1-3 3 012    
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran

respektive hyresvärdenrätt till högre hyra.
 

DX] Omfattningen av den förhyrda lokalen framgårav bifogade ritning(ar).  
 

     
 

 

Bilaga: 2

CJ Tillfart för bil för i- IC] Platsför |([_] Plats for skyltskap/ |[_] Parkeringsplats(er) |[_] Garageplats(er) Oo
och urlastning skylt automat fér bil(ar) för bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

DX utan särskild för verksamheten avsedd inredning [”] medsärskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

[_] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventvellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden

eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

D4 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3

 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtarrättelse efter skriftlig uppmaning har

hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
 

[C] Annan överenskommelseenligt bilaga Bilaga:

 
 

11. Ledningar för

telefoni och data-
kommunikation  Hyresvärden Hyresgästeny yresg

bekostarerforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.

 

(_] Annanférdelning av ansvaretför telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga:
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FOR LOKAL Nr: 53304 0100 00
Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

22. Skyltar, Hyresgästen har efter samråd med hyresvärdenrätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser m.m. har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga

anordningar såsom markiser och antennerfår inte sättas upp utan hyresvärdenstillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbartskick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter

uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   
 

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

23. Hyra Kronor Se bilaga 1A perår exklusive nedan markeradetillägg

14. Index DX Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt [<] Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. [_] Fastighetsskatt ingar i hyran. Bilaga: 1

26. Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjDriftskostnader yresvärden tillhandahåller/ombesörjer

] El XX] VA XX] Varme D4 Varmvatten CJ Kyla XX] Ventilation

Betalning:

El Hyresgästen har eget [C] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [CJ Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. 92:

VA [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D<4 Ingår i hyran. Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul. oe

Varme [_] Hyresgasten har eget [CC] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D4 Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. 98

Varmvatten [] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. oe

Kyla [_] Hyresgasten har eget [_] Hyresgasten betalari enlighet med bifogad Cd Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Ventilation CL] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D4 Ingår i hyran. Bilaga:
driftskostnadsklausul.

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemangenligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

[] hyresvärden [( hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärden ärskyldig att delstillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen

hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan kommaatt besluta. Härutövergäller följande:

DX Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen
att & + å ä + . Hyresgästen förbindersig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[C] Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamheti fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyrantill
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

 

 

     
vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor perår.

(_] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingår i hyran.

(_] Sarskild reglering enligt bilaga Bilaga:

29. Snöröjning och |[]ingåri hyran [_] ombesérjs och bekostasav hyresgasten D< annanreglering enligt bilaga Bilaga: 1
sandning

20. Oförutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaförfastigheten på grund av
kostnader a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommuneller myndighet

kan kommaatt besluta om,eller
b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärdenärskyldig att utföratill

följd av beslut av riksdag, regering, kommuneller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
ärliga kostnadsökningenför fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara procent.

Har andeleninte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning fördessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.   
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Undertecknandeparter har denna dagträffat följande hyresavtal.

Sid 3 (4)

53304 0100 00

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

21. Mervärdesskatt

 

 

  
 

(moms)

Hyresgästens ID] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt [C] Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamheti lokalen.

Hyresvärdens X Fastighetsagaren/hyresvarden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle

momsplikt gällande moms.
{_] Om fastighetsagaren/hyresvardenvaljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid

varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande -— såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvisi andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller 6verlatelse — blir jamkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning {_] kalendermanads borjan kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

23. Ranta, betal- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning förskriftlig betalningspaminnelse enligt
ningspåminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen harinte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärdenlåter utföra arbeteföratt sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

(_] Nedsattningav hyranforhindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheteni övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

DX Hyresgästen harinterätt till nedsättning av hyran för hinder eller meni nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.

 

[(C] Parterna är överens om att rättentill nedsättning av hyran när hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga; 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyllervid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 22 kap. 61 $ jordabalken.

 

[C] Förytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

[CC] Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.  Bilaga:
 

26. Revisions-

besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och bristeri
hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten harföreskrivit. Om

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.
 

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvararför att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måsteha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom

förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt
reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästentill hyresvärden betala ersättning med

motsvarande belopp.
 

29. Brandskydd [C] Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd reglerasi bifogad brandskyddsklausul. Bilaga:

 
 

30.
Myndighetskrav

m.m.

[_] Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstoleller försäkringsbolag med stöd
av nu gällandeeller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan kommaatt kräva för lokalens nyttjande

DX] Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
 

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete Hyresgästenfår inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheteni

övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamheteller bygger
in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begärdet, ge

hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeteni lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriverochär skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på

nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommeröverens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 

[CC] Annan överenskommelse enligt bilaga.

   
 

 

Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
Byggvaru- byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade— för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
deklaration
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Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid 4 (4)

53304 0100 00

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

32. Säkerhet
Hyresgästenska till hyresvärden senast den lämna säkerhetförsina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 
[ borgenställd av [_] bankgarantiintill ett beloppom —_[_] annan säkerhet i form av

Bilaga:
  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföretillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenär skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 

[C] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga:

 
 

34. Yttre åverkan [ Hyresvärden

ska svara för skador på grund av åverkanpåtill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrareller portar
som ledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

D4 Hyresgästen

 

35. Låsanordningar [_] Hyresvärden D< Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelseharträffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 
[_] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder —- vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande —lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svararför, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom
förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
intealls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärdeninte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hanteringav —_|[_] Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:
personuppgifter |

39. Särskilda Bilaga:
bestämmelser |

Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Beräkningsmodell hyra Bilaga: 1A

Ritningar Bilaga: 2

Gränsdragnislista Bilaga: 3

Gränsdragningslista SBA Bilaga: 4

Genomförandebilaga inkl underbilagor Bilaga: 5  
40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Uddevalla 2022-0735 03

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB

Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

 

[] Firmatecknare
D4 Ombudenligt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): (_] FirmatecknareNamnteckning(firmateckhare/ombud):

4 J [_] Ombud enligt
/

     Ur IG Uf “JI L— fullmakt fullmakt

Namnfértydligande: we Namnfértydligande:

Ola Kraft Johanna Nyström Malin Krantz Ingemar Samuelsson
 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

  

Bilaga 1

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE, SKICK OCH

ANVÄNDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalenregleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägeni fastigheten Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199 (fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning,

dvs. fastighetsbeteckningen kan ändras innan tillträdet), nedan kallad ”Fastigheten”.

Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning,

bilaga 2.

Hyresvärden iordningstaller Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 5

”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den

nybyggnad som kommeratt ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda

ritning, bilaga 2, är preliminär och Lokalens omfattning kan således komma att justeras inom ramenför

Hyresavtalet; se bilaga 5. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse

samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för

Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts ska ny ritning biläggas Hyresavtalet

som ennybilaga.

Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning ochi det skick som i huvudsak framgår

av bilaga 5. I övrigt uthyrs Lokalen i av Hyresgästen godkänt skick. Avvikelser från vad som avtalats

mellan Parterna och som ärav ringa art ska inte anses som avvikelse från avtalat skick.

Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelse i enlighet med

Parternasskriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 5.

Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan kommaatt kvarstå

efter tillträdesdagen för iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten

vid hyrestidens början kan komma att vara i avvikande skick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad

som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid undervilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avsesi

detta stycke äger inte Hyresgästenrätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det

vara må underförutsättning att Hyresgästens verksamhetalltjämti allt väsentligt kan bedrivas i Lokalen.

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst
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Hyresvärden ska ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån försöka begränsa negativ

påverkan för dennes verksamhet. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen planera tid för arbetet.

Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om

uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital

uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller

vad som kommeri dess ställe. Om arean, så som utvisas i Hyreskontraktet, ökar eller minskar med mer

än 5 %, ska justering av bashyran ske med proportionerlig ökning/minskning av bashyran utifrån den

uppkomna ändringen som överskrider 590.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill skola. Lokalen är dimensionerad för maximalt ca 250 barn och ca 40

personal vilket har fastställts med hänsyntill Lokalens utformningvid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivnatillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderätten till följd av sådana arbeten.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Under hyrestiden ska med hänsyntill förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som

basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran

menas i detta Hyresavtal 100 % av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad 2022. Skulle indextalet någon påföljande

oktobermånadha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet

ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna,

varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och

indextalet för respektive oktobermånad.

Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker

alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.2 FASTIGHETSSKATT

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andelav vid varje tillfälle

utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom

Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är

belägen (andelstal).

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Den taxeringsenhet Lokalen är belägen i har en total uthyrningsbar lokalarea om 5625 m?

m2, Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 5625 m?, vilket för närvarande ger ett andelstal om

100 %.

Medfér allman eller sarskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommereller

ändras ska Hyresgästen betala å conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som beléper pa

Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade

fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början O

kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande

omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. Parterna skall samråda inför en

eventuell omtaxering av fastigheten.

2.3 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.3.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärdenrätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.

2.3.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den ordinarie

verksamhet för skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och

varmvatten utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommandefall ska

Hyresgästen anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen

svarar för.

2.3.3 VATTEN OCH AVLOPP

I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den ordinarie verksamhet för

skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för

verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella

installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för

uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.

2.3.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.3.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande

Sign
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bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnaderför anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.4 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphöratt bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

| det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplatits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation är i drift vardagar och helger, vid behov, med

undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen är dimensionerad för maximalt 130 barn

och 30 vuxna med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationerför att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter underavtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphovtill genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 UTBYTE AV KÖKSUTRUSTNING/VITVAROR

Hyresgästen ansvarar för drift, underhåll och utbyte av köksutrustning/vitvaror fast monterad i

inredningen samt köksutrustning/vitvaror fast installerad (t ex kokgrytor, stekbord mm) i enighet med

gränsdragningslista, bilaga 3.

Hyresgästen skall ges möjlighet att Hyresvärden beställer och utför arbetet. Kostnaden för detta kan

sedan antingen direktfaktureras Hyresgästen alternativt läggas som ett hyrestillägg.
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3.3 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.3.1 FETTAVSKILJARE

För det fall myndigheterna ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens

verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av fettavskiljare enligt de krav som

gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal

enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar Hyresgästen.

3.3.2 SOTNING IMKANALER

Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften,

monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3.

3.3.3 GAS

I förekommande fall ska Hyresvärden skriftligen godkänna användning av gas för Hyresgästens

verksamhet och godkänna uppställningsplats för gastuber. Installation av gasledning och övriga

gasinstallationer utförs och bekostas av Hyresgästen. Hyresgästen svarar för nödvändig

tilläggsutrustning för brandbekämpning. Hyresgästen ansvarar för att hantering av gas sker i enlighet

medde föreskrifter som uppställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Föreskriften

SÄIFS 2000:4, eller det som kommeri dess ställe) samt att besiktning sker av besiktningspliktig

användning. Hyresgästen ansvarar för att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas. En kopia av

godkänt besiktningsprotokoll ska tillställas Hyresvärden efter utförd besiktning.

3.3.4 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För detfall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästenatt säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normeroch författningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgårav dettilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- ochinstallationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärdenförbindersig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärderi Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och undervilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet ochi

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.5 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering,

utrymningsvägar och körbara ytor. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning enligt

gränsdragningslista, bilaga 3. Snöröjning skall i möjligaste mån vara klart till 07:30.

3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För detfall annan hyresgäst eller tredje man framför rimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.7 NEDSÄTTNING AV HYRA

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hindereller meni nyttjanderätten till följd av att

Hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheteni övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och undervilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.3 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Hyresvärden arbetar med miljöcertifiering av sina fastigheter enligt olika miljöcertifieringssystem, till

exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM In-use. Byggnaden har byggts och bedömtsutifrån olika

krav gällande bland annat energi, inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns

av en tredje part. Detta innebäratt certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden
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uppfyller de krav som certifieringen ställer. För Miljöbyggnad sker granskningeni förvaltningsfasen,

inom två år från när fastigheten tas i drift. Det är därför av synnerlig vikt för Hyresvärden att ta del av

den information som finns och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla denna certifiering.

Hyresgästen förbindersig att följa de instruktioner och anvisningar som Hyresvärdentillhandahåller

avseende bland annat materialval, energiförbrukning och ventilation.

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperaturer och nyttjandeavel.

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus).

Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så

är möjligt välja snålspolande utrustning i Lokalen. För Svanenmärkta byggnader ska

rekommendationernai Drift- och underhållspärmen följas. Hyresvärden förordar val av närproducerade

material med miljövänliga transporter.

Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella

ombyggnadereller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringen till Hyresvärden

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheterutfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckorefter Tillträdesdagen samtvarje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvagar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgranser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövsför att förebygga

brand ochföratt hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbindersig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samttillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.
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Hyresgästenär skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästeneller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår avtill

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästenharförst efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommertill följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärdenför eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållande för alla skadori Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsadtill — skada som uppkommer på grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästenär skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort.
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4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnadenoch Fastigheteni övrigt.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogattill Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det ochtillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätttill tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta. Ovan gäller ej det som HG står som ägaretill, enligt bilaga 3.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har ävenrätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärdenärinte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller likhande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande ändra verksamheteni Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriveri Lokalen.

4.8 PANTSATTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtalet är villkorat av att:
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a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samtövriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende F-6 ochdettillfälliga hyresavtalet avseende F-6;

c) bygglov som medgeren byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenadenvinnerlaga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.

För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den [2022-09-01], villkoren i punkt

c), d) och e) inte uppfylls senast den 2023-10-01] ska Parterna vara berättigade att säga upp detta

Avtal. Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller

b upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse att

Köparen erhåller bygglov. Om sådana åtgärderinte går att genomföra och någon av Parterna säger

upp detta avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget

samverkansavtal

4.11 FÖRETRÄDESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.

5. Övrigt

Partena skall ha kontinuerliga avstämningstillfällen vart 4:e år, en gång per mandatperiod.
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Bilaga 3
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till

Hyresavtalet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav

Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar

genom onormalt slitage eller skadegörelse. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före

återanskaffning och utbyte.

Definitioner

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byteeller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärdenrätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

Ägare: Vilken part som är ägaren vid avflyttning av Lokalen

Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hårdgjorda ytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HV HV HV
Utbyte efter teknisk

Grusadeytor HV HG HG HV livslängd, Ca tid 8 år

P-platser inkl markeringar HV HV HV HV

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HV HV HV
HV byterut när teknisk
livslängd är slut. Avser

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HV fallskydd vid lekplats

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HV HV HV

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HV

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HV HV HV

Trädgårdsmöbler lösa HG HG HG HG
Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltar i samråd med HV

Flaggstänger HG HG HG HG

Flaggor samttillbehör(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgård/förskola HV HG HG HV Drift inkluderar sandbyte
HG bekostar om åtgärd
är underhållsåtgärd. Om

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG utbyte krävs bekostar HV

Altan trädäck HV HG HG HV

Övrig fast utrustning på tomt HV HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtak inkl. pergola, HV HG HV HV

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV

Gräsytor ej konstgräs HV HV HV HV

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gangbryggor, sakerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfénster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rokluckor HV HV HV HV

Ovrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV

Avser verksamhetens

skyltar efter
Skyltar på fasader HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

FASADER

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fénsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar utvandigt HV HV HV HV

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar invandigt HV HG HV HV
HG. Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HG

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV
Utbyte efter teknisk

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV livslängd. Avserbefintliga

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning (inkl. väderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dörrar, glaspartier HV HG HV HV

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT
Periodiskt Utbyte ca 18

Golv HV HG HG HV år. Golvvård åligger HG
Periodiskt utbyte

Tak HV HG HG HV undertak

Väggar HV HG HG HV Periodiskt utbyte ca 8 år

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HV

Köksutrustning/vitvarorlös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG Ex hyllor o skåp

Dragskåp HG HG HG HG Ansvarar för funktion

Sign

Hyresvärd Hyresgast
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Omklädningsskåp HG HG HG HG

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG

INREDRNING IDROTTSHALL
Bockar, plintar,

basketkorgar, mål och
övrig fast och lös

Idrottsutrustning HG HG HG HG inredning i idrottshall

Resultattavlor HG HG HG HG

Idrottsmatta HV HG HG HG

Omklädningssksåp HG HG HG HG

Duschväggar/duschbås HG HG HG HG

Duschmunstycken HG HG HG HG

Väggfasta klockor HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

Ridåvägg HG HG HG HG

Pentry med köksutrustning HV HG HG HG

Mörkläggning invändig HV HG HG HG

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda
förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG

Drift inkluderar tömning.
Utbyte efter teknisk

Fettavskiljare HV HG HG HV livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturer allmanbelysning HV HG HV HV

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljobelysning (t ex vid konst, vaxter) HG HG HG HG

Eluttag utvandiga HV HG HV HV      
 

Sign
 

 

Hyresvard Hyresgast
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG
. Ex instangningslarm
Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND

Se separat gransdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnat, HG HG HG HG

Telefoner/televaxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STADNING, RENHALLNING OCH SNOROJNING

Stadning invandigt inkl. golwvard (t ex polishing) HG

Rengöring av teknikutrymme HV

Rengoring av soprum HV

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snöröjning/sandningtill huvudentré HV

Snöröjning/sandning gångvägar HV

Snöröjning/sandning runt lekutrustning
skolgård/förskola HG

Snöskottning/borttagning av istappar på byggnad HV
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HV      
 

 
Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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Bilaga 4
Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö DonaFastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

Generellt

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd.Föratt

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs undervarje rubrik följande:

e Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

e Hur och vilket underhall som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

e Hur ofta underhallet/kontrollerna genomférs,

e Vem som utfér underhallet/kontrollerna (hyresvard eller hyresgäst)

e Var provningsprotokoll och journaler aterfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvard Hyresgäst

AdL Vv
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1. ANSVAR

HEMSÖ

 

HG HV
 

Ansvararför den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhetoch att den är väl dokumenterad,klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.  

Ansvararför den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad, klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

Ansvararför att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvarar för att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvararför att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska

genomföras.  
Ansvararför att det finns en utbildningsplan

för personer med särskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4, RUTINER
 

HG HV
 

 

Ansvararför att samtliga rutiner finns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvararför att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnasär rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKN ISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

 Ansvararför att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanenskall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt

utrymningsvägar.  Ansvarar för att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
 

Sign
Hyresvärd
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Hyresgäst
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSÖ
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manévertabla)

e _Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutningtill SOS

Underhåll, HV ansvarar föralla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprov och kvartalsprov enligt

skétseljournal

e Revisionsbesiktning

e  SBF-besiktning

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare.

Journaler/protokoll återfinns hos HV.
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   hos brandskyddsombud, HG  

HG HV

Ansvar och Inom förhyrdaytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapportera till HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapportertill HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HVeller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, (HG) HV

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner
ansvarsområde inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt

kontroll checklista.

och intervall

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns

 

Sign
Hyresvärd
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Hyresgäst
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brandskyddsombud.

6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapporteratill HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaretför åtgärdande av brister

brandcellsgräns skall godkännas av utgår från vad som orsakatbristen.

HV.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Kvartalspov genomföras av HV.

kontroll checklista. HG skall utföra okulär Underhållsansvarig.

ochintervall kontroll. Alla förändringar av

brandcellsgranserskall godkannas

av HV.

Utförare brandskyddsombud, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

och intervall checklista. Vid fel skall HG rapporter Underhållsansvarig.

till HV för åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos HV   
6.6 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter) 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandsläckare inom förhyrda Handbrandsläckare och brandposter Inom

ansvarsområde ytor. gemensamma utrymmen, drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Kontrolleras enligt checklista.

kontroll checklista. Besiktning och service 1 Besiktning och service 1 gång/år.

ochintervall gång/år. Underhållsansvarig. Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos

HV   
Sign

Hyresvärd
fr
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6.7 NÖDBELYSNING

HEMSÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Vid fel skall HG rapport Underhållsansvarig

ochintervall till HV för åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Brandskyddsombud, HG HV

6.8 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)
: HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat medtillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

ochintervall spjäll. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

HV

6.9 LÅSNING(vital funktion koppladtill låsning i utrymningsväg)
HG HV
 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapporttill HV för Funktionskontroll enligt checklista.

 

    
 

 

 

 

 

 

och intervall åtgärd Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.10 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapport till HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll kontroll enligt Kontroll enligt checklista

ochintervall checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)   
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

HEMSÖ

 

 

 

 

inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan HV tar fram underlag; kontrollplan med

medtidsintervaller för kontrollerna tidsintervaller for kontrollerna och checklistor

och checklistor för de punkter som för de punkter som åligger HV att kontrollera

åligger HG att kontrollera enligt enligt punkt 6 ovan.

punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvararför att de åtgärder som HV ansvararför att de åtgärder som krävs för

krävs för att undanröja ev. fel och att undanröja ev. fel och brister som

brister som framkommit efter framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig Ansvarig person och tidplan ska finnas och

person ochtidplan ska finnas och kvittering ska göras när felet eller bristen är

kvittering ska göras när felet eller undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

bristen är undanröjd. HG meddelar fel och brister som beröreller påverkar HG.

även HV om sådana fel och brister

som beröreller påverkar

HV.

Uppföljning SBA arbetetska följas upp årligen SBA arbetet ska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvararför hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvarar för

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

och ställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvararför brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska skei

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS.Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.   
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Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad

 

  
 

  

Bilaga 5

Avser Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort

53304 0101 00 Del av Skälläckeröd 1:63 och del av 1:40,

Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt

 

”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den

lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att Hyresvärden ska

ansvara för projekteringen, genomförande av Projektet och vara beställare av den

entreprenad som hyresgästanpassningen medför.

1.2 Parterna är vidare överens om att byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig

upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till

Hyresavtalet.

2 Omfattning

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och

skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och

utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen

ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor

beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra. Denna bilaga

upphöratt gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock

avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter

Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är

åtgärdade.

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor:

5.1 Grdansdragningslista Investering
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5.2 Teknisk beskrivning

5.3. Typrumsbeskrivning

5.4 Ritning med planlösning och situationsplan med gardsutformning

5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan

5.6 Blankett for överenskommelse om ÄTA

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan

angivna handlingar, ”Handlingarna”:

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,

gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder

annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i

Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som

redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan

Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla

istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

Organisation

Nedan angivna företrädare (ombud) för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att

företräda respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramenför Projektet.

Ombudenharsåledesrätt att för parts räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid

byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

Projektansvarig och ombud hos Hyresgästen är:

Namn: Cecilia Friberg

Telefon: 0522-695 693

Mobil: 0702185450

E-post: cecilia.fribergÅuddevalla.se

Projektansvarig och ombud hos Hyresvärdenär:

Namn: Tobias Lagerwall

Telefon: 031-730 54 17

Mobil: 0790-788866

E-post: tobias.lagerwall@hemso.se

Sign
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Hyresvarden kan i Projektet kommaatt utse en byggprojektledare, som delvis kommeratt

ha kontakt med Hyresgasten for Hyresvardens rakning. Byggprojektledaren har dockinte,

om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar ‘annat, fullmakt att inga överens-

kommelser angåendeiordningställandet av Lokalen och därmed sammanhängande frågor

såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.

Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-

relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen

ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens

entreprenör(er) avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen

har godkänt detta.

Upphandling och entreprenadavtal

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av

Projektet.

Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera

entreprenadavtal medeneller flera entreprenörerför projektering och genomförande av

entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga

handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande

handlingar:

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör

(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter

(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge

(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroendepa val av upphandlingsform

minst

a. Teknisk Beskrivning

b. Typrumsbeskrivning

c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav

(vi) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i

samverkan med Hyresgästen.

På Hyresgästens begäran ska de delar av upphandlingen som avserrivning och sanering

av befintliga byggnader och storkök samt larm- och passagesystem redovisas med separat

prissättning av anbudsgivare, se Bilaga 5.1 Investeringsgränsdragning. Investeringarna

som särredovisas i upphandlingen ska kostnadsregleras enligt nedan, om inte Parterna

skriftligen överenskommer om annat.

(i) Kostnader föratt riva befintliga byggnader samt eventuell sanering skall erläggas

som en direktbetalning av Hyresgästen.

(ii) Investeringen för storköksutrustning ska erläggas av Hyresgästen genom ett

tilläggsavtal med annuitet på 10 år och med 6 90 kalkylränta.
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(iii) Investeringen för larm och passage ska erläggas som en direktbetalning av

Hyresgästen.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas äger

Hyresvärden rätt att fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter

tillträdesdagen med att avsända faktura.

Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet

anges i punkterna 4.4 - 4.12 nedan.

Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling

(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.

Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med

bestämmelserna i denna punkt, kommer att fatta tilldelningsbeslutet. I

förfrågningsunderlaget ska framgå att entreprenaden kommer överlåtas på Hyresvärden,

efter att Hyresgästen meddelattilldelning.

Det förfrågningsunderlag som Hyresvärdentar fram ska inkludera bl.a. ”obligatoriska krav”

enligt LOU. Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag

avseende entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från

mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska

förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom dennafrist

ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.

Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av

entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska

granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.

Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.

För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses

ha godkänt annonserna.

Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.

omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.

Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, underförutsättning

att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

Hyresgästen ska öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresgästen kontrollerar

”obligatoriska krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna

anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan

tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande

enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga

anbud utvärderats av Hyresgästen.
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Om någonav Parterna anser att inkomna anbudi den offentliga upphandlingen ar för dyra,

och Hemsö eller Kommuneninte väljer att i förhållande till Kommunen eller Hemsö stå

denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag

kring Projektet göras. För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta Projektet och

inte genomföra en ny upphandling ska vad som anges i Samverkansavtalet punkt 6

avseende kostnadsfördelning m.m. gälla samt Hyresavtalet på Hyresvärdens begäran

upphöra att gälla. Ett sådant upphörandeska skriftligen dokumenteras.

Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren

löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga

rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på

Hyresvärden.

Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och

sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess

att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt

klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka

åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska

gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Vardera Part står sina kostnaderi

anledning av denna punkt 4.12.

5 Hyra beräkningsmodell

Sr Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan

avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i

Uddevalla kommun ("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna

för Hyresavtalets innehåll och i punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en

beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. Parterna har beslutat att göra

avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån utifrån en

beräkningsmodell som baseras på ett riktpris på entreprenaden som fastställs efter att

projektet genomfört en Fas 1 (systemhandling) tillsammans med upphandlad entreprenör.

Hyran fastställs enligt följande process:

1. Hyresavtal tecknas med en preliminär hyra som baseras på en uppskattad

entreprenadkostnad om 29000 kr/BTA, så kallat preliminärt riktpris.

2. LOU-upphandling av entreprenad i samverkan genomförs ochtilldelas.

3. Fas 1 (systemprojektering) enligt upphandlingen genomförs. Fas 1 avslutas med

att entreprenadkostnaden uppdateras och slutligt riktpriset fastställs.

4. Om slutligt riktpris är 10 procent högre än preliminärt riktpris har Hyresgästen

möjlighet att göra om upphandlingen en gång. Det görs som en sedvanlig LOU-

upphandling av entreprenadavtal. För det fall upphandlingen görs om åtar sig

Hyresgästen att acceptera det vinnande anbudet och därefter fastställs hyran.

5. Hyran bestäms baserat på beräkningsmodell som framgårav bilaga 1-A.

6. För det fall Hyresgästen har beställt ÄTA som inte direktbetalas ska den fastställda

hyran justeras när Projektet är färdigställt och dokumenteras i särskild handling.

För det fall hyra har hunnit erläggas och den inte överensstämmer med den slutligt
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fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom nästkommande

hyresbetalning/hyresbetalningar.

Kostnaderför rivning av befintliga byggnader och eventuell sanering samt kostnad för

storköksutrusning ingår ej i här definierat riktpris.

Tillträde

Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär

tillträdesdag förutsätteratt tilldelningsbeslut för byggentreprenad vunnit laga kraft senast

1 oktober 2022 samt att Hyresvärden erhållit bygglov och därefter startbesked för

byggnationen senast 1 oktober 2023. Vid försening för något av ovanstående ska den

preliminära tillträdesdagen flyttas fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte

erfordras med hänsyntill de entreprenadarbeten som påverkas därav.

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månaderi förväg.

Ett försenattillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid.

För detfall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska

hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under

förutsättning att hyrestidens slut skriftligen regleras i ett tilläggsavtal.

Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att

flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på

omständigheter som anges i punkten 9 (ÄTA-arbeten), punkten 10 (Besked från Parterna),

i punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar

som är utom Hyresvärdens kontroll.

Om det inom ramenför Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som

kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för

Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som

uppkommertill följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att

det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida.

Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de

omständigheter som anges i punkten 9 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av

beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 9.7 nedan,

punkten 10 (Besked från Parterna), eller punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), ska

Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte

hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen

förelegat. Om Hyresvärdenhelt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,

ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om

Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av

Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad

utifrån total hyra multiplicerat medtillträdd yta dividerat med total yta.
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Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband

med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för

hinder eller meni nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av

Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande

arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på sådant sätt att

Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet att nyttja

Lokalen.

Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 6.1 ovan inträffa senare

än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder över eller

ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som

föranletts av en sådan försening begränsadetill ett vitesbelopp. Vitets storlek kommeratt

fastställas i relation till det vites- eller skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätt till

enligt tecknat entreprenadavtal. Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller

skadeståndsbelopp erlagts av Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet.

Parterna är överens om att Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för

att avtalade viten utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med

anledning av en sådan tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan

det betalas uttill Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som

berättigar anlitad entreprenörtill tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida

tidsförlängningen inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.

Hyresgästmöten

Undertiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska

Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.

Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt

befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena

efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella

personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och

schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten

närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.

Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera

det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges

vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och

eventuella beslut som fattats.

Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling,

tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär

tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärden tillhanda.

Tidplanen kommeratt uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och

genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna

översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som

entreprenören upprättat.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

HEMSO
ATA-arbeten

Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa

önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller

funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.

Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till

önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast
efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat

anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av

eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till

Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av

resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten 9.5

nedan.

Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska

Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för externa kostnader för

utredning av i Projektet upphandlade konsulter eller entreprenörer. Efter begäran från

Hyresgästen ska Hyresvärdeni förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för

utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen

meddela Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för

Hyresvärdensverifierade kostnaderför projekteringen av berörd ÄTA.

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa

överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande

överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att

ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller

att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl

ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning.

Överenskommelse om ÄTAskaföratt vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-
blankett, bilaga 5.6.

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det

hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen. Parterna

kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning. I så fall ska alltid ett tillägg om 10

procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning

för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om

fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa

kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material,

projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen.

Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna

kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 10 procent beräknat på den externa

självkostnaden.

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen

tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som leder

till ökade kostnader.
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9.6

9.7

9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

HEMSO
Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska

avstämmas veckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.

Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

Hyresvärdenharrätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av

bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av

konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden

för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt ÄTA-

blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att väntatill efter

tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för

utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas vid

ett tillfälle om inte annat anges).

I det fall Parterna har träffat överenskommelse enligt punkt 4.8 ovan eller överenskommit

om ÄTA som inneburit att hyran eller arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras

eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande förändrats i

förhållande till Hyresavtalet, eller att hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse,

före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

Besked från Parterna

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till

Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan

dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till

Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om

sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all

erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att

frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de

projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

Om beskedinte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärdenrätt att välja utförande, efter

meddelande därom till Hyresgästen.

Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som

erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med

undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av

Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas

till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.

Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana

handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,

granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna

besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 9 ovan.
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11

11.1

11.2

12

HEMSO
Hyresgästens egna arbeten

Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra

egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det

fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och

kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har

att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen

ansvarar även för att denne har använder korrektritningsunderlag vid dennes inredning av

Lokalen.

I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också

för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes

underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall

avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna

arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa

Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande

samordning av arbeten och arbetsmiljö.

Tillträdessyn

Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är

inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med dennes

entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen godtar

vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.

Sign 
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING — SKOLA

 

 
 

 

Bilaga 5.1

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

Ljungskileskolan D källäckeröd 1:63 och del 1:4JUNE 53304 0101 00 el av Skallackeréd oc av 1:40,

Uddevalla
Hyresvard Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397   
 

Föreslagen standard gränsdragningslista investering

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilagatill Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart

att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger

tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka

investeringar som ingåri avtalet.

Ansvarför underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,

Bilaga 3 till hyresavtalet.

Definition:

Investering: Med investering avses att stå kostnadenför att objektet tillförs lokalen för första

gången.

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet.

Notering: Hemsö kani de flesta fall erbjuda hyresgästen att montering och installation görs inom

entreprenaden. Exempelvis: Entreprenören tar fram en optionslista till hyresgästen med kostnad för

inköp och installation/monter för arbeten som skall bekostas av hyresgästen men som kan avropas av

hyresgästen och genomföras inom entreprenaden.
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

VA, TOMT

Ledningssystem Xx Xx

Brunnar X x

Hardgjorda ytor(t ex sten, tegel,
betongplattor, asfalt)

Grusade ytor x x

P-platser inkl markeringar X x HV ansvarar inom ramenfér aktuell P-norm

Utrustning p-platser (ex laddstolpar) x X HV bekostar om det krävs enligt P-norm

Utrustning för cykelparkering på tomt xX x HV ansvarar inom ramen fér aktuell P-norm

Inhagnader, grindar, stangsel x

HV bekostari enligt bygglovshandling. Ovrig

Belysningsarmaturer pa tomt Xx belysning bekostas av HG

Lampor, lysrör och dylikt

HV bekostar utvändig återvinningsstationi

enlighet med bygglov. Station eller kärl

inomhus omfattas av hyresgästens

Återvinningsstation, kärl X X förhyrning och bekostas av HG.

Skyltar på tomt x x

Flaggstanger x x

Flaggor samttillbehör(t ex flagglina) x X

Övrig fast utrustning på tomt x X
HV bekostar om detär krav för byggloveller

del av fasadutformning. Annars förhandling

och med möjlighet att dela kostnaden för

Konstverk på tomt och fasad x x investering.

SKOLGARD

Planteringar (t ex blomrabatter) x

Buskar, trad, hackar Xx

Gräsytor ej konstgräs X x

HV bekostar inom ramenfor Skolgardslyftet,

Lekutrustning fast monterad x se Handbokfér Skolgardslyftet

Bankar, sittplatser, fast monterade

Asfaltsgummifar enbart forekommai

Konstgräs, barkflis x X undantagsfall

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt X X

Takbeläggning x X

Takavvattning x X

Stegar, gangbryggor, sakerhetsutrustning X x

Takfonster, takluckor, lanterniner,

Ijuskupoler, rokluckor xX x

Ovrigt yttertak x X

TV-Antenn X x

Papperskorgarpa fasader x Xx  
Sign
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV | HG |
Skyltar på fasader x X Enligt överenskommelse med HV

Askledare Xx

Utvandiga flakthus x X 
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Investerar | Utför Kommentar

HV HG HV HG

Fasadytor x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterd6érrar

utvandigt x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar

invandigt xX x

Fonsterglas xX x

HV ansvararför persienner inom ramen för

Miljöbyggnad samt BBR avseende

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x X solvärmelast, energi och dagsljus

HV ansvararför utvändig solavskärmning

inom ramen för Miljöbyggnad samt BBR

Solavskärmning utvändigt xX X__| avseendesolvarmelast, energi och dagsljus.

HV ansvararför belysning enligt bygglov.
Belysningsarmaturer på fasad x x Ovrig belysning bekostar HG.

HV ansvararför allmän belysning inom

Lampor, lysrör och dylikt X xX ramenfér Milj6byggnad och BRR.
 

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl.

 

  
 

 

 

 

tillbehör) xX Xx

HV bekostar inom ramen för BBR-krav

Automatisk dörröppnare x X (tillganglighet eller brand)

HV bekostar inom ramen fér BBR-krav

Rullstolsramp x x (tillgänglighet)

Skrapgaller entréer x x

Lastkaj, varumottagning(inkl. vaderskydd) X x
 

[

| BYGGNAD INVANDIGT

 

 

 

Stomme X X

Dörrar,glaspartier x x

Hissar x x
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Tak Xx X

Väggar xX x

Wc IVATRUM/STAD

Sanitetsgods x x

Toalettborste x x

Spegel ovan tvattstall i WC/RWC x Xx

Hållare för
pappershanddukar/toalettpapper/tvådispen

ser Xx x

Duschvaggar/duschbas x x

Förråd och soprum x x

Hyllor pa konsolsystem i stadutrymme Xx x    
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Vitvaror i tvättstuga, tvätt-och

torkutrustning
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Lös inredning x
HV kan erbjuda produktférslag och erbjuda

Lasbara elevskap xX montering inom entreprenaden.

Whiteboardinkl tavelbelysning x

Kapphylla med krokar x

Vikvaggar x x

Lasbara skap for personal x

Morklaggning invandigt x Ej motordriven

Köksinredning pentry, fast monterad Xx xX I hemvister enligt pentryuppställning

Vitvaror, fast monterad X X Hemvister och basrum,ej specialsalar

Vitvaror, los (ex Micro, kokplattor) x

| HV ansvararför skyltar för WC, städ, hissar,

Skyltar, fastighetsrelaterade x x teknik, nödutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade x

Ovrig verksamhetsspecifik utrustning och

inredning x

STORKOK OCH HEMKUNSKAP

Köksinredning pentry, fast monterad x x

Vitvaror, tex

micro/tvattmaskin/torktumlare/diskmaskin//

spis/ugn/kylskap/frysskapetc. x HV ansvarar för framdragning av VA

Förhandling vad som ingår och bekostas av

HV avseendefast utrustning, ex stekbord,
Mottagnings — eller kokeri, kokgrytor. HV ansvararfor
tillagningskoksinredning, fast inredning Xx X framdragning av el

Mottagnings — eller .

tillagningskoksinredning, lds inredning x

Inredning diskutrymme x

Serverings-och utlamningsdiskar x x

Fast monterad utrustning matsal X X

Lös inredning matsal/kök x

NO-SALAR

Gasolskapinkl skyltning Xx HG ansvararfér skyltning

Draghuvar och dragskapinkl skyltning x x HV svara fér framdragning av ventilation

Punktutsug X xX HVsvara for framdragning av ventilation

Förvaringsskåp kemikalierinkl
brandisolering x

Néddusch och 6gondusch x x HV ansvararfor framdragning av VA

Höj och sänkbara elevbord med el xX HV ansvararfér framdragningav el

SLOJD/BILD/MUSIK   
Sign
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Möbler och lös inredning trä-, metall- och

textilslöjd, bild, musik
 

Förvaringsskåp
 

Arbetsbänkar medel HV ansvararfor framdragningav el
 

Okrossbarfoliespegel med draperi x
|x

|x
x<

x
|x

|<
x<

 

Utrustning och verktyg i slöjd, såsom
spånsug/kontursåg/pelarborr/bandsåg/pelar
slip m.m
 

 

IDROTT

Förhandling med hyresgäst avseende

utrustning idrottshall. HV utför med fördel
montering ochinstallation för att minimera

HG åverkani väggar, tak och golv. Gäller
samtliga installationeri idrottshall.
 

Ribbstolar
 

Takhängda basketkorgar
 

Handbollsmål
 

Nät och nätstolpar (vollyboll, badminton,

tennis, etc)
 

Fäste för nätstolpari golv
 

Lodlineskenor(rep att svinga sig i)
 

Bomsystem
 

Matthiss
 

Romerska ringar
 

Övrig utrustning idrottshall så som tex
bockaroch plintar, koner
 

Resultattavlor
 

Fasta bänkaroch list med krok,

omklädningsrum
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Investerar Utför Kommentar 

HV HG HV HG
 

VVS OCH VENTILATION 

Pumpar 
Golvbrunnar
 

Fettavskiljare > 

Gipsavskiljare 

Vattenledningar/avloppsledningar 

Tappkranar och termostatblandare 

Reglerutrustning 

Kanalsystem för luftbehandling 

Fläktaggregat 

Ventilationsdon 

Filter (för luftbehandling) 

Värmeledningssystem
 

Värmeväxlare 

Imkanal kök >
JA

1
1

1
1

1
1
T
T

>
1

JA
JA

TA
TA

TA
TA

TA
TA

TA
TA

T
A
T
A

 

Sprinkler

HV om detkrävs enligt brandskyddskonsult.

Böreftersträva att finna lösningar som inte

kräver sprinkler 

 

ELINSTALLATIONER 

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar 

Kraftledningar (även på tomt) 
Transformatorer (högspänningsanläggning)
 

El centraler <x
I
A
)

 

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) <x
|x

|<
|x

|x

 

Armaturerplatsbelysning (inkl. HF-don) 
Armaturer miljobelysning (inkl. HF-don) (t ex

vid konst, vaxter) 

Eluttag utvändiga, invändiga
 

Timerför kaffebryggare 

 

LARM OCH PASSAGE 

Driftlarm för fastighetens tekniska system
 

Inbrottslarm till hyresgästens lokal 

Utrymningslarm 
Överfallslarm 

Övriga verksamhetslarm
 

Nödsignalsystem, WC/RWC
 

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HV ansvararfor kanalisation 

Entrésignalsystem
 

Styr- och 6vervakningssystem for

verksamhetsutrustning 

Lascylinder och nycklar
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Handbrandsläcka

ningss lam

Se separat gränsdragningslista systematiskt

Kanalisation, tele/data

Ledni tele

Ledningsnät, d dband

Telefoner/televäxel

TV-antenn for SVT1, SVT2 och TV

TV-digitalbox

Kabel-TV

AV-utrustning ex projektor, projektorduk

och | em

Smartboards

Orienteringstavla/Informationsskarmar

P kallel na em

Interntelefon

Porttelefon

Tidsstyrning, tidkanaler, klockor,

ti istrering, etc

H lare och laranlaggni

System for| bildöverförin

Lokalbokni m

HV bekostartill anslutningspunkti

heten.

HV bekostar till anslutningspunkti

heten.

HV ansvararförtelesli 

Sign
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TEKNISK BESKRIVNING

 

 

 
 

   
 

Bilaga 5.2

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40 Uddevalla

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

O INLEDNING

Denna tekniska beskrivning är framtagenför att i grova drag beskriva byggnaden Hemsö planerar att

uppföra. Byggnaderna är en skola.

Byggnaderna kommeratt projekteras i samråd med Hyresgästen där denna tekniska beskrivning är

utgångspunkt för hyresvärdens åtagandetillsammans med Typrumsbeskrivning och Gränsdragningslista

Investering.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnaderna projekteras i samråd med hyresgästen för att möta hyresgästens behov. Byggnaderna

inrymmeren skola från årskurs förskoleklass till och med årkurs nio med tillhörande idrottshall.

Byggnaden kommeratt projekteras och byggas i enlighet med miljöcertifieringssystemet Svanen.

För alla inbyggda material gäller Hemsös rutiner för SundaHus, vilket betyderatt lägst klass B

accepteras om inte särskilda skäl föreligger.

All projektering för (och utförande av) fastigheten kommeratt följa gällande regelverk för PBL, BBR,

AMA,Säker vatten, GVK/BKR och dylikt.

2 GRUNDKONSTRUKTIONER

Grundläggningen kommeratt utföras som självbärande platta med pålar och plintar.

3 STOMME

Byggnaderna uppförs i en bärande betong- stål- eller trästommeeller en hybrid av dessa material.

Bjälklagen kommeratt utförs som betong- eller träbjälklag. Ytterväggar kommeratt utföras med

utfackningsväggar.
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HEMSÖ

4 Tak

Yttertaket består av takstolari trä eller stålfackverk. Yttertaket beläggs med takduk, takpapp,

tegelpannor eller plåt, beroende på takens lutning. Solceller installeras ovanpå taket i de väderstreck

som medger tillräcklig effektivitet i energiproduktion.

5 KOMPLETTERINGAR

5.1 HUSKOMPLETTERINGAR

Yttervaggar klas med betong, tegel, trä eller skivmaterial. Fönster i utsatt väderstreck kan komma att

utföras medfast eller justerbar solavskärmning.

Målsättning gällande akustik är att uppfylla ljudklass B.

Takavvattningen sker utvändigt med hängrännoroch stuprör.

5.2 RUMSKOMPLETTERINGAR
Innerväggar kommeratt byggas som lättväggar medstål-, trä eller pappreglar som bekläs med gips

samt isolering där det krävs med hänsyn av ljudkrav.

Innerdörrar utförs av trä eller metall/stål.

För övriga delar, se Typrumsbeskrivning.

6 INSTALLATIONER

6.1 Värmeochsanitet
Uppvärmning kommeratt ske genom radiatorer.

Rör till tappställen kommerutföras både med synlig och dold förläggning.

6.2 Ventilation

Ventilation utförs utefter myndighetskrav på luftomsättning, klimat etc. Utgångspunkten är att

byggnaderna projekteras för att klara de myndighetskrav som finns på maximal innertemperatur, varför

separat kyla inte bedöms behövainstalleras.

Eventuella synliga kanaler och ventilationsdon ska vara måladei kulör lika bakomliggandeyta.

6.3 El

Klassrum förses med eluttag utefter myndighetskrav.

6.4 Belysning

I verksamhetslokaler installeras allmänbelysning utefter aktuella myndighetskrav.

6.5 Hissar

I skolbyggnad för förskoleklasstill klass sex installeras två hissar. I skolbyggnadför klass sju till nio inkl.

idrottshall installeras en hiss. Hiss förses med larmanordning vid eventuellt driftstopp.
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6.6 Brandsäkerhet
Ingen sprinkler behövs installeras. Utrymning för varje flygel i byggnaderna

brandtrapphus. Byggnaderna utformas inte för övernattning.

6.7 Passage

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av passagesystem, t ex kortläsare.

6.8 |T/Telefoni

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av IT/Telenätverk.

6.9 Nddsignalsystem

RWCoch vilrum utrustas med nödsignalsystem utefter myndighetskrav.

6.10 Säkerhet/inbrottslarm

Entrépartier/fönster mm projekteras och utföres med skyddsklass 2, upp till 4 m ovan mark. Entrépartier

HEMSÖ

möjliggörs av

samt fönster inom 4 m från marknivå är förberedda för hyresgästensinstallation av inbrottslarm.

7 UTEMILJON

Utemiljön färdigställs med plantering av träd, rabatter, gångstråk, trappor, murar, lekutrustning etc.
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 2

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00
Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23

WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

FORKLARING OVER BETECKNINGAR AV MATERIAL, VARA, YTSKIKT O DYL

I rumsbeskrivningen användsföljande beteckningar:

G.

S

Vv

T.

O

= Golv, Trapp- och vilplan, trappsteg o dyl.

= Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter o dyl.

= Väggar, pelare o dyl.

= Tak, trappkupor, undersida trapplopp, takbalkar, inklädda kanaler o dyl.

= Övrigt (inredningar, utrustningar o dyl).

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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lie Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 3

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Klassrum

Klassrum resurs

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum
Plastmatta, under Skapinredning, VTg

S. Tra, malning
Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

T. Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Grupprum

Material, vara, ytskikt o dyl

PA\Liljewall\2020\1 2024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Skrivtavia enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS
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CL nya Ljungskiya Ljungskileskolan F-6

all  
Hemsö

Sidnr: 4

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  
U

Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans   
Kapprum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

Klinker

Klinker

Malning

Demonterbart undertak

Kladfack enl. planritning
Elevskapenl. planritning
Skohylla enl. planritning

 

Kapprum (personal)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

P\LiIjewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Kladkrokar/ Hatthylla enl. planritning
Forvaringsskap/ Vardefack/ Lararfack enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

Nljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 5

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling Typ/ Kulér/ Glans
 

Huvudentré / Trapphus

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

o
d

<
9

Klinker

Nedsankt torkmatta

Klinker

Malning

Demonterbart undertak

Kapphangareenl. planritning
Skohylla enl. planritning
Sittbank enl. planritning
Nedsankt torkmatta

 

Kapprum Matsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

Klinker

Klinker

Målning

Demonterbart undertak

Kapphängare enl. planritning

PiLIljewaln2020112024100.AADOKUMENTIBESKRIVNINGIRumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 

    

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 6

| i lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

Entré / Trapphus

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Nedsänkt torkmatta

Klinker

Målning

Demonterbart undertak

Oo
2

<
&

Skohylla enl. planritning
Sittbänk enl. planritning
Nedsänkt torkmatta

 

Trapphus

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

Ss

Vv

T. Demonterbart undertak

O
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Sidnr: 7

 

| | | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del
 

Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

Frd

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S Trä, målning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Hyllinredning enl. planritning

Torkrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

P\Liljewall\2020\1 2024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Demonterbart undertak

Stövelhängare enl. planritning
Torkskåp enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6

 

Sidnr: 8

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Arbetstorg / Fritidshem
Arbetstorg
Torg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Tra, malning

Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

 

Arbetsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

S Trä, målning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning
Vardefackskapenl. planritning
Kladkrokar/ Hatthylla

P:\Liljewall2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 9
| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
al | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Passage

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

6 =

Bibliotek

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Malning

T. Demonterbart undertak

6 Skrivtavla enl. planritning
| Anslagstavla enl. planritning
|

P:\Liljewall\2020\12024 1 00\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

  

Sidnr: 10

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
  
Nlje Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

IDe Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans
 

Torg / Bibliotek
Torg / Passage

Torg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning
Sittbank enl. planritning

 

Cafék6k

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skapinredning, VTg

Ss. Tra, malning
Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

T. Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Jalusi enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024 1 00VA\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 11

Uppdragsnr: 1 20 241 00
aga

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

wc

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

 

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulor A
Kakel Kulör X

T. Fast gipsundertak, målning

Ö. WC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

RWC

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

Fast gipsundertak, målning

Ö. RWC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringarenl. principuppställning

P.\Liljewall2020\12024 1 00\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 12
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

Stad

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S Plastmatta, uppvik, VTg

V Malning

T. Fast gipsundertak, malning

O Hyllor enl. planritning
Stadsetenl. planritning
Utslagsbackenl. planritning

 

Omkladning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning
Kakel

T. Demonterbart undertak

Ö. Klädskåp enl. planritning
Spegelenl. planritning
Handfat enl. planritning

PiLiljewaln2020112024100WIDOKUMENTIBESKRIVNINGIRuUmsbeskrivning F-6.docx

Kulör A

Kulör X

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

e Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

all   

Sidnr: 13

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
  
i

Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

RWC/D

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

T. Fast gipsundertak, malning

Ö. RWC-inredning enl. planritning
Dusch-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

Post / Kopiering

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

PA\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Bankinredningenl. planritning
Hyllor enl. planritning
Postfack enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 14

 
  

I | | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
Ws| | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

Samtal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Tra, malning

Malning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning

 

Rektor

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Tra, malning

Malning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

Ö Skrivtavla enl. planritning

PiLiljewaln2020112024100WDOKUMENTIBESKRIVNINGIRumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

Mie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 15
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans   
Kontor / Administration

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S. Trä, målning

V. Malning

T. Demonterbart undertak

0. Skrivtavla enl. planritning
Postfack enl. planritning
Bänkinredning enl. planritning
Hyllor enl. planritning

Arkiv/ Frd

Material, vara, ytskikt o dyl

Linoleum

Trä, målning

Målning

Demonterbart undertak

Hyllor enl. planritning

PA\Liljewall\2020\1 2024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 16
Uppdragsnr: 1 20 241 00
Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
 

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

Del
  __ Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans   

Mötesrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning

 

Personalrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

V. Malning

T. Demonterbart undertak

Ö. Pentryinredning enl. planritning
Kyl enl. planritning
Frys enl. planritning
Micro enl. planritning
Diskmaskin enl. planritning
Återvinningstation enl. planritning
Whiteboard enl. planritning
Anslagstavla enl. planritning

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 17

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

     
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Vilrum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S Trä, målning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning

Kontor

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Skrivtavia enl. planritning

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS ly ~



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 18

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl  Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Vaktmästare

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel bakom Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning

Städcentral

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

PiLIljewaln2020112024100WDOKUMENTIBESKRIVNINGRumsbeskrivning F-6.docx

S

Vv

T.

Ö

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Målning

Fast gipsundertak

Hyllor enl. planritning
Städsetenl. planritning
Utslagsbackenl. planritning
Mopptvättmaskin enl. planritning
Tvättmaskin enl. planritning
Torktumlare enl. planritning
Utkastare enl. planritning
Skåpinredning enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS ( | Jr



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 19

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  
lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Centralförråd

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta

Ss Tra, malning

Vv Malning

T. Demonterbart undertak

ö
Hyllor enl. planritning

 

Skolsköterska

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA
Stänkskydd av kakelvid tvättställ, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Medicinkyl enl. planritning
Medicinskåp enl. planritning
Spegelenl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning
Kroklist enl. planritning
Handfat enl. planritning

PiLiljewall2020112024100ADOKUMENTIBESKRIVNINGRumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS 7 | Uy



 

 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 20
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Rev. datum:

Status: Programhandling  
 

lilje Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23

all
Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans  
 

Kurator

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning

 

Specialpedagog

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

Ö Kroklist enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS \ UV



 

RUMSBESKRIVNING

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 21

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

IT

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Hyllor enl. planritning
Högskåp enl. planritning

 

Väntplats

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Trä, målning

Målning

S

V

T. Demonterbart undertak

6

P\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6

Del
 

Sidnr: 22

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Hemsö Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans   
Matsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skapinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

V. Malning
Spaltpanel
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

T. Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Projektorduk enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

 

Diskinlämning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning
Kakel

T. Demonterbart undertak

Ö. Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

P:\Liljewall2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS ALS



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 23

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kul6r/ Glans

Servering

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksakert
Massagolv, ej halksakert under bankar

Halkal massagolv,ej halksakert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

oO
da

<
Oo

Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist
Hörnskydd

 

Kök

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

ec
da

<
9

Storköksinredning enl. SK-ritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning
Avvisarlist
Hörnskydd

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.doox Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS Lr Jf"



 

RUMSBESKRIVNING

e Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

all  

Sidnr: 24

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  
U

Material / vara / ytskikt o dyl  Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Passage/ Inlastning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Avvisarlist

Hornskydd

 

Varumottagning SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

o
A

<
#

P:\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Massagolv, halksakert

Massagolv, ej halksakert under bankar

Halkal massagolv,ej halksakert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

Storköksinredning enl. planritning

Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS [iv JV



 

  
  

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 25

| i lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

WwW ll Nya Ljungskileskolan F-6 Hemso Datum: 2022-02-23
a Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans  
 

Gronberedning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksakert

Massagolv, ej halksakert under bankar

S Hålkäl massagolv, ej halksäkert

V Kakel, VTv, avser Aven smygar

T. Demonterbart undertak

O Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

 

Kyl- / Frysrum/ Grönkyl

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Mot kylrumsrumsvägg monteras sockel av polyuretanfogS

V. Prefab kylrumsvagg enligt kylhandling

T Prefab kylrumstakenligt kylhandling

Ö Storköksinredning enl. planritning

P:\LiljewalN2020\12024 1 00VA\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS LM Y V



 

   
  
 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 26

| I lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Disk

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

Oo
+
<

Avvisarlist

Hörnskydd

Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning

 

Frd SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert
Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Ss. Halkal massagolv, ej halksakert

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö. Storköksinredning enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

llje Nya Ljungskileskolan F-6

 

Sidnr: 21

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Hemsö Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans
 

Kantinfrd/ ren disk

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksakert

Massagolv, ej halksakert under bankar

Demonterbart undertak

o
n

<
9

Avvisarlist

Hörnskydd

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Kakel, VTv, avser även smygar

Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning

 

Städ Frd/Städ SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Målning

S

V

T. Demonterbart undertak

O Storköksinredning enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 28

 
  

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
Wal | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material/ vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans  
 

Paus SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

 

Ss Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

Ö -

Kontor SK

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Demonterbart undertak

G

S

V. Malning

T

ö

PALiljewall\2020\1 2024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6

 
Hemso

Sidnr: 29

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Omkl/Tvätt SK

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning
Kakel

T. Demonterbart undertak

Ö. Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringarenl. planritning

Wc/D SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Vv.

S.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Målning
Kakel

Demonterbart undertak

Hygienkompletteringarenl. planritning

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 30

Uppdragsnr: 1 20 241 00

    

age

li | e Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
al I Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Musiksal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

Linoleum

Trä, målning

Målning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

 

Övningsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss.

Linoleum

Tra, malning

Malning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skrivtavlor enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

P.\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 
RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 31
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material/ vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans 

Förråd (musik)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Trä, målningS

V. Malning

T Demonterbart undertak

O Hyllor enl. planritning

 

Bildsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

V. Malning
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

  

Sidnr: 32

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
 

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

Förråd (bild)

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S Trä, målning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Hyllor enl. planritning

Hemkunskap

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

P.\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Plastmatta, under Skapinredning, VTg

Tra, malning

Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Malning
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

Demonterbart undertak

Skapinredning enl. planritning
Skapinredning höj- och sänkbar enl. planritning
Demonstrationskök enl. planritning
Spegel över demonstrationskök enl. planritning
Micro enl. planritning
Ugn enl. planritning
Diskmaskin enl. planritning
Återvinningstation enl. planritning
Handfat enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Kroklist enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 
RUMSBESKRIVNING

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 33

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans 

Forrad (hemkunskap)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skapinredning enl. planritning
Kyl enl. planritning
Frys enl. planritning

 

Tvätt (hemkunskap)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skapinredning enl. planritning
Tvattbankenl. planritning
Tvattmaskin enl. planritning
Torktumlare enl. planritning
Torkskapenl. planritning
Kroklist enl. planritning
Strykbrada enl. planritning

P:\Liljewall\2020\1 2024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

Del
 

Sidnr: 34

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

NO-sal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss.

Vv.

Gummigolv

Trä, målning

Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Labbstation enl. planritning
Labbstation höj & sänkbarenl. planritning
Dragskåp enl. planritning
Nöddusch/ögondusch enl. planritning
Kroklist enl. planritning
Handfat enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning

 

Preprum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

V.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

Demonterbart undertak

Skapinredning enl. planritning
Dragskapenl. planritning
Diskmaskin enl. planritning
Kyl/Frys enl. planritning
Nöddusch/ögondusch enl. planritning
Kroklist enl. planritning
Torkställ enl. planritning
Gasolskåp enl. planritning
Ventilerat kemikalieskåp enl. planritning
Syra/Basskåp enl. planritning

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

lljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 35

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Hiss

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

 

Teknikutrymme

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss.

V.

T.

0.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

    

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 36

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

‘Al || Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
a Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans 
 

VVS

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Dammbunden betong

s =

Vv Målning

T. -

Ö -

AV

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

Ss. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning
Avvisarlist

Ö. Utkastare inkl. slang

P:\Liljewal2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\RumsbeskrivningF-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

Nljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 37

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
  
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Flaktrum
Vind / Flaktrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

S

Vv

T. -

O

 

Uteforradforfritidshemmen

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbunden betong

Ss. -

Vv. Målning
Avvisarlist

T. Minerit

Ö. -

P:\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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HEMSÖ

Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.5
 

SAvser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

 

 
 

  Uddevalla Kommun

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40, Uddevalla

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst | Personnr/orgnr

212000-1397  
 

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt

översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked,

påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänttill bestämmelseri Projektgenomförandebilagan.

Dennabilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Upphandling

Tilldelning

Genomförande av huvudentreprenad

Bedömd preliminär tillträdesdag

kv 1 2022 —kv 2 2022

kv 2 2022

kv 3 2025 — kv 2 2027

kv 2 2027

2 Beskedtidplan —hyresgastens besked

Fastställd planlösning

Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst

Konstruktionspåverkande ändringar

Fastställt program för belysning

Överlämnat program för färgsättning

Överlämnat program för IT/kablage

Överlämnat program för lås/larm/passage

vid avtalstecknande

enligt senare överenskommelse

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst

HANS
ANV    
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HEMSÖ
Bilaga 5

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE(ÄTA)

ÄTA nummer:

Objekt:

Datum:

Beskrivning av ÄTA:

 

CI Kostnadenläggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande

avtalstid med ränta 996 och restvärde 0 kr.

L] Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen.

LJ Tilltradesdagen paverkas.

Ägaretill ändringen eller tilläggsarbetet.

L] Hyresvard CJ Hyresgäst

Ansvar och kostnad för drift av ändringen eller tilläggsarbetet.

L] Hyresvard CJ Hyresgäst

Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen ellertilläggsarbetet.

L] Hyresvard L] Hyresgast

L] Hyresgasten ar aterstallningsskyldig

Kostnad:

 

Beställning av ÄTA:

 

Ort och datum

[HYRESGÄST]

 

[Underskrift firmatecknare/behörig företrädare]

 

Namnförtydligande





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-04-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KS 2022/00175 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 
idrottshall, 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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 
för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 
ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 
skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 
Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 
hyresgäst.  
 
Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 
upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 
värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-04-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 77 

Roger Ekeroos (M), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson 
(SD), Sonny Persson (S), Roger Johansson (L), Camilla Johansson (C), David Höglund 
Velasquez (V), Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck 
(UP), Torsten Torstensson (-), Stefan Skoglund (S) och Ole Borch (MP) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barnkonsekvensanalys, 2022-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-30 § 97 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö  

Yrkanden 

Roger Ekeroos (M), Sonny Persson (S), Camilla Johansson (C), Roger Johansson (L), 
Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund 
Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP): Återremiss för att återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner att minst en tredjedel av ledamöter bifaller återremissyrkandet. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremisser.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
Vi deltar dock i alla icke affärsrelaterade beslut såsom myndighetsutövning och övriga 
beslut. Att ge utrymme för dialog och säkerställa medborgerlig förankring är exempel 
på beslut som inte är affärsrelaterade. 
 
Vid protokollet Sebastian Johansson 
Justerat 2022-04-19, Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-19, Sebastian Johansson 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-04-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Handläggare 

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

 

Sammanställning av genomförda och planerade informations- 
och dialoginsatser om Ljungskileskolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera nedan ärenden 
för att ”återuppta medborgardialogen i Ljungskile”.  
 

 Dnr KS 2022/176: Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr KS 2022/175: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
 

 Dnr KS 2022/174: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr 2022-155: Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 
1:309 

 
En redogörelse för planerade och genomförda dialoginsatser har därför tagits fram 
enligt nedan: 

1. Planerade insatser för dialog, information och samverkan om nya 
Ljungskileskolan m.m. 

 
Följande insatser planeras: 
 
Trafikdialog 1, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 9 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med föräldraråd, grannar i närliggande bostadsrättsförening samt 
övriga grannar kring Hälle Lider. Under mötet kommer nuläge och alternativa lösningar 
på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i mindre grupper. 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant för 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 5 representanter vardera för föräldraråd på 
Linneaskolan respektive Ljungskileskolan, närliggande bostadsrättsförening, övriga 
grannar på Hälle Lider, medarbetare Uddevalla kommun. 
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Trafikdialog 2, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 10 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med Ljungskile samhällsförening. Under mötet kommer nuläge 
och alternativa lösningar på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i 
mindre grupper 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant från 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 15 representanter för Ljungskile 
samhällsförening, medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog skolgårdens utformning 
Tid och plats: Den 16 maj, kl 09.00 i Ljungskileskolan och kl 10.30 i Linnéaskolan. 
 
Inför detta möte har samtliga elever/klasser vid Ljungskile- respektive Linnéaskolan 
erbjudits möjlighet att delta i dialoger kring önskad utrustning samt hur aktivitetsytor 
ska utformas. Under mötet kommer eleverna att få lämna alla sina förslag. 
 
Inbjudna/medverkande: elevrådsrepresentanter och personalrepresentanter samt 
medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog om lärmiljön interiört och exteriört, med lokala personalrepresentanter 
från skolorna i Ljungskile (Linnéaskolan och Ljungskileskolan) 
Tid och plats: Den 1 juni kl 17.30 i stadshuset 
 
Vid mötet kommer frågor om skolans inomhus- och utomhusmiljö att behandlas.  
 
Inbjudna/medverkande: Tre förtroendevalda från barn- och utbildningsnämnden samt 
personalrepresentanter från de båda skolorna.  
 
Dialog, placering av nytt äldreboende  
Tid och plats: tidig höst (augusti och/eller september) 
 
Mer information om innehåll och inbjudna kommer att meddelas senare. 

2. Sammanställning av hittills genomförda informations- och 
dialoginsatser om nya Ljungskileskolan 

 
Nedan följer en sammanställning av genomförda insatser:  
 
2021-12-16 Informationsmöte för allmänheten.  
Från kommunen medverkade projektsamordnare, förvaltare, planchef och planarkitekt 
från samhällsbyggnadsförvaltningen samt lokalstrateg barn- och 
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utbildningsförvaltningen. Information gavs om bl.a. samarbetsavtalet med Hemsö, 
skolområdet, tidplan och uthyrningsbara lokaler till förningar och allmänhet.  
 
Vid mötet deltog 92 personer varav fem från Uddevalla kommun. Den presentation som 
kommunen gjorde vid mötet samt frågor från deltagarna med kommunens svar finns 
publicerat på kommunens webbplats. Mötet hölls digitalt. 
 
2022-01-25 möte med den närliggande bostadsrättsföreningen 
 
2022-02-07 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade förtroendevalda samt medarbetare. 
Gruppen visade ett presentationsmaterial. Ingen dialog fördes om materialet. 
 
2022-03-09 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade medarbetare. Kommunen informerade utifrån det bildspel 
aktionsgruppen föredrog vid mötet den 7 februari. Ingen dialog fördes. 
 
2022-03-14 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Vid detta möte fördes dialog mellan förtroendevalda och aktionsgruppen. 
 
Övrig dialog med allmänhet m.fl. 
En omfattande mailkonversation har skett mellan Uddevalla kommun och personer som 
är intresserade av frågor kring nya Ljungskileskolan. Utifrån frågorna har ett ”Frågor 
och svar-avsnitt” skapats på den särskilda webbplats på uddevalla.se som handlar om 
Ljungskileskolan.   
 
Dialog med berörd personal, fackliga representanter och skyddsombud 
 
Tidperiod juni 2021 till mars 2022. 
 
Tre olika ritningsförslag har varit på ”remiss” till samtliga berörda 
arbetstagarorganisationer samt medarbetare. 
 
Information och dialogmöten har skett vid ytterligare minst tre tillfällen med fackliga 
representanter, skyddskommitté, verksamhetsledning m.fl. 
 
Ett omfattande informationsmaterial har löpande varit tillgänglig via Teams. Där har 
också synpunkter och frågor kunnat kanaliseras.  
 
  
 



 

 
 

   
 

 

2022-05-18  

  
 

Handläggare 

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

 

Kompletterande sammanställning av genomförda och 
planerade informations- och dialoginsatser om förslag till 
trafiklösningar nya Ljungskileskolan 

 
Delar av de planerade informations- och dialoginsatserna redovisade i skrivelse  
2022-05-04 har genomförts. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet bifogas 
därför en kompletterande redogörelse gällande dialog om trafiklösningar.  

Dialoger om trafiklösningar 

Dialogmöten har genomförts den 9 och 16 maj. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
dels informerat om sju alternativ på trafiklösningar och svarat på frågor om dessa, dels 
resonerat/fört dialog med deltagarna.  
 
Planeringen för dialogmötena var att informera om de sju alternativen, svara på frågor 
och att deltagarna sedan i mindre grupper gavs möjlighet att resonera och lämna 
synpunkter och förslag som skulle samlas in, sammanställas och presenteras.  
 
Vid mötet den 9 maj ville inte deltagarna sitta i grupper under mötet, varför 
förvaltningen planerade om, så att inbjudna grupper i stället har möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag digitalt. Det kan göras dels på de sju alternativen på 
trafiklösningar, dels förslag med annan trafiklösning som ett 8:e alternativ. Information 
om detta gick ut till alla grupper som bjudits in till dialogmöten.  
 
Möjlighet att lämna synpunkter och förslag till trafiklösningar är öppen mellan 16 maj 
och 22 maj. Synpunkter och förslag som inkommit digitalt och vid mötena 
sammanställs inför kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Deltagande och inbjudna 

9 maj 
Från föräldraråden Ljungskileskolan och Linnéaskolan var femton personer inbjudna 
(fem representanter vardera från tre föräldraråd valda av föräldraråden). Inbjudna var 
också styrelsen för närliggande bostadsrättsförening samt övriga grannar längs Hälle 
Lider, till vilka inbjudan lämnats i respektive brevlåda, knappt 25 hushåll.  
Totalt deltog nitton personer. 
 
16 maj 
Sexton platser fanns för personer från Ljungskile samhällsförening. Två personer 
deltog. 
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Vid båda tillfällena deltog från kommunen presidierna i samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden samt medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Enhetschef Lotta Wall 
Telefon 0522-69 64 11 
lotta.wall@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, 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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 
för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm.  
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. Projektgenomförande-
bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under upphandlingen, 
projekteringen och byggnationen. 
 
Totalentreprenaden ska upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar 
inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bland annat dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 
Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bland 
annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 77 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya Ljungskileskolan  
2022-05-04 
Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr/år  
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Lotta Wall 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr SBN 2022/00249 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 
idrottshall, 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 Ljungskileskolan. 
Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 
för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm.  
 
Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen. I 
kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 
ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 
till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 
 
Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 
kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 
Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förutbestämd 
hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 
Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 
för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 
entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 
och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 
 
Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 
inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. Hyreskontraktet 
innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, ritningar, 
gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. I ”särskilda 
bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, skick och 
användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01. Fastigheten taxeras som 
specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. Vill någon part omtaxera 
fastigheten ska detta samrådas mellan hyresvärd och hyresgäst. Projektgenomförande-
bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under upphandlingen, 
projekteringen och byggnationen. 
 
Totalentreprenaden ska upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar 
inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 
samarbete med Hemsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bland annat dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen leder det så kallade stadsutvecklingsprojektet i vilket 
Ljungskileskolan ingår. Samhällsbyggnadsnämnden som i dess reglemente har att bland 
annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler ska i enlighet med kommunallagens beredningskrav 
bereda ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 77 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya Ljungskileskolan  
2022-05-04 
Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö 
Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö 
Barnkonsekvensanalys Nya Ljungskileskolan 2022-03-31 

Yrkanden 

Jerker Lundin (KD): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Roger Johansson (L), Swen Stålros (M), Kenneth Engelbrektsson (S) och Krister Olsson 
(C): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD): avstår deltagande i beslut 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Jerker Lundin (KD) och Kent Andreassons (UP) 
yrkande och Roger Johansson (L) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Roger Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3 
 
att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr/år  
 
att Cecilia Friberg är kommunens ombud 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
hyreskontraktet 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-05-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) deltar inte i beslutet och lämnar 
följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas 
pengar krävt en konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa 
marknadens bästa pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten 
kopplade till denna affärsuppgörelse. 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs snabbt tillbaka. 
 
Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med följande reservation: 
Uddevallapartiet yrkar avslag på tredje steget, dvs hyreskontrakten för 
Ljungskileskolan, enligt samarbetsavtalet med Hemsö. 
Skälen är att vi ännu ej sett en lösning som undviker att vi till slut står där med en av 
Sveriges största Megaskolor. 
Därutöver har vi ännu ej sett en trafiklösning som är godtagbar ur säkerhetssynpunkt. 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet med följande reservation: KD reserverar 
sig med motiveringen att ärendet inte återkommit med en genomförd medborgardialog. 
De möten som varit har inte varit förutsättningslösa och mer haft formen som ytterligare 
informationsmöten. De olika trafikförslag som finns löser inte problemet med 
trafiksituationen i Ljungskile utan gör den mer eller mindre otillräcklig. Ingen analys 
verkar ha gjorts vad gäller en uppdelning i två olika skolor på olika platser i Ljungskile. 
I handlingarna för dagens möte står det under Inbjudna/medverkande: "...en representant 
för varje oppositionsparti i kommunfullmäktige...". Detta stämmer inte då den inbjudan 
som gick ut drogs tillbaka utan motivering. 
 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 

Justerat 2022-05-23  
Mikael Staxäng  
 

Susanne Börjesson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-23 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2022-05-24 till  
Kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KS 2022/00155 

Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 
Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 
1:199, 1:288 och 1:309, svar på återremiss 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 
samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och 
som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora 
investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och 
nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska 
bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler 
för samhällsservice. Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås 
Hemsö Dona Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 
1:15 och 1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. Det totala 
markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka 18 100 
BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt tillhörande 
idrottshallar och utegårdar på markområdet. Köpeskillingen grundar sig på utförda 
värderingar och har efter diskussioner parterna emellan landat på den föreslagna 
köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med upprättat köpeavtal. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  

Beslutsunderlag 

Kompletterande sammanställning genomförda och planerade dialoginsatser nya 
Ljungskileskolan. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-05.  
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04.  
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 79.  
Köpeavtal inklusive bilagor, 2022-03-04.  
Fullmakt signering Hemsö, 2022-03-04.  
Kartbild Ljungskileskolan, 2022-03-01.  
Värderingsutlåtande Uddevalla Skälläckeröd 1:63 m.fl.  
Värderingsutlåtande byggrätter Ljungskile skola.  
Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20.  

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L), Camilla Johansson (C) för (S), (L), (C) (M): Bifall till 
förslaget i handlingarna samt följande tillägg: att ytterligare dialoger om skolans 
placering är i rådande situation inte aktuellt. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 159 

Karna Thomasdotter (MP): Att återremittera ärendet för:  
 

 att utreda möjligheten att skapa två eller fler grundskoleenheter i Ljungskile - på 
olika platser.  

 att återuppta medborgardialog, i enlighet med de rekommendationer SKR ger för 
en medborgardialog.  

 att utreda hur skollokaler kan samnyttjas med föreningslivet.  
 att genomföra en ny barnkonsekvensanalys, bland annat avseende om en skola 

med 1000 elever är för barnens bästa.  
 att vi anser att trafiksituationen behöver utredas vidare. 

 
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD) och David Höglund Velasquez (V): I 
första hand bifall till Karna Thomasdotters (MP) återremissyrkande, i andra hand avslag 
på förslaget i handlingarna. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 
proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande mot avslag på detsamma och 
finner kommunstyrelsen bifalla Camilla Johanssons (C) m.fl yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att sälja del av fastigheterna Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 och del av fastigheterna 
Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 i enlighet med upprättat köpeavtal, för en 
överenskommen köpeskilling om 28 960 000 kronor,  
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
köpeavtalet.  

att ytterligare dialoger om skolans placering är i rådande situation inte aktuellt. 

Deltar ej i beslut 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Vänsterpartiets, Kristdemokraternas, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 159 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
I bilaga till tjänsteskrivelsen, rubricerad 'Sammanställning genomförda och planerade 
dialoginsatser nya Ljungskileskolan' framgår det mest felaktigt att oppositionspartierna 
inbjudits att medverka i dialogen. Så är inte fallet. Den inbjudan som gick ut drogs 
snabbt tillbaka. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-05-05 Dnr KS 2022/00155 

  
 

Handläggare 

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

 

Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 

1:199, 1:288 och 1:309 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 
samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och 
som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora 
investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och 
nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska 
bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler 
för samhällsservice.  
 
Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona 
Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 
1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. Det totala 
markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka 18 100 
BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt tillhörande 
idrottshallar och utegårdar på markområdet. Köpeskillingen grundar sig på utförda 
värderingar och har efter diskussioner parterna emellan landat på den föreslagna 
köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med upprättat köpeavtal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera ärendet för att ”återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile”. En redogörelse för fortsatta dialoginsatser har tagits 
fram innehållande bl.a. dialog om trafikfrågor. En sammanställning av hittills 
genomförda informations- och dialoginsatser har också gjorts.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 (kompletteras senare). 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-05. 
Redogörelse för genomförda och planerade informations- och dialoginsatser om nya 
Ljungskileskolan 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-13 § 79. 
Köpeavtal inklusive bilagor, 2022-03-04. 
Fullmakt signering Hemsö, 2022-03-04. 
Kartbild Ljungskileskolan, 2022-03-01. 
Värderingsutlåtande Uddevalla Skälläckeröd 1:63 m.fl. 
Värderingsutlåtande byggrätter Ljungskile skola. 



 Tjänsteskrivelse  
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2022-05-05 Dnr KS 2022/00155 

  
 

 

 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sälja del av fastigheterna Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 och del av fastigheterna 
Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 i enlighet med upprättat köpeavtal, för en 
överenskommen köpeskilling om 28 960 000 kronor, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna 
köpeavtalet. 
 
. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hemsö Dona Fastigheter AB 
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som



{ffi:
4 (6)
Dnr:

inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.
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Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,

Uddevalla kommun 2022-03 -3 1
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1. Sammanfattning 
Fastighetskoll Väst AB har av Uddevalla kommun genom Jenny Nord fått i uppdrag 
att bedöma marknadsvärdet för byggrätter inom Ljungskileskolan enligt bifogad 
karta, bilaga 1. Området ligger inom gällande detaljplaner, som anger område för 
allmänt ändamål. Värdeutlåtandet skall avse marknadsvärde uttryckt i kr/kvm 
BTA för ändamålen skola och förskola. 

Området är idag bebyggt, men samtliga byggnader avses rivas och skall därmed 
inte beaktas i värdeutlåtandet. 

Området där värderingsobjektet är beläget ligger i södra delen av Ljungskile ca 400 
m från centrum. 

Marknadsvärdet skall spegla det mest sannolika värde som marken betingar vid en 
frivillig försäljning på den öppna marknaden.   

Marknadsvärdet för ändamålet skola och förskola bedöms avrundat till:  

Ettusen sexhundrafemtio kronor/kvadratmeter byggrätt (1650 kr/kvm BTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

                 2022-01-17 
 
 

Fastighetskoll Väst AB  Tfn 0709-985 589   Org nr 556 960-0926    
Hålgårdsvägen 6  E-post lars@fastkoll.se  F-skatt 
434 96 Kungsbacka  www.fastkoll.se 

 

2. Uppdragsbeskrivning 

2.1 Värderingsobjekt 
Byggrätter för skola och förskola inom del av Skälläckeröd 1:15, 1:40, 1:63, Ljungs-
Hälle 1:288 och 1:309.  Se bifogad detaljplanekarta, bilaga 5. 

2.2 Uppdragsgivare 
Uddevalla kommun, genom Jenny Nord. 

2.3 Ägandeförhållande 
Ägare till värderingsobjektet är Uddevalla kommun. se utdrag ur fastighetsregistret, 
bilaga 2.  

2.4 Syfte 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet på värderingsobjektet 
inför förhandling mellan fastighetsägaren och exploatör om överlåtelse.   

2.5 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är januari månad 2022. 

2.6 Förutsättningar 
Fastighetsvärderaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter i sakuppgifter 
oavsett om dessa är lämnade av uppdragsgivaren, fastighetsägaren, olika 
myndigheter eller är hämtade från offentliga register. Fastighetsbeskrivningen avser 
att ge en översiktlig information om aktuell fastighet. Besiktningen på plats syftar 
endast till att ge ett underlag för bedömningen av marknadsvärdet. Värdeutlåtandet 
fritar inte en eventuell köpare från dennes undersökningsplikt eller en säljare från 
dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken (JB). Området är bebyggt, 
men skall enligt värderingsförutsättningarna betraktas som obebyggt då samtliga 
byggnader avses rivas. 

Villkor för värdeutlåtande framgår av bilaga 9. 

3. Besiktning och värderingsunderlag 

3.1 Sakuppgifter och källor 
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter: 

• Karta över aktuellt område, bilaga 1 
• Taxeringsinformation, bilaga 2 
• Foto, bilaga 3 
• Översiktskarta, bilaga 4 
• Detaljplan, bilaga 5 
• Ortsprismaterial, bilaga 6 
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• Exploateringskalkyl, bilaga 7 
• Skiss ny skoletablering, bilaga 8. 

3.2 Besiktning 
Fastigheten besiktigades den 10 januari av undertecknad, se foto bilaga 3.  

4. Beskrivning 

4.1 Tomt och Läge 
Värderingsobjektet är beläget i södra delen av Ljungskile, ca 400 m från centrum 
och utgörs av mark för skola och förskola. Området är idag bebyggt med lokaler för 
skola och förskola. Samtliga byggnader kommer att rivas, varvid området skall 
betraktas som obebyggt. 

Området är småkuperat och utgörs av både hårdgjorda ytor och gräs samt 
skogspartier. Området bedöms ha goda förutsättningar för ändamålet, då det ligger 
i anslutning till ett bostadsområde samt har närhet till centrum och 
kommunikationer. 

Enligt förslag till exploatering kommer två skolkomplex etableras, (Östra skolan och 
Västra skolan), se bifogad skiss, bilaga 8. 

Östra skolan är tänkt för årskurs F-6 med 4-parallelliga klasser och ca 750 elever. 
Byggrätten uppskattas till 7 200 kvm BTA och tomtarealen uppgår enligt uppgift till 
ca 20 000 kvm. För årskurs F-3 bedöms utegården uppgå till ca 10 000 kvm och för 
årskurs 4 - 6 ca 14 550 kvm.   

Skolan innehåller ca 28 klassrum, administration, bibliotek, fritidshem och matsal. 

Västra skolan är tänkt för årskurs 7 – 9 med 3 parallella klasser och ca 250 elever. 
Byggrätten uppskattas till 3 850 kvm BTA och tomtarealen uppgår enligt uppgift till 
ca 15 000 kvm. Gården bedöms uppgå till ca 11 800 kvm.  

Skolan innehåller 9 klassrum, specialsalar och idrottshall med fullmått inkl. läktare 
trappstegsvariant för ca 150 platser. 

4.2 Byggnad 
Området skall enligt värderingsförutsättningarna betraktas som obebyggt.   

4.3 Planförhållande m.m. 
Värderingsobjektet är beläget inom två detaljplaner som anger kvartersmark för 
allmänt ändamål, ”A”. Detaljplanerna avser dels Ändring för del av Ljungskile 
Skälläckeröd 1:63 m.fl, akt 14-LJU-874 från 1970, dels Stadsplan för del av 
Ljungskile Hälle gård, akt 14-LJU-939 från 1975, se bilaga 5.  
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4.4 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar 
Värderingsobjektet utgörs av flera fastigheter som berörs av en rad olika rättigheter 
och servitut. Rättigheterna förutsätts ha blivit hanterade i detaljplanen och värdet 
avser ett pris i kr/kvm BTA varvid eventuella rättigheter inte bedöms påverka 
marknadsvärdet.  

4.5 Taxeringsinformation 
Värderingsobjektet består av fastigheter med flera olika taxeringsenheter. 
Taxeringsvärdena bedöms därför inte relevanta för värdebedömningen. I stället har 
Skatteverkets riktvärdesangivelse använts för att erhålla relevanta 
taxeringsuppgifter, se bilaga 8. Riktvärdet för byggrätten avseende lokaler till 700 
kr/kvm BTA. 

5. Värderingsmetoder 

5.1 Allmänt 
För att bestämma marknadsvärdet söks det mest sannolika pris som skulle betalas 
vid en försäljning på den fria marknaden. Vid bedömning av värdet på byggrätter 
uttryckt i kr/kvm BTA används i detta fall ortsprismetoden samt en kontroll med 
stöd av taxeringsvärdemetoden och avkastningsmetoden. För de områden där 
byggrätten kan bestämmas anges både ett värde uttryckt kr/kvm BTA och ett totalt 
marknadsvärde för användningsområdet. I övriga fall anges bara marknadsvärdet i 
kr/kvm BTA.  

5.2 Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet 
med ledning av jämförelser av försäljningar med likartade fastigheter som är 
belägna i ett närliggande och likvärdigt marknadsområde. Jämförelsematerialet ska 
också ha en aktualitet d.v.s. att försäljningarna inte ska ha skett för långt tillbaka 
tiden. Vid värderingen med ortsprismetoden kan köpeskilling antigen jämföras 
direkt eller genom nyckeltalsjämförelser som ex. köpeskilling/taxeringsvärde (K/T) 
och köpeskilling/areal (Kr/kvm).  

5.3 Taxeringsvärdemetoden 
Vid en bedömning av marknadsvärdet för marken med hjälp av 
taxeringsvärdemetoden används det vedertagna uttrycket att taxeringsvärdet skall 
motsvara 75 % av marknadsvärdet 2 år före taxeringsåret. I Skatteverkets riktvärde 
utgår man från en färdig tomt som är ansluten till vatten och avlopp samt är grovt 
planerad. I Skatteverkets taxeringsmodell görs det ingen skillnad på bostadsrätter 
och hyresrätter. Således kan man utgå från att alla prisnivåer utgörs av pris/kvm 
BTA för bostadsrätter.  
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5.4 Avkastningsmetoden 
Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma värdet av fastigheter med 
näringsverksamhet. Metoden lämpar sig för exempelvis bebyggda hyres- och 
industrifastigheter, men även för jord och skogsbruksfastigheter. 
Avkastningsmetoden innebär att en nuvärdeberäkning görs av framtida intäkter 
och kostnader så att ett avkastningsvärde erhålls för fastigheten.  

6. Värdering 

6.1 Allmänt 
Det aktuella värderingsobjektet består av mark som enligt detaljplan skall bebyggas 
med skola och förskola. Vid bedömning av marknadsvärdet för mark som skall 
bebyggas med ovan angivna ändamål anges värdet i ett pris uttryckt i kr/kvm BTA 
(bruttoarea). En kontroll görs dock även avseende kr/kvm TA (tomtareal) då även 
tomtens areal för dessa ändamål är intressanta för det totala marknadsvärdet. 

För att bedöma marknadsvärdet används ortsprismetoden, avkastningsmetoden 
och taxeringsvärdemetoden.  

Ortsprismetoden är den metod som i första hand skall användas om det finns ett 
tillräckligt material. Taxeringsvärdemetoden ger ofta ett grovt mått på 
marknadsvärdet och används endast som stöd för att kontrollera erhållna värden 
utifrån ortsprismetoden. Avkastningsvärdet bedöms genom en s.k. 
exploateringskalkyl. Kalkylens intäktssida utgörs av projektvärdet efter 
färdigställande, där värdet bedöms bl.a. med ledning av marknadsmässiga indata 
för hyror, kostnader för drift- och underhåll och fastighetsskatt, samt ett 
marknadsmässigt avkastningskrav. Exploateringskostnaderna är schablonmässigt 
bedömda med ledning av statistik och erfarenhetstal. Byggrättens marknadsvärde 
bedöms genom att projektrisk och vinst avräknas från nettot. Metoden har fördelen 
att den efterliknar köpares resonemang inför ett förvärv. Samtidigt är denna typ av 
kalkyler mycket känsliga även för förhållandevis små förändringar av indata. Detta 
innebär att små fel i uppgifter om exempelvis byggkostnader, avkastningskrav eller 
hyresintäkter ger stora skillnader i slutvärde. Avkastningsvärdet skall därför 
användas med försiktighet och som ett stöd för att verifiera erhållna värden från 
ortsprismetoden.  

Med hänsyn till ovan görs därför en ortsprisstudie dels utifrån ett värde kopplat till 
byggrätten, dels utifrån tomtytan. I normalfallet knyts värde för förskolor och skolor 
utifrån den intäkt det genererar, vilket är beroende av antal barn som skolan eller 
förskolan inhyser. Betalningsviljan hos en hyresgäst är ofta kopplat till den s.k. 
skolpengen som verksamhetsutövaren erhåller i bidrag och ju fler barn desto högre 
bidrag erhålls.  
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Enligt Boverket, skall det på tomter som avses bebyggas med lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan liknande verksamhet, på tomten eller i närheten av den, 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Av riktlinjer 
framgår dock ingen ytbegränsning, då man inte vill försämra kommunernas 
möjlighet till flexibla lösningar. Ett normalmått som ändå utarbetats bland många 
kommuner är ca 30 - 40 kvm/barn avseende förskolor och något lägre; 15 - 30 
kvm/barn avseende skolor.  

6.2 Ortsprismetoden  
Skola och förskola 
En ortsprisundersökning har gjorts av sådana fastigheter som är likvärdiga med 
värderingsobjektet med hänsyn till fastighetstyp, storlek och läge och som i övrigt 
har ett marknadsläge liknande värderingsobjektet. Ortsprismaterialet har också 
valts med hänsyn till att överlåtelserna ligger nära i tiden. Analysen görs både 
avseende kr/kvm BTA och kr/kvm tomtarea. 

Det statistiska underlag som tagits fram är överlåtelser genomförda på obebyggda 
tomter för skola och förskola. Tidsintervallet har satts från 2016 fram till 
värdetidpunkten, men för att köpen skall vara relevanta har de räknats upp med 
fastighetsprisindex till året för värdetidpunkten. Sökområdet har begränsats till 
kommuner i Västra Götaland och Hallands län som bedöms jämförbara med 
Uddevalla beträffande bl.a. prisnivåer, näringslivs -och geografiskt läge. En gallring 
har gjorts av sådana överlåtelser som kan antas innehålla ofullständiga uppgifter 
om pris eller i övrigt vara påverkade av faktorer som gör dem missvisande.  

Analysen gav 9 köp avseende förskola och skola, se bilaga 6. Priset i BTA inkluderar 
kostnader för gatuutbyggnad, men är exklusive kostnad för VA. Materialet indikerar 
en prisnivå om 660 – 4000 kr/kvm BTA eller 80 – 950 kr/kvm TA. Snittet ligger på 
ca 1650 kr/kvm BTA eller ca 530 kr/kvm TA vid värdetidpunkten.  

Enligt ovan framgår att Östra skolan uppgår till 20 000 kvm med en byggrätt om 
7200 BTA, med plats för 750 elever. Västra skolan uppgår till 15 000 kvm med en 
byggrätt om 3850 kvm. Skoltomterna bedöms i aktuellt fall likvärdiga. 
Sammantaget innebär det en total tomtareal om ca 35 000 kvm. Den tillgängliga 
byggrätten är 14 300 kvm BTA, men enligt uppgift är tanken att ca 11 050 kvm 
BTA skall bebyggas. 

Marknadsläget för skola i Ljungskile och det aktuella läget bedöms som gott och 
jämförbart med snittet av jämförelsematerialet. Med ledning därav bedöms 
värdenivån i kr/kvm BTA direkt jämförbar med ortsprismaterialets snitt om 1650 
kr/kvm BTA. Tomtarealen är något större i förhållande till den tänkta byggrätten 
om 11 050 kvm BTA, varvid priset i kr/kvm TA följaktligen blir något lägre än 
snittet. Priset i kr/kvm TA blir med ovan angivna uppgifter ca 520 kr/kvm TA och 
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bedöms ligga väl inom en rimlig nivå. Sammantaget bedöms värdet till 1650 kr/kvm 
BTA med stöd av ortsprismetoden.  

6.3 Taxeringsvärdemetoden  
Med hjälp av taxeringsvärdemetoden kan marknadsvärdet bedömas genom att 
använda markens taxeringsvärde eller genom att använda riktvärdet i kr/kvm 
byggrätt som tagits fram i samband med taxeringen. Taxeringsvärdemetoden bör 
användas med försiktighet, då schablonen 75 % av marknadsvärdet är ett mycket 
grovt nyckeltal. I aktuellt fall används den endast som en kontrollmetod på att det 
framtagna värdet är rimligt. Värderingsobjektet har inte åsatts något eget 
taxeringsvärde, varvid riktvärdena från Skatteverket används.  

Riktvärdet för lokaler uppgår år 2022 till 700 kr/kvm BTA. Omsatt på 
värderingsobjektet ger det ett marknadsvärde om 933 kr/kvm BTA för lokaler i 
2020 års nivå. Enligt ovan skall en justering göras för att anpassa 
värderingsobjektet med hänsyn till VA, gata och grovplanering samt eventuell 
prisutveckling fram till värdetidpunkten. I aktuellt fall bedöms att kostnaderna är 
något lägre än värdestegringen fram till värdetidpunkten.  

Sammantaget bedöms marknadsvärdet till 1000 kr/kvm BTA för lokaler.  

6.4 Exploateringskalkyl  
Skola och förskola 
Med hjälp av exploateringskalkyl har marknadsvärdet för byggrätt avseende 
skoländamål beräknats. I exploateringskalkylen bilaga 7, erhålls ett avrundat 
byggrättsvärde om 1600 kr/kvm BTA.  
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av mark/byggrätt om 11 050 kvadratmeter bruttorea (BTA) för skoländamål inom 
delar av Uddevalla Ljungs-Hälle 1:199, 1:309, Skälläckeröd 1:15, 1:40 och 1:63.  

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Uddevalla kommun, genom Jenny Nord. 

Uppdrag, syfte 
Uppdraget är att bedöma ett indikativt marknadsvärde för byggrätt skoländamål.  

Värderingen skall användas som underlag inför projektering. Uppdragsgivaren har beställt en förenklad re-
dovisning och kortfattad objektsbeskrivning. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-07-05. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). 

Anslutningsavgifter för VA ingår ej i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). Eventuella 
anslutningsavgifter för VA som en köpare kan tillgodogöra sig efter rivning av befintliga byggnader ingår ej i 
det bedömda värdet. 
 
I värdebedömningen har ej hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 
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Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 

Särskilda förutsättningar 
Värderingen förutsätter laga kraft vunnet bygglov eller detaljplan avseende en byggrätt om 11 050 kvadrat-
meter BTA för skoländamål. 

Värderingen avser värderingsobjektet i obebyggt skick med befintlig bebyggelse riven samt med bortseende 
från gällande detaljplaner. 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl näringsli-
vet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag kommer 
att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att ha negativ 
effekt och dels hur stor omfattningen kommer att bli. Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad 
med en större osäkerhet än vad som annars skulle varit fallet utan denna påverkan. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn utfördes av Sven Jungland från Svefa 2021-06-16.  

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Kartskiss och preliminär projekterad volym  
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet ”Ljungskileskolan” är beläget relativt centralt i Ljungskile tätort. Omgivningarna utgörs av 
blandad bebyggelse med småhus, hyreshus och fd ”Turisten”. Avståndet till Ljungskile centrum där visst 
utbud av allmän och kommersiell service samt järnvägsstation (Uddevalla-Göteborg) finns är cirka 500 meter. 

  

Värderingsobjektet (Lantmäteriet och Uddevalla kommun) 
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Värderingsobjektet omfattar en byggrätt för skola om cirka 11 050 kvadratmeter BTA. Markarealen uppskatt-
tas ungefärligt till cirka 49 000 kvadratmeter. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare framgår av bifogade utdrag ur fastighetsregistret. 

Miljö 
Värderingsobjektet är inte markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade markområden. Inom 
ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelast-
ningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Av bifogade utdrag ur fastighetsregistret framgår av fastighets- och taxeringsinformation för respektive fas-
tighet. Systematisk fastighetsrättslig och samfällighetsutredning utredning har ej utförts. 

3. Marknadsanalys 

Skola generellt 
Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastighets-
marknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år.  

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under se-
nare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa 
kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i fas-
tighetsägande).  

För mindre enheter har det blivit vanligare med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också 
bedriver verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verk-
samhet det viktiga, inte främst driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför 
lokaler direkt till den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 
renodla beståndet (privata aktörer).  

Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan komma att leda till ett minskat intresse 
för skol- och omsorgsfastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster från privat sektor. Denna typ av 
politisk risk är svår för investerare att hantera.  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare eller kommunen vilket begränsar hy-
resmarknaden då dessa lokaler inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så 
kallade internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor och inte sällan 
produktionskostnadsbaserade. Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är 
också förknippad med viss risk. På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är 
beroende av befolkningsutvecklingen och barnkullarnas storlek i närområdet/orten. 
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Mark 
En stor del av marken för skolor ägs av offentliga aktörer då verksamheterna är ”samhällsnyttiga”. Även 
inslag av intressegemenskap mellan aktörerna förekommer vid markförsäljningar, t ex mellan kommun och 
kommunala bolag. Intresset för denna typ av fastigheter har dock ökat markant under senare år och prisut-
vecklingen för denna typ av mark bedöms ha varit klart positiv i takt med att intresset för samhällsfastigheter 
generellt har ökat. 

Även transaktionsaktiviteten avseende exploateringsfastigheter (byggrätter) för samhällsfastigheter bedöms 
ha ökat under senare år. Antalet försäljningar avseende grund- och gymnasieskolor är dock begränsat. Svefa 
bedömer att byggrätter för förskola normalt säljs till en lägre nivå än om det inom objektet ska uppföras grund-
/gymnasieskola. Samtidigt är grund-/ och gymnasieskolor mer beroende av goda kollektiva kommunikationer 
än förskolor. Dessutom är värdet av byggrätter och skolbyggnader intimt förknippade med de blivande hy-
resvillkoren.  

Värderingsobjektet har ett bra läge för aktuellt ändamål, i en expansiv del inom kommunen. Befolkningen i 
Ljungskile växer och nyproduktionen av bostäder har varit relativt hög under senare år. Objektet har varit 
bebyggt och infrastrukturen är utbyggd i området vilket bedöms underlätta vid en exploatering. Värderings-
objektet är omfattande vilket begränsar kretsen av köpare. Samtidigt är ett större objekt normalt en fördel ur 
förvaltningssynpunkt för en fastighetsägare.  

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt.  

5. Värdebedömning av byggrätter 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, exploate-
ringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda planförutsätt-
ningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma 
sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Byggrätter, skola 
En ortsprisundersökning av försäljningar av mark för skol- och förskoleändamål i Västra Götalands och Hal-
lands län från och med 2014 har genomförts. Köpen redovisas nedan:  
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Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & 

Säljare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 
Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

1849 Göteborg 
Kvibergs Ängar  4 445 

Göteborgs 
Stad 

Skanska 
oktober-

15 

Detaljplaneförslag 
anger skoländamål i 

två plan. Bedömd 
byggrätt cirka 3 200 
kvadratmeter BTA. 

Exploateringsavtalet 
är villkorat av att de-
taljplan vinner laga 

kraft. 

 3 200   418   301 

1854 Partille 
Sävedalen  3 570 

Partillebo AB 
Partille kom-

mun 
april-16 

DP för expansion av 
förskola. Kommunen 
bekostar utbyggnad 
av allmän plats för 

500 000 kronor. 

 2 000  3 120  1 748 

1970 Varberg 
Trönningenäs  6 275 

Varbergs 
kommun 

Fastighets AB 
Griseknorren 

decem-
ber-15 

Byggrätt för förskola 
i anslutning till nyex-
ploatering. Beslut i 
fullmäktige angivet 

datum. 

 1 000   440   70 

2228 Göteborg 
Gårdsten  1 973 

Göteborgs 
Stad 

Bostads AB 
Poseidon 

decem-
ber-14 

Äldre DP med bygg-
rätt för förskola. Den 
ursprungliga byggna-
den är riven och en 
ny med fem avdel-

ningar motsvarande 
en bruttoarea om 

cirka 1 100 kvadrat-
meter planeras. 

 1 100   909   507 

3070 Laholm 
Skummeslövstrand  4 379 

Kommunfas-
tigheter i La-

holm AB 
eXexploa AB 

mars-16 
Byggrätt för förskola 

om cirka 1 250 
kvadratmeter BTA 
(utnyttjad byggrätt) 

 1 250   480   137 

3153 Göteborg 
Lindholmen  

Göteborgs 
Kommun 

Älvstranden 
Utveckling AB 

decem-
ber-17 

11 000 kvadratmeter 
byggrätter för Gym-

nasieskola samt 
centrumhandel 

 11 000  3 936  

4212 Göteborg 
Kungsladugård  

Stiftelsen Gö-
teborgs Stu-
dentbostäder 

Göteborgs 
Stad 

septem-
ber-18 

Direktmarkanvisning 
för förskola (3 000 
kr/kvm BTA) samt 
studentbostäder. 

  1  3 000  

4242 Trollhättan 
Dannebacken  4 000 

Eidar 
Trollhättans 

kommun 
april-16 

DP med en byggrätt 
om 2 500 BTA för-

skola. 
  1   400   0 

4365 Trollhättan 
Hjortmossen  3 682 

Kraftstaden 
Trollhättans 

kommun 
juni-17 

DP för förskola om 1 
950 kvm BTA (3 vå-

ningsplan) 
 1 950   333   177 

4366 Alingsås 
Stadsskogen  3 546 

Fabs AB 
Alingsås kom-

mun 
augusti-16 

DP med utnyttjad 
byggrätt om 976 kvm 

BTA 
  976  1 332   367 

4405 Göteborg 
Bergsjön  4 168 

Göteborgs 
Kommun 

Familjebostä-
der 

mars-18 1800 BTA   1 800  1 650   713 

4588 Kungsbacka 
Fjärås  7 200 

Kungsbacka 
kommun 
Derome 

april-19 Mark planlagd för 
skoländamål.  2 000  1 950   542 

4773 Härryda 
Landvetter  7 390 

Härryda kom-
mun 

Turako Skol-
fastighet AB 

januari-20 DP skoländamål.  1 000  2 000   271 
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Kungälv 

Komarken 
 1 600 oktober-18 

Detaljplanen anger ändamål för skolgymnas-
tik. Vid samma tillfälle förvärvade köparen 
den intilliggande fastigheten Ärlan 1 (Strand-
skolan) vilken saknar gymnastiksal vid köp-
tillfället. 

   469 

Kungälv 
Kareby 

75 00
0 

juni-17 Detaljplan upprättad ca ett år efter köp. Delar 
utgör skola. 

 547 

 Laholm 
Skummeslöv  4 085 

Curahill 
Skummeslöv 

AB 
Laholms 
kommun 

mars-20 
Byggrätt med flex-
ibla ändamål. På 
tomten byggs för-

skola. 
 2 043  1 028   514 

 

Köpen har genomförts till priser mellan cirka 70 – 1 700 kr/kvm tomtareal (TA). Högsta och lägsta note-
ringar får ses som avvikande, merparten av köpen ligger mellan 300 - 550 kr/kvm TA. Sett till kr/kvm bygg-
rätt bruttoarea (BTA) varierar priserna mellan 300 och 4 000 kr/kvm BTA. Toppnoteringen avser gymnasie-
skola i Lindholmen, Göteborg och får därmed ses som mindre relevant i sammanhanget. Utanför 
Stenungsund finns en överlåtelse av byggrätt/tomt för förskola, som ännu ej lagfarits, till en prisnivå kring 
1 000 kr/kvm BTA. Tyngdpunkten för köpen ligger kring 1 000 - 2 000 kr/kvm BTA. Prisutvecklingen har un-
der det senaste året varit stark avseende samhällsfastigheter och störst vikt bör därmed läggas vi de sen-
aste överlåtelserna. 

Marknadsvärdet för mark för skoländamål inom värderingsobjektet bedöms motsvara cirka 1 500-1 600 
kr/kvm BTA. Med beaktande av värderingsobjektets byggrätt om 11 050 kvm BTA indikeras ett totalvärde 
inom intervallet 16 000 000-18 000 000 kronor vilket motsvarar cirka 350 kr/kvm TA. 
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6. Slutsatser 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms indikativt 
marknadsvärde av värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2021-07-05 till: 

 

16 000 000-18 000 000 Kronor 
 

 

Vänersborg 2021-07-05 

 

Sven Jungland    
Civing L/av Samhällsbyggarna   
auktoriserad fastighetsvärderare 
 
  

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 



2021-07-05 Ordernummer: 177487
Fastighetsbeteckning: Uddevalla Skälläckeröd 1:63 mfl

  

Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:199 1996-06-27 2019-08-22 14:10 2021-06-24
Nyckel: 140274027
UUID: 909a6a68-1061-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457302.2 319143.7

AVSKILD MARK
Beteckning
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:309
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 857 kvm 857 kvm 0 kvm
Anmärkning: EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE (AKT 14-LJU-671) (AKT 14-LJU-864)

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1971-07-02 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1971-08-25 71/1705

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: TRYCKBANKAR 1939-04-05 39/221
2 Avtalsservitut: LEDNING MM 1957-01-16 57/119

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
TRYCKBANKAR Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2015-10-27 14-IM4-39/221.1
LEDNING MM Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2015-10-27 14-IM4-57/119.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06

Senast ajourföring: 2014-08-07
14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
194684-4

2019

Taxvärde Areal
13932 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1958-10-25 14-LJU-671
Övriga åtgärder UPPMÄTNING 1971-10-08 14-LJU-884

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG HÄLLE 1:199 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:122
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:309 1998-09-04 2021-06-24
Nyckel: 140274137
UUID: 909a6a68-10cf-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457379.5 319173.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 10 143 kvm 10 143 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1964-12-30 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/3169

1/1 1966-11-30 66/2188

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: DEL AV LJUNGSKILE, CENTRUMOMRÅDET 1979-03-29

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2006-06-30

14-LJU-951
1485 1485K-LJ22

Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06
Senast ajourföring: 2014-08-07

14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
194684-4

2019

Taxvärde Areal
13932 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
197605-4

2019

Taxvärde Areal
4378 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1970-04-17 14-LJU-864
Ägoutbyte FIG 1 1971-10-08 14-LJU-884
Anläggningsåtgärd 1995-09-26 1485-95/41

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG HÄLLE 1:309 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:199
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:15 2019-08-15 2016-05-24 15:25 2021-06-24
Nyckel: 140278794
UUID: 909a6a68-2300-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Hälle Lider 10, 12
459 32 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457394.4 319306.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 4 374 kvm 4 374 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Övriga fångeshandlingar: 1876-10-20 Andel: 1/1
Lagfartsanmärkning: Namn Akt: 06/958

1/1 1879-09-17 79/17

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06

Senast ajourföring: 2014-08-07
14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
204369-4

2019

Taxvärde Areal
3374 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325)
713100-4

2019

Taxvärde Areal
450 000 SEK 1000 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring LAGFART 1879-09-17 14-LJU-AVS404
Gränsbestämning 1932-12-09 14-LJU-153
Fastighetsreglering 2016-05-18 1485K-16/44
Gränsutmärkning fullföljd 2019-08-15 1485K-16/44GU
Tekninska åtgärder Datum Akt
Arealutredning 14-LJU-876

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG SKÄLLÄCKERÖD 1:15 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:1



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:40 Sidan 1 av 2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2021-06-29 11:42

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:40 2019-08-15 2019-02-13 10:36 2021-06-24
Nyckel: 140278819
UUID: 909a6a68-2319-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Hälle lider 15B
459 32 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457361.3 319473.0

AVSKILD MARK
Beteckning
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:43, 1:44, 1:49, 1:57, 1:63
Beskrivning: Lotten har ingått i sammanläggning (DEL AV), Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 42 658 kvm 42 658 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1975-01-08 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1975-03-05 75/613

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: LEDNING 1968-10-23 68/6607

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 2016-11-14 1485K-16/100.1
VÄG Last Officialservitut 2001-05-07 1485K-2001/25.1
TELE Last Officialnyttjanderatt Senast ändrad: 2017-04-13 14-IM4-51/608.1
LEDNING Last Avtalsservitut 14-IM4-68/6607.1
GÅNGVÄG CYKELTRAFIK Förmån Officialservitut Senast ändrad: 2001-05-07 14-LJU-1009.1
VÄG Last Officialservitut 1940-03-12

Senast ändrad: 2013-06-10
14-LJU-241.1

VÄG Last Officialservitut 1940-05-29
Senast ändrad: 2013-06-10

14-LJU-255.1

VÄGAR Last Officialservitut 1945-01-26
Senast ändrad: 2013-06-10

14-LJU-345.1

VÄGAR Last Officialservitut 1956-11-17
Senast ändrad: 2013-06-10

14-LJU-642.1

VATTENLEDNINGAR Förmån Officialservitut 1964-12-02 14-LJU-791.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: SKÄLLÄCKERÖD 1:18 M FL 2013-10-09

Laga kraft: 2014-04-12
Genomf. start: 2014-04-13
Genomf. slut: 2019-04-12
Registrerad: 2014-08-07

1485K-P14/20
1485 LJ 141

Stadsplan: DEL AV LJUNGSKILE, CENTRUMOMRÅDET 1979-03-29
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2006-06-30

14-LJU-951
1485 1485K-LJ22

Detaljplan: HÄLLEBERGSSKOLAN, SKÄLLÄCKERÖD 1:67 MFL 2000-10-12
Laga kraft: 2000-12-30
Genomf. start: 2000-12-31
Genomf. slut: 2010-12-30
Senast ajourföring: 2010-06-18

1485K-P2001/5
1485 LJ121

Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06
Senast ajourföring: 2014-08-07

14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
1970-12-22 14-LJU-874Byggnadsplan: ÄNDRING FÖR DEL AV LJUNGSKILE, SKÄLLÄCKERÖD 1:63 MFL
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Senast ajourföring: 1989-04-12 1485 1485K-LJ16

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Natura 2000-område: TJÖSTELSRÖDSBÄCKEN 2002-05

Registrerad: 2005-03-17
1485K-P2006/23
14NE SE0520178

Anmärkning: OMRÅDET REDOVISAS INTE I REGISTERKARTAN

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
221529-4

2019

Taxvärde Areal
42658 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD GA:1

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1932-06-14 14-LJU-142
Gränsbestämning 1954-03-27 14-LJU-597
Ägoutbyte FIG 2 1971-12-31 14-LJU-893
Fastighetsreglering, Littera: 2 1977-06-23 14-LJU-974
Fastighetsreglering 1987-08-12 1485-87/59
Fastighetsreglering 1992-10-21 1485-92/71
Anläggningsåtgärd 1995-09-26 1485-95/41
Fastighetsreglering 2001-05-07 1485K-2001/25
Fastighetsreglering 2016-05-18 1485K-16/44
Ledningsåtgärd 2016-11-14 1485K-16/100
Särskild gränsutmärkning 2019-05-29 1485K-2019/45
Gränsutmärkning fullföljd 2019-08-15 1485K-16/44GU

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG SKÄLLÄCKERÖD 1:40 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:1



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:63 Sidan 1 av 1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2021-06-29 11:43

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:63 2019-02-14 2019-02-13 08:01 2021-06-24
Nyckel: 140278841
UUID: 909a6a68-232f-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Hälle Lider 11, 13, 15
459 32 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457443.1 319389.8

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 14 373 kvm 14 373 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1927-04-10
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/3169

1/1 1927-08-16 27/20

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VATTENLEDNINGAR Last Officialservitut 1964-12-02 14-LJU-791.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: ÄNDRING FÖR DEL AV LJUNGSKILE, SKÄLLÄCKERÖD 1:63 MFL 1970-12-22

Senast ajourföring: 1989-04-12
14-LJU-874
1485 1485K-LJ16

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
202763-4

2019

Taxvärde Areal
14373 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1964-12-02 14-LJU-791

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG SKÄLLÄCKERÖD 1:63 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:37, 1:39, 1:40, 1:49
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 





 

 

 

 

 

Fullmakt 

 
Härmed befullmäktigas Johanna Nyström att ensam företräda och teckna firman för 

Hemsö Dona Fastigheter AB, org.nr. 556795-8987 (”Bolaget”), i samband med Bolagets 

förvärv av del av fastigheterna Uddevalla Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt Uddevalla 

Ljungs-Hälle 1:309, 1:288 och 1:199 (”Markområdet”). Befullmäktigandet innefattar, 

men är inte begränsat till, att underteckna fastighetsöverlåtelseavtal, hyresavtal 

avseende Markområdet och därmed förekommande handlingar, samt att i alla övriga 

avseende företräda Bolagets intressen i samband med förvärv av Markområdet.  

Denna fullmakt gäller från dagen för undertecknandet och till och med den 1 juni 2022. 
 

____________________ 
 
Datum: 1 mars 2022 
 
 
För HEMSÖ DONA FASTIGHETER AB 
 
 
 
____________________    
Nils Styf    
 
 

Transaktion 09222115557464074827 Signerat NS
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Detta SAMVERKANSAVTAL ("Avtalet") har nedan angivet datum träffats mellan:

(1) Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, ("Kommunen"); och

(2) Hemsö Fastighets Ä8, org.nr 556179-8169, ("Hemsö").

Kommunen och Hemsö benämns nedan var för sig "Payt" och tillsammans "Parterna"

BAKGRUND

A, Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslåin. Kommunen står inftir stora
investeringar de närmaste åren i nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler samt
infrastruktur etc. Med anledning av detta har Kommunen och Hemsö kommit överens om
att Hemsö ska bidra till Kommunens expansion genom att langsiktigt äga, utveckla,
förvalta och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice.

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat pä attäga, fcirvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland
och Tyskland. Beståndet uppgår idag till ca 55 miljarder kronor. Hemsös majoritetsägare är

Tredje AP-fonden.

B

C. Parterna har fcirt diskussioner om fastighetsförvärv, markanvisningar och
samverkansprojekt och kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan
avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i
Uddevalla.

DEFINITIONER

"Avrop 1" definieras i punkt 2.I(a).

"Avrop 2" definieras i punkt 2.1(b).

"Avsiktsftirkla rin gen" definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt.

"Avtalet" avser detta samverkansavtal, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda ändringar
av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 14.2.

"Ekonomisk Ram" definieras i punkt 2.1(b).

"Erforderliga beslut inom kommunen" avser kommunens för var tid gällande
beslutsordning.

"Färdigställandet" definieras i punkt 2.1(0.

"Förstudiefasen" definieras i punkt 2.1(b).

"Genomftirandefasen" defi nieras i punkt 2.1 (e).

"Hemsö" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Initial Analys" definieras i punkt 2.1(a).

1.
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1

2.r

"Kommunen" definieras i inledningen till detta Avtal

"Parterna" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Planeringsfasen" definieras i punkt 2.1(d).

"Programfasen" definieras i punkt 2.1(c).

"Styrgruppen" definieras i punkt 4.1.

övnncnrpANDE oM pÄRTERNAS SAMVERKAN

Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för nuvarande och kommande
gemensamma projekt (ny- och ombyggnation) enligt vad som följer av denna punkt 2.

Samverkansmodellen rir indelad i olika faser i enlighet med den schematiska bild som
framgår av Bilaga I och niirmare beskrivs nedan.

(a) "Initial Analys" avser det inledande steget i Parternas gemensamma projekt. Båda
Parler har möjlighet att initiera ett om- och/eller nybyggnadsprojekt inom
Uddevalla kommun och därmed starta den Initiala Analysen. Partema ska i den

Initiala Analysen bedöma forutsättningarna för projektet och om projektet ska
utredas ytterligare. Om båda Parter finner det initierade projektet intressant, ska
Parlerna inom ramen för den Initiala Analysen i samråd bland annat ta fram en

förstudiebudget som ska beslutas skriftligen av Styrgruppen och godkännas via
Erforderliga beslut inom kommunen. ("Avrop 1"). För det fall Avrop I ej sker ska
kostnader hänförliga till den Initiala Analysen bäras av respektive Part. Om beslut
om Avrop I fattas inleds Förstudiefasen.

(b) "Förstu diefasen " innefattar framtagande av pro grambudget,
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som
framgår av punkt 5 nedan ("Ekonomisk Ram"). Förstudiefasen inleds efter att
beslut om Avrop I fattas.

Under Förstudiefasen är avsikten att någon av Parterna antingen ansöker om
förhandsbesked avseende bygglov eller att någon av parterna parallellt initierar en
detaljplaneprocess genom att lämna in en planansökan till
kommunledningskontoret som dåirefter bereder ärendet rörande planbesked.
Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera föruts?ittningarna för en

framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken ska göras i enlighet med
de principer som framgår av punkt 7 nedan. Sådant avtal ska, i förekommande fall,
vara villkorat av exempelvis en lagakraftvunnen detaljplan. Parterna är överens om
att beslut under Förstudiefasen ska vävas in i kommunens befintliga besluts- och
organis ationsprocess.

Under Förstudiefasen ska Parterna vidare reglera kostnaderna för planprocessen
och, i fiirekommande fall, ingå plankostnadsavtal.

Parterna ska under Förstudiefasen ta fram en Ekonomisk Ram för projektet i
enlighet med det exempel som framgår av Bilaga2. Den Ekonomiska Ramen ska
innehålla uppskattade uppgifter om samtliga projektrelaterade kostnader, inklusive
en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en budgetreserv. Budgetreserven ska

$-

ft-



3(13)

(c)

(d)

innefatta oförutsedda kostnader under det fortsatta arbetet med projektet. Patlerna
ska verka för att den Ekonomiska Ramen hålls. För det fall att någon kostnadspost
överskrids så ska Parterna i god samverkansanda verka för att någon annan post

sänks i motsvarande mån. Om detta inte är möjligt ska Parterna gemensamt besluta
om att budgetreserven får användas.

Pafterna är överens om att beslut under förstudiefasen ska vävas in i Kommunens
befintliga besluts- och organisationsprocess. Om Parterna under Förstudiefasen
beslutar att inte gå vidare med projektet ska Parterna undersöka möjligheten till att
ta ett omtag avseende projektet, alternativt att reglering av nedlagda kostnader ska

ske enligt punkt 6 nedan.

Om parterna kommer överens om indikativ hyresnivå och den Ekonomiska
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan ska Parterna fatta
beslut om "Avrop 2" varpä Programfasen inleds, se bilaga 1.

"Programfasen" avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit
föremål för samråd. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav
på projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas ett
hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den Ekonomiska Ramen
och punkt 5 nedan.

Under Programfasen tas en förnyad produktionskalkyl fram baserad på de nya
uppgifter och förbättrade handlingar som tas fram under Programfasen varpå den

Ekonomiska Ramen uppdateras med de nya uppgifterna. I samband därmed
fastställs bashyran som efter att hyresavtalet undertecknats justeras i enlighet med
punkt 5.1 (c) (ii) nedan.

Pro gramfasen omfattar dessutom eventuell a m arkförviirv/upplåtelser som kan
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska forst godkännas av rätt
instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning samt

vara villkorat av att aktuell detaljplan i förekommande fall vinner laga kraft samt
att hyresavtal tecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen ska
sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i
kommunfullmäktige. Pafterna ska arbeta utifrån en "full transparens"-princip med
en gemensam ekonomisk ram under Programfasen.

Om Partema under Programfasen beslutar att inte gå vidare med projektet ska
Parterna undersöka möjligheten till att ta ett omtag avseende projektet, alternativt
att reglering av nedlagda kostnader ska ske enligt punkt 6 nedan.

Programfasen övergår till Planeringsfasen i samband med att Parterna ingår ett
hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för projektets genomförande.

"Planeringsfasen" följer efter Programfasen. Under denna fas ska Hemsö tafran
projekthandlingar som ska ligga till grund för framtida förfrågningsunderlag. Det
noteras härvid särskilt att Kommunen ska ha möjlighet att inkomma med
synpunkter och kommentarer avseende utformningen av sådana projekthandlingar.
Parterna ska genom Kommunen handla upp erforderliga entreprenader enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt därefter ingå entreprenadavtal.
Kommunen är upphandlande myndighet och åir även den part som kommer altfatla
tilldelningsbeslutet. Kommunen ska upphandla entreprenaden i nära samarbete

0'-
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2.2

2.3

3.

med Hemsö. Hemsö ansvarar för att ta fram administrativa föreskrifter (AF)
upphandlingsftjreskrifter (AFB), inkluderande bl.a. obligatoriska krav ("skakrav")
i nära samarbete med Kommunen. Hemsö ansvarar för att ta fram och
tillhandahålla övriga handlingar (inkl. proj ekthandlingar) och kontraktsvillkor.

(e) "Genomftirandefasen" inleds när entreprenadavtal är tecknat.
Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal och
entreprenadavtal efterföljs,harrtera löpande frågor med anledning av byggnation
samt ÄTA-arbeten. Hemsö ansvarar för att tillse att byggnationen sker i enlighet
med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är f;irdigställd och
slutbesiktigad avslutas projektet genom fiirdigställande.

(0 "Färdigställandet" avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i ett projekt
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering av
ÄTA-arbeten enligt punkt 5.1 (c) (ii) samt tillse att överlämning sker från
entreprenören till Hemsö såsom fastighetsägare och Kommunen såsom
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt.

Om Parterna beslutar om att uppföra en byggnad som liknar en byggnad som Parterna
tidigare har uppfört eller i övrigt identifierat, så kan samverkansmodellen kortas ner och
anpassas för det aktuella objektet. Den totala projekttiden kan till exempel kortas ner
genom att den Initiala Analysen utgår och att Parterna istället inleder direkt med
Förstudiefasen. Utöver det faktum att den totala projekttiden kan kortas ner åir Parterna
överens om att byggnadens tekniska kvalitet kommer attvarabestämd med utgångspunkt i
det valda objektet, dock att mindre ändringar kan komma att göras inom ramen för
projektet.

Utöver vad som framgår av punkt 2.2 ovan är Parterna överens om att Styrgruppen via
Erforderliga beslut inom kommunen kan ta fram förslag till beslut att göra avsteg från
ovanstående samverkansmodell när det är erforderligt.

F'ASTIGHETER OCH PROJEKT

3.1 Samverkan och exklusivitet

3.1.1 Parterna är vid ingåendet av detta Avtal överens om att samverka kring utveckling
av samhällsfastigheter i Uddevalla, dels att genom att Hemsös dotterbolag
förvärvar befintliga samhällsfastigheter av Kommunen dels genom att utföra
nybyggnation av lokaler inom nya samhällsfastigheter i enlighet med vad som
framgår av denna punkt 3.

3.1.2 Parterna är överens om att samverka kring utvecklingen av ett antal
samfiillsfastigheter i Uddevalla kommun. Samverkan omfattar följ ande
identifi erade fastigheter och proj ekt:

a) Rotviksbroprojektet

Rotviksbroprojektet omfattar hela eller del av fastigheten Uddevalla Högås
Torp 1:10 och avser förvärv av befintligt äldreboende och förskola
(Kreatören) på fastigheten. Kommunen har identifierat ett behov av att
bygga ut äldreboendet och Pafterna är överens om att det är av yttersta vikt
att denna tillbyggnation startar så snart som möjligt.

{v
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

b) Ljungskileprojektet

Lj ungskileproj ektet omfattar förskola och grundskola i Lj ungskileområdet
i Uddevalla:

Nya Hälle.förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla
Ljungs-Hälle 1:129, 7:288, l:399 och 1:406 och avser byggnation av en ny
förskola. Parterna är överens om att byggnation av denna förskola behöver
inledas så snart som möjligt för att bl.a. möjliggöra ombyggnationen av
Ljungskileskolan.

Ljungskileskolan, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla
Skälläckeröd 7:6, 7:75, l:40 och Ljungs-Hälle 1:288 och 1:309 och avser
om- och nybyggnation av Ljungskileskolan till en F-9 skola samt
tillhörande idrottshall/idrottshallar. Parterna är överens om att verka för att
framtida om- och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan.

Råssbyn.förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Forshälla-
Strand 5:l och avser byggnation av en ny forskola.

Grundskola Ammencis/Skciret, omfattar hela eller delar av fastigheterna
Forshälla-Röd2:12 samt Forshälla-Röd 2:15, och avser byggnation av en

ny F-6 skola samt en idrottshall.

Forshdllaskolan, omfattar hela eller delar av fastigheten Buddeberg 2: I 3

och avser förvärv och utveckling av befintlig grundskola och förskola.

Ovanstående projekt befinner sig i olika faser av Partemas gemensamt
identifierade samverkansmodell som framgår av punkt 2 ovan. Partema ska
gemensam identifiera vilket steg i samverkansmodellen respektive projekt befinner
sig i.

Hemsö har en exklusiv rätt att förhandla villkoren kring förvärv och utveckling av
de fastigheter och proj ekt som omn?imns ovan i punkt 3 .l .2, innebarande att
Kommunen förbinder sig att varken direkt eller indirekt förhandla med någon
annan part avseende de aktuella fastigheterna/projekten. Exklusiviteten avseende

respektive fastighet/projekt gäller, i relation till var och en av
fastigheterna/projekten, fram till det tidigare av att bindande avtal träffas eller
förhandlingar angående den aktuella fastigheten/det aktuella projektet avbryts.

Parternas intention åir att teckna hyresavtal för samtliga fastigheter/projekl i punkt
3.1.2 med Kommunen som hyresgäst i ett långsiktigt hyresförhållande. Kommunen
och Hemsö åir införstådda med att de hyresavtal som innefattar om- till- eller
nybyggnation kan anses utgöra en upphandlingspliktig byggentreprenad enligt
LOU. Parterna ska handla i enlighet med LOU och formema för parternas
tillämpning av LOU ska regleras särskilt för respeklive fastighet/projekt.

Parterna har även möjlighet att fortsatt föra diskussioner för att identifiera andra
potentiellt lämpliga fastigheter och projekt för samhällsservice varpå Partema är /\
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överens om att de principer som beskrivs för samverkan och föruärv av
fastigheterna/projekten i detta samverkansavtal även kan tillämpas på sådana
fastigheter/proj ekt som Pafterna gemensamt identifi erat.

3.2 Allmänt om byggnadsmaterial, miljöcertifiering och standard

Hemsö arbetar utifrån konceptet "Giftfri skola" och "Giftfri förskola" genom medvetna
materialval, exempelvis SundaHus. Pafterna har som målsättning att certifiera alla
nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad Qllivå Silver) eller liknande
certifieringssystem. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående produkter och
material ska motsvara Hemsös standard i andra, liknande, nybyggnadsprojekt.

4. ORGANISATION

4.1 För genomförandet av Parternas samverkan under detta Avtal ska en gemensam styrgrupp
inrättas ("Styrgruppen"). Styrgruppen ska bestå av två behöriga företrädare från
respektive Part. Kommunens företrädare ska internt bereda frågor i enlighet med
Erforderliga beslut inom kommunen inför styrgruppsmöten. Hemsö är dock medveten om
att beslut som fattas av Kommunens representanter i styrgruppen kan komma attvara
bindande för kommunen forst efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Det
noteras att vid avtalets skrivande fattas kommunens politiska beslut i kommunens
styrgrupp for stadsutvecklingsprojektet. Styrgruppens sammanträden ska protokollföras.

4.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter är:

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra en
gemensam utveckling av samhällsservice;

(b)

(c)

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna med
anledning av samverkan och affiirsprocess enligt detta Avtal.

Vardera Part ätar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med stöd
av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig atlfatta erforderliga beslut
inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punld 4.2 ovan, dock med
reservation för vad som anges i punkt 4.1. Beslut i Styrgruppen kräver enighet.

Parterna är vidare överens om att särskilda projektgrupper för respektive projekt (eller för
vissa projekt gemensamt) ska tillsättas av Parterna gemensamt eller av Styrgruppen. För
det fall att enighet inte kan uppnås vid beslutsfattande i en projektgrupp, trots upprepade
försök altfattabeslut i viss fråga, ska Part ägarätt att påkalla atlfrägan hänskjuts till
Styrgruppen.

Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tills?itts av Parterna
gemensamt eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under
samverkansprocessen.

Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppernas,
första möte fastställa riktlinjerna ftir besluts- och mandatordning, mötesfrekvens,
formalisering av beslut etc.

att besluta om Avrop I samt Avrop 2;

altfatla beslut som föranleder en förändring av tidsplan för projekten;

4.3

4.4

4.5

f\

4.6
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HYRESAVTAL

(a) Parterna är överens om att hyran för respektive projekt ska fastställas enligt en

formel innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en
överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för
respektive projekt med nedanstående föfiydliganden.
Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående

kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera:

(i) kostnader för markförvärv;

(iD sanering, rivning och/eller andraätgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex.
kompensatoriska åtgiirder) beroende på aktuell ansvarsfordelning vid
respektive markftirvärv;

(iiD Hemsös projektledningskostnader (såväl interna som externa);

(iv) Hemsös projekteringskostnader som hänför sig till det aktuella projektet
(förstudie, program, planering);

(v) anslutningsavgifterochandramyndighetskostnadersåsom
detaljplanekostnader, exploateringsavgifter, bygglovskostnader och
fönättningskostnader m.m. ;

(vi) försiikring;

(vii) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive fiirdigprojektering *.-.);

(viii) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive fiirdigprojektering
m.m.);

(ix) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

(x) ÄTA (undantaget ÄTA som Hemsö ska svara för enligt punkt (a)(c)(ii)
nedan) och oförutsett; och

(xi) eventuellabidrag.

(b) Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av
Bilaga 2.Häwid noteras att det vid fastställande av procentsats ftjr ett specifikt
objekt ska tas i beaktande bl.a. läge, hyresavtalslängd, marknadsläge,
finansieringskostnader och restvärdesrisk.

(c) Parterna är överens om att bashyran för hyresavtalen inom respektive projekt som
utgångspunkt ska fastställas genom ftiljande två steg.

(D Bashyran ska bestämmas i respektive hyresavtal i samband med
undertecknandet och baseras på det underlag som Parterna gemensamt har
tagit fram under det aktuella projektets process enligt punkterna 2.1(a)-(c)
ovan. Om inkomna anbud i den offentliga upphandlingen är fiir dyra, och
Hemsö eller Kommunen inte väljer att i förhållande till Kommunen eller

\

0r
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6.

6.1

Hemsö stå denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling
genomföras eller ett omtag kring det aktuella projektet göras.

(ii) Bashyran ska uppdateras och slutligt fastställas när verksamhetsspecifika
ÄTA-arbeten hänförliga till den upphandlade entreprenaden har reglerats i
samband med Färdigställandet enligt punkt 2.1(f) ovan. Parterna är

överens om att ÄTA-arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga
till respektive hyresavtal och innefatta sådana ändringar och tillägg som
görs efter det att hyresavtal har ingåtts. Kostnader för ändringar och tillägg
som görs innan dess ska istället regleras i enlighet med den
samverkansmodell sorn framgär av punkt 2.1 (a)-(d) ovan samt den
Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen fc;r ÄTA-
arbeten är att dessa ska inkluderas i den Ekonomiska Ramen och därmed
vara hyresgrundande. För undvikande oklarhet noteras att detta även avser

oförutsedda ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som inte någon av
Parterna har kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark).
Därutöver kan någon av Parterna ensam påkalla ett ÄTA-arbete varvid den

Part som orsakar och/eller påkallar ett ÄTA-arbete ska svara för
kostnaderna hänförliga till sådant arbete.

KOSTNÄDSFORDELNING

Budget och kostnadsftirdelning

Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom
respektive utvecklingsprojekt enligt detta Avtal (se närmare i punkt 2 ovan och
Bilagal).

Ekonomisk reglering av de gemensamma samverkansåtgärderna enligt punkt 2
ovan ska Parterna emellan i första hand ske genom instruktion till den aktör som

ska utföra den gemensamma åtgärden om fakturering till respektive Paft baserat på
överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska
ekonomisk reglering Partema emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av
upplupna kostnader.

Om ett Projekt av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar
eller av kostnadsskäl, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens
om att i största möjliga mån forsöka ta ett omtag kring det aktuella projektet. För
det fall Kommunen ändock väljer att avbrytaprojektet ska Kommunen, mot att
Kommunen erhåller rätten till samtliga framtagnahandlingar, svara för Hemsös
externa kostnader (krona för krona) hänförliga till projektet, inklusive men inte
begriinsat till kostnader för sådana icke avbeställbara arbeten eller uppdrag som har
godkänts genom Avrop 1 respektive Avrop 2, genom undertecknande av hyresavtal
och/eller genom annan särskild överenskommelse mellan Partema. Hemsö ska
dock svara för sina egna projektledningskostnader, varmed avses kostnader ftir
Hemsös personal alternativt kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av
externa konsulter. För undvikande av oklarhet kan Hemsös interna
projektledningskostnader således inte komma att bli föremål för
kostnadsfördelning enligt detta Avtal for det fall att ett projekt avbryts.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

{v
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6.1.4 För det fall att Hemsö väljer att avbryta projektet eller av någon anledning väljer
att inte göra ett omtag kring projektet i enlighet med vad som framgår av punkt
6.1.3 ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 6.1 .3, Hemsö svara för
samtliga kostnader med anledning därav.

6.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 6 har Parterna inte
rätt att framställa några krav pävarandra med anledning av att ett projekt avbryts
Dock kan ersättningsrätt för respektive part föreligga om bindande hyresavtal,
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och parl inte fullföljer sina
skyldigheter enligt tecknat avtal.

6.7.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 6.1 .3-6.1 .4 ska gälla
på motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Partemas samarbete med
anledning därav, upphör attgälla (se punkt 10 nedan).

6.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av projekt/upphörande av
Avtalet

För det fall Parternas samverkan kring ett objekt och/eller projekt avbryts i förtid och/eller
detta Avtal upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnadema för framtagandet
av handlingarna erhålla äganderätten till dem. Parterna ska gemensamt verka för att
samtliga rättigheter kopplade till handlingarna överlåts till den part som enligt denna
bestämmelse ska erhålla äganderätten till handlingarna. För undvikande av missförstånd;
för de fall Kommunen ersätter Hemsö i enlighet med punkt 6.1.3 ska Kommunen erhålla
äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att båda Parter ska ha rdtt aII
använda samtliga handlingar som har tagits fram inom ramen för ett projekt.

VÄRDERING AV MARK OCH BYGGNADER

7.1 Förvärvabefintligabebyggdasamhällsfastigheter

7 .l.l Köpeskillingen ftir Hemsös forvärv av befintliga samhällsfastigheter ska baseras på
en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. Underlag
och instruklion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna och ska

handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den Ekonomiska
ramen. Utsett värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som
Hemsö avser genomföra i samråd med Kommunen.

7.1.2 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger

endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid
marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna.
Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden for sådan

värdering.

7.2 Förvärv av obebyggda samhällsfastigheter

Köpeskillingen ftir Hemsös förvärv av obebyggda samhällsfastigheter ska baseras
på en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna.
Underlag och instruktion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna
och ska handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den
Ekonomiska ramen.

7

7.2.1
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7.2.2

7.2.3

Utsett viirderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark exklusive
friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelftirvaring och förråd.
Värdebedömningen fcir byggrätten ska utgå från ett scenario diir detaljplanen är
antagen vid värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att
byggnation skulle kunna påbörjas vid värdetidpunkten. Vid värdering av mark för
skoländamål ärParterna dessutom överens om att hänsyn skatas till rådande
skolpeng.

8.

8.1

Om den oberoende våirderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger
endera Part riitt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid
marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna.
Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden fcir sådan
värdering.

övnnr,ÅTELSEFöRBUD

För det fall att Hemsö önskar avyttra direkt eller indirekt, något objekt som omfattas av
detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha en förköpsrätt avseende sådant
objekt. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 8 innebär att Hemsö endast har rätt att
avyttra ett objekt till en tredje part om Hemsö (i) har erbjudit Kommunen att förvåirva det
aktuella objektet, samt (ii) att Kommunen avböjer ett sådant erbjudande.

Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 8.1 ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förviirvet. Om Kommunen
önskar förvärva det aktuella objektet till angivet pris och övriga angivna villkor, ska
Kommunen inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underätta Hemsö
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva det
aktuella objektet.

Priset för det aktuella objektet ska motsvara det högsta budet som Hemsö erhållit från en
tredje part avseende objektet. Om Hemsö inte erhållit något bud ska en oberoende
värdering tas fram av Hemsö och som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den
oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Partrctt
att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt
av de genomförda värderingarna.

Hemsö äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 8 överlåta ett
objekt till ett av Hemsö helägt dotterbolag, under förutsättning att Hemsös rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag.

Förköpsrätten enligt denna punkt 8 ska gälla i tjugofem (25) är eller objektets
hyresavtalslängd från dess att det aktuella objektet f?irdigställdes.

8.2

8.3

8.5

8.4
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9 TIDPLAN

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomftirandet enligt Bilaga 3.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Avtal gäller fran och med dagen för Parternas undertecknande av detta Avtal och till
och med den dag då samtliga samverkansprojekt har fiirdigställts om inte annat framgår
nedan.

Part äger rält att säga upp detta Avtal med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas
samverkan enligt detta Avtal, (ii) endera Part begar ett väsentligt brott mot någon
bestämmelse i detta Avtal, varvid den andre Parten ska ha ratt att säga upp detta Avtal.
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten.

11. KONSEI(VENSER AV UPPHORANDE

Om detta Avtal upphör att gälla enligt punkt 10 ovan ska eventuella kostnader som
beslutats om enligt punkt 6 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk motvarandra till följd av Avtalets
upphörande.

t2 VILLKOR

Detta Avtal ftjrutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet.

13. MEDDELANDE

13.1 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och ska skickas till (i)
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet
med denna punkt 13.1 (Meddelanderz). I denna punkt ska "skriftlig" anses innefatta e-mail
men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev levererat personligen
eller skickat med bud eller rekommenderat om mottagandet inte har bekräftats via
motparten enligt punkt 13.2(c) nedan.

Kommunen

Uddevalla kommun
Att. Peter Larsson
Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla
Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 7,45150 Uddevalla
Mail : peter. larsson@uddevalla. se

Hemsö:

Hemsö Fastighets AB
Attn. Anna Marand
Adress (brev): Box24 287, I04 5 1 Stockholm

10.

10.1

10.2
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13.2

14. övnrcr

14.1

14.2

14.3

15.

Adress (bud): Linnö gatan 2, Stockholm
Mail : anna.marand@hemso. se

Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. För
det fall en Parl inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget:

(a) om levererat personligen eller skickat med välrenommerad budfirma (med erhållet
leveranskvitto), den dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00
en vardag och i annat fall nästkommande vardag;

(b) om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem
vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begiirt
leveranskvitto; eller

(c) om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en
vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett
sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat
utvisande att sändningen har gått igenom.

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas eller pantsättas utan
motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet noteras dock att Hemsö, vid
eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa andra helägda dotterbolag som köpare av
sådan fastighet under förutsättning att Hemsö lämnar erforderlig säkerhet i samband med
sådan anvisning.

Tillägg till och ändringar i detta Avtal ska vara skriftliga och behörigen undertecknade av
Parterna för att bli gällande.

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt detta Avtal inte innebär
tillskapandet av ett enkelt bolag.

TVIST

Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

/\/tv
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Partematagitvar sitt.

Ort:
Datum

IIDDEVALLA KOMMLIN

Namn:

Namn

Ort:Stockholm
Datum: 2020- OL - ?n

HEMSO FASTIGHETS AB

Namn:

StVf
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2022-05-04  

  
 

Handläggare 

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

 

Sammanställning av genomförda och planerade informations- 
och dialoginsatser om Ljungskileskolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att återremittera nedan ärenden 
för att ”återuppta medborgardialogen i Ljungskile”.  
 

 Dnr KS 2022/176: Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr KS 2022/175: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 
 

 Dnr KS 2022/174: Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

 
 Dnr 2022-155: Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 
1:309 

 
En redogörelse för planerade och genomförda dialoginsatser har därför tagits fram 
enligt nedan: 

1. Planerade insatser för dialog, information och samverkan om nya 
Ljungskileskolan m.m. 

 
Följande insatser planeras: 
 
Trafikdialog 1, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 9 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med föräldraråd, grannar i närliggande bostadsrättsförening samt 
övriga grannar kring Hälle Lider. Under mötet kommer nuläge och alternativa lösningar 
på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i mindre grupper. 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant för 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 5 representanter vardera för föräldraråd på 
Linneaskolan respektive Ljungskileskolan, närliggande bostadsrättsförening, övriga 
grannar på Hälle Lider, medarbetare Uddevalla kommun. 
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Trafikdialog 2, Ljungskileskolan 
Tid och plats: 10 maj kl 17.30-19.00, stadshuset 
 
Detta är ett dialogmöte med Ljungskile samhällsförening. Under mötet kommer nuläge 
och alternativa lösningar på trafikfrågorna att presenteras och workshop att hållas i 
mindre grupper 
 
Inbjudna/medverkande: Samhällsbyggnadsnämndens presidium, en representant från 
varje oppositionsparti i kommunfullmäktige, 15 representanter för Ljungskile 
samhällsförening, medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog skolgårdens utformning 
Tid och plats: Den 16 maj, kl 09.00 i Ljungskileskolan och kl 10.30 i Linnéaskolan. 
 
Inför detta möte har samtliga elever/klasser vid Ljungskile- respektive Linnéaskolan 
erbjudits möjlighet att delta i dialoger kring önskad utrustning samt hur aktivitetsytor 
ska utformas. Under mötet kommer eleverna att få lämna alla sina förslag. 
 
Inbjudna/medverkande: elevrådsrepresentanter och personalrepresentanter samt 
medarbetare Uddevalla kommun. 
 
Dialog om lärmiljön interiört och exteriört, med lokala personalrepresentanter 
från skolorna i Ljungskile (Linnéaskolan och Ljungskileskolan) 
Tid och plats: Den 1 juni kl 17.30 i stadshuset 
 
Vid mötet kommer frågor om skolans inomhus- och utomhusmiljö att behandlas.  
 
Inbjudna/medverkande: Tre förtroendevalda från barn- och utbildningsnämnden samt 
personalrepresentanter från de båda skolorna.  
 
Dialog, placering av nytt äldreboende  
Tid och plats: tidig höst (augusti och/eller september) 
 
Mer information om innehåll och inbjudna kommer att meddelas senare. 

2. Sammanställning av hittills genomförda informations- och 
dialoginsatser om nya Ljungskileskolan 

 
Nedan följer en sammanställning av genomförda insatser:  
 
2021-12-16 Informationsmöte för allmänheten.  
Från kommunen medverkade projektsamordnare, förvaltare, planchef och planarkitekt 
från samhällsbyggnadsförvaltningen samt lokalstrateg barn- och 
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utbildningsförvaltningen. Information gavs om bl.a. samarbetsavtalet med Hemsö, 
skolområdet, tidplan och uthyrningsbara lokaler till förningar och allmänhet.  
 
Vid mötet deltog 92 personer varav fem från Uddevalla kommun. Den presentation som 
kommunen gjorde vid mötet samt frågor från deltagarna med kommunens svar finns 
publicerat på kommunens webbplats. Mötet hölls digitalt. 
 
2022-01-25 möte med den närliggande bostadsrättsföreningen 
 
2022-02-07 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade förtroendevalda samt medarbetare. 
Gruppen visade ett presentationsmaterial. Ingen dialog fördes om materialet. 
 
2022-03-09 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Från kommunen medverkade medarbetare. Kommunen informerade utifrån det bildspel 
aktionsgruppen föredrog vid mötet den 7 februari. Ingen dialog fördes. 
 
2022-03-14 Möte Ljungskile samhällsförening och boende i Ljungskile 
Vid detta möte fördes dialog mellan förtroendevalda och aktionsgruppen. 
 
Övrig dialog med allmänhet m.fl. 
En omfattande mailkonversation har skett mellan Uddevalla kommun och personer som 
är intresserade av frågor kring nya Ljungskileskolan. Utifrån frågorna har ett ”Frågor 
och svar-avsnitt” skapats på den särskilda webbplats på uddevalla.se som handlar om 
Ljungskileskolan.   
 
Dialog med berörd personal, fackliga representanter och skyddsombud 
 
Tidperiod juni 2021 till mars 2022. 
 
Tre olika ritningsförslag har varit på ”remiss” till samtliga berörda 
arbetstagarorganisationer samt medarbetare. 
 
Information och dialogmöten har skett vid ytterligare minst tre tillfällen med fackliga 
representanter, skyddskommitté, verksamhetsledning m.fl. 
 
Ett omfattande informationsmaterial har löpande varit tillgänglig via Teams. Där har 
också synpunkter och frågor kunnat kanaliseras.  
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KS 2022/00155 

Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 
Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 
1:199, 1:288 och 1:309 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 
majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 
samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och 
som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora 
investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och 
nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska 
bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler 
för samhällsservice.  

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona 
Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 
1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. 

Det totala markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka 
18 100 BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt 
tillhörande idrottshallar och utegårdar på markområdet.  

Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussioner parterna 
emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med 
upprättat köpeavtal. 

Roger Ekeroos (M), David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson 
(SD), Sonny Persson (S), Roger Johansson (L), Camilla Johansson (C), David Höglund 
Velasquez (V), Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck 
(UP), Torsten Torstensson (-), Stefan Skoglund (S) och Ole Borch (MP) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Barnkonsekvensanalys, 2022-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-03-30 § 99 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02.  
Köpeavtal inklusive bilagor, 2022-03-04.  
Fullmakt signering Hemsö, 2022-03-04.  
Kartbild Ljungskileskolan, 2022-03-01.  
Värderingsutlåtande Uddevalla Skälläckeröd 1:63 m.fl.  
Värderingsutlåtande byggrätter Ljungskile skola. 
Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 79 

 

Yrkanden 

Roger Ekeroos (M), Sonny Persson (S), Camilla Johansson (C), Roger Johansson (L), 
Gösta Dahlberg (M), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
David Sahlsten (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund 
Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP): Återremiss för att återuppta 
medborgardialogen i Ljungskile. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 
och finner att minst en tredjedel av ledamöter bifaller återremissyrkandet. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremisser.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Sverigedemokraterna har av respekt för skattebetalarnas pengar krävt en 
konkurrensutsättning av denna upphandling med syfte att säkerställa marknadens bästa 
pris. Då så inte säkerställts väljer vi att inte medverka i besluten kopplade till denna 
affärsuppgörelse.  
 
Vi deltar dock i alla icke affärsrelaterade beslut såsom myndighetsutövning och övriga 
beslut. Att ge utrymme för dialog och säkerställa medborgerlig förankring är exempel 
på beslut som inte är affärsrelaterade. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-04-19 
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-19 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Kompletterande sammanställning av genomförda och 
planerade informations- och dialoginsatser om förslag till 
trafiklösningar nya Ljungskileskolan 

 
Delar av de planerade informations- och dialoginsatserna redovisade i skrivelse  
2022-05-04 har genomförts. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet bifogas 
därför en kompletterande redogörelse gällande dialog om trafiklösningar.  

Dialoger om trafiklösningar 

Dialogmöten har genomförts den 9 och 16 maj. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
dels informerat om sju alternativ på trafiklösningar och svarat på frågor om dessa, dels 
resonerat/fört dialog med deltagarna.  
 
Planeringen för dialogmötena var att informera om de sju alternativen, svara på frågor 
och att deltagarna sedan i mindre grupper gavs möjlighet att resonera och lämna 
synpunkter och förslag som skulle samlas in, sammanställas och presenteras.  
 
Vid mötet den 9 maj ville inte deltagarna sitta i grupper under mötet, varför 
förvaltningen planerade om, så att inbjudna grupper i stället har möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag digitalt. Det kan göras dels på de sju alternativen på 
trafiklösningar, dels förslag med annan trafiklösning som ett 8:e alternativ. Information 
om detta gick ut till alla grupper som bjudits in till dialogmöten.  
 
Möjlighet att lämna synpunkter och förslag till trafiklösningar är öppen mellan 16 maj 
och 22 maj. Synpunkter och förslag som inkommit digitalt och vid mötena 
sammanställs inför kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Deltagande och inbjudna 

9 maj 
Från föräldraråden Ljungskileskolan och Linnéaskolan var femton personer inbjudna 
(fem representanter vardera från tre föräldraråd valda av föräldraråden). Inbjudna var 
också styrelsen för närliggande bostadsrättsförening samt övriga grannar längs Hälle 
Lider, till vilka inbjudan lämnats i respektive brevlåda, knappt 25 hushåll.  
Totalt deltog nitton personer. 
 
16 maj 
Sexton platser fanns för personer från Ljungskile samhällsförening. Två personer 
deltog. 
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Vid båda tillfällena deltog från kommunen presidierna i samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden samt medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2022/00278 

Kommunens flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av rikets och kommunsektorns 
ekonomi framöver är fortsatt osäker, främst på grund av inflations och räntesituationen 
men även Rysslands invasion av Ukraina. Men trots detta pekar prognosen mot en 
fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Tidigare prognoser 
att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna 
som förväntas kvarstår, kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb främst i de 
äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. Samtidigt är 
befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  Dessutom 
finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet 
och förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges 
mest strategiska frågor vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner 
dels att attrahera nya medarbetare, dels att behålla de befintliga medarbetarna. 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 Sveriges kommuner och regioners senaste ekonomiska 
bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra kommuners. 
Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare än 
skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas 
utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna 
är tills vidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad skatt vilket hittills 
varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan minskade 
nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni.  
 
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin 
måste nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver 
omfattande resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen 
genomförde stora förändringar inför tidigare flerårsplan vilket har sänkt 
nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 
kommande planperiod ser relativt bra ut. Förslaget till flerårsplan 2023-2025 som här 
presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Förslag till Flerårsplan 2023-2025 med budget 2023  
Sverigedemokraternas budgetmotion  
Uddevallapartiets budgetmotion 
Vänsterpartiets budgetmotion 
Kristdemokraternas budgetmotion 
Miljöpartiets budgetmotion. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 161 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Uddevallapartiets budgetmotion. 
David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetmotion. 
Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetmotion. 
Karna Thomasdotter (MP): Bifall till Miljöpartiets budgetmotion. 
David Höglund Velasquez (V): Bifall till Vänsterpartiets budgetmotion. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna (majoritetspartiernas förslag) 
samt de lagda yrkandena och finner kommunstyrelser bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor, att fastställa budget för år 2023 
med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder 
på totalt 3 865,3 mkr,  
 
att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 911,2 mkr respektive 3 945,7 mkr,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 4 970 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2023,  
 
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 2023,  
 
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas,  
 
att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %,  
 
att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2023 senast under december månad 2022,  
 
att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 
samt 513 mkr för 2025,  
 
att investeringar med projektstart 2023-2025 får påbörjas, under förutsättning att det 
finns en behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och 
expansionsinvesteringar,  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 161 

 
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av 
förutsättningarna för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige.  

Reservation 

Miljöpartiets, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets, Kristdemokraternas och 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Enhetschef Johan Karlsson 
Telefon 0522-69 60 12 
johan.karlsson@uddevalla.se 

 

Kommunens flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av rikets och kommunsektorns 
ekonomi framöver är fortsatt osäker, främst på grund av inflations och räntesituationen 
men även Rysslands invasion av Ukraina. Men trots detta pekar prognosen mot en 
fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023.  
 
Tidigare prognoser att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera 
de ökade kostnaderna som förväntas kvarstår, kostnaderna ökar då befolkningstillväxten 
är snabb främst i de äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. 
Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges mest 
strategiska frågor vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner dels att 
attrahera nya medarbetare, dels att behålla de befintliga medarbetarna.  
  
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 Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare än 
skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas 
utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna är tills 
vidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad skatt vilket hittills varit den politiska 
inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan minskade nettokostnader och ökad skatt tas i 
beslutet till flerårsplanen i juni.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver omfattande 
resurser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen genomförde stora 
förändringar inför tidigare flerårsplan vilket har sänkt nettokostnaderna betydligt. De 
förändringarna medför att förutsättningarna inför kommande planperiod ser relativt bra ut.   
  
Förslaget till flerårsplan 2023-2025 som här presenteras baseras på oförändrad 
skattesats om 22,16 kronor. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-11 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2023 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 865,3 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 911,2 
mkr respektive 3 945,7 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 970 
mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2023, 

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 2023, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2023 senast 
under december månad 2022,  

att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 samt         
513 mkr för 2025, 

att investeringar med projektstart 2023-2025 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. 
 
 
Malin Krantz  Johan Karlsson 
Kommundirektör Enhetschef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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1. Inledning 
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.  
Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer.  
 
Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som 
möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet och sammanhållning. 
 
 
 

2. Demokrati 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas  
principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla 
individers grundläggande människovärde och alla folks rätt  till självständighet och demokratisk 
utveckling. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler 
beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin skall vitaliseras. 
 

 Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag 
eller undersökningar. 
 

 Kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. 
 

 Motioner som behandlats i fullmäktige ska vara tillgängliga att söka efter på kommunens hemsida. 
 

 Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän ska inte vara fler än vad som är 
försvarbart med avseende på arbetsbörda och ekonomi. 
 

 Partistöd ska generellt hållas på en låg nivå. 
 

 Platser i kommunalförbund ska tillsättas proportionerligt efter hur stort väljarstöd som partierna har i de 
deltagande kommunerna. 
 

 Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och 
för hanteringen av hot mot förtroendevalda. 
 

 Kommunen ska utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning 
utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarna. 

 
 Kommunen ska inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska 

sammansättningen. 
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3. Ekonomi 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av 
den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på 
långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, 
men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden så som folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital 
och nationellt självbestämmande.  
 
Vi ser arbetet som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. 
Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunens beskattning skall bygga på en långsiktigt strävan om en budget i balans eller överskott. 
Målsättning är att varje konjunkturcykel ha ett överskott på i genomsnitt minst en procent.  
 

 Kommunen ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i den lokala 
ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.  
 

 Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna. 
 

 Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste tas med i 
varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen. 

 
 Kommunen ska långsiktigt alltid sträva efter att kunna svara för sina egna kostnader.  

Stöd från rikare kommuner ska inte ses som konstant och villkorslöst. 
 

 Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden. 
 

 Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden. 
 

 Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till 
småföretagare och innovatörer. 
 

 Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, 
näringsliv och utbildningsväsende. 
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4. Samhällsbyggnad 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer 
och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.” 
 
”Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om 
den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som 
beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör 
också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering och 
uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara 
betydande.” 
 
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor 
omfattning över hela samhället eller staden. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar 
och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong. 
 

Sverigedemokraterna i Uddevallas föreslår: 
 

 Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad. 
 

 Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, 
rekreationsområden och fritidsaktiviteter ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden. 
 

 Grönytor och naturlikande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och 
stor hänsyn ska tas till det lokala ekosystemet. 
 

 Kommunen bör stödja bildandet av vatten- och avloppsföreningar på landsbygden. 
 

 Legala klotterplank skall inte tillåtas. 
 

 Kommunen ska ha ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri). 
 

 Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och 
lokala kulturarvet.  

 
 Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst 

tilltaget. 
 

 Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller 
västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras. 

 
 Kommunen bör verka för ett väl utbyggt cykelvägnät. 

 
 Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare. 
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5. Brottsbekämpning 
 
Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs 
måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med 
ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga 
tillbaka brottsligheten kommunalt. 
 
I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, 
lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. 
Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.  
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och 
arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov. 
 

 Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och 
föreningar samverkar för att förebygga brott.  
 

 Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på 
arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet. 

 
 Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av 

kameraövervakning och patrullerande ordningsvakter. 
 

 Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, gångtullar, parker och 
promenadstråk med mera. 
 

 All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn. 
 

 Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper. 
 

 Kommunen ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet. 
 

 Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet. 
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6. Invandring, assimilering och frivillig återvandring 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett 
begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa 
invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen trots att problem inte har saknats har 
denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. 
 
Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och 
kulturkretsar. Trots att det inte saknats exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat 
sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå sammanlagda nettoeffekten av 
massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, så väl ekonomiskt som socialt. 
 
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en 
sådan nivå och vara av sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot 
vårt lands välfärd och trygghet.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla förslår: 
 

 Kommunen bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det kommunala 
självbestämmandet.  

 
 Kommunens integrationsarbete ska bygga på en assimileringsprincip.  

 
 Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.  

 
 Kommunen skall inte tillåta mångkulturella lovdagar. 

 
 Avveckla det ekonomiska stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller 

stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.  
 

 Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare 
som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare. 

 
 Kommunen ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga 

attityder.  
 

 Kommunens mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering, även omvänd sådan, 
motverkas. 

 
 Kommunen ska ha en återvandringshandläggare. 

 
 Kommunen bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring. 

 
 Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper 

anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. 
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7. Barnomsorg 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad 
valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda 
möjligheter för föräldrarna att själva ta hand som sina barn under de tidiga åren, skall därför 
eftersträvas. 
 
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att 
föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och  
leklust tas till vara på bästa sätt och att stress- och bullernivå reduceras till ett minimum.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas. 
 

 Alternativa driftsformer inom barnomsorgen ska uppmuntras. 
 

 Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet. 
 

 Barngrupperna bör generellt bli mindre. 
 

 Arbetssökande och föräldralediga föräldrar ska endast erbjudas  
              barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka. 

 
 Modersmålsundervisning i förskolan ska avvecklas. 

 
 
 

8. Skola och utbildning 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, 
framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska 
valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges möjlighet att välja skola och skolform. 
 
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla 
andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga 
elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande skall kunna få stöd och stimulans. 
Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande - ett reellt 
inflytande - på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiskt arbetssätt och 
demokratiskt tänkande.  
 
Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels stimulera 
eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en 
uppgift för familjerna. Skolan skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av 
demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen 
avskaffas. 
 

 Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska eller ett                    
nationellt minoritetsspråk.   

 
 Åtgärder ska vidtagas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna 

politiska preferenser.  
 



Sida 9 av 15 
 

 Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan. 
 

 Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag. 
 

 Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass. 
 

 Skolk-sms bör användas. 
 

 Kommunen ska erbjuda jourklass för stökiga elever. 
 

 Vuxennärvaron i skolan ska ökas. 
 

 Den enskilda skolan ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som 
så önskar. 
 

 Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan. 
 

 Skolan skall upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema terrorutövande trosuppfattningar 
ska undvikas. 

 
 Bygdeskolorna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

 
 Skolorna ska framförallt delas upp i F-6 och 7-9. 

 
 Kommunen ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform. 

 
 Kommunen ska prioritera svensk och närproducerad mat. 

 
 Skolmaten ska vara avgiftsfri för eleverna. 

 
 Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel ritualslaktat kött, ska inte förekomma i skolan. 

 
 Skolan ska erbjuda eleverna dagens husmanskost och ett vegetariskt alternativ. 

 
 Specialkost skall endast serveras till de elever som kan uppvisa läkarintyg. 

 
 Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska betonas. 

 
 Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas. 

 
 Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till vidareutbildning. 
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9. Kommunala arbetsvillkor 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Tillväxtskapande 
åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik. 
Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas 
välmående får inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska garantera dess anställda heltid som anställningsform. 
 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras och åtgärder för en bättre arbetsmiljö ska tas. 
 

 Kommunen ska upparbeta handlingsplaner för att hantera mobbing och trakasserier på arbetsplatserna. 
 

 Kommunen bör ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensavdrag vid sjukdom, 
kompenseras för anställda inom vård och omsorg. 
 

 Kommun bör optimera schemaläggningen och därigenom avskaffa ofrivilligt delade turer i den mån det 
är möjligt. 

 
 Kommunen ska genomgå utbildning i L-ABC, HLR och lära sig göra AKUT-testet och hur man agerar då 

någon med diabetes mår dåligt. 
 
 
 

10. Individ- och familjeomsorg 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé.  
Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan 
nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk, och 
social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet. 
 
Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell, där utgångspunkten är att alla 
barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrars inkomst skall ha goda grundförutsättningar att 
lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och hjälper en när man av olika 
anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande 
familj.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på 
ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. 
 

 Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten. 
 

 Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. 
 

 Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin 
problemsituation. 
 

 Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer. 
 

 Kommunen ska ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider. 
 

 Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. 
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11. Äldre- och handikappomsorg 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”De äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte 
acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro 
för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. 
 
Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall 
samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt 
och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att bo kvar i sin invanda miljö, även om vård och 
omsorgsbehov ökar, ingen skall tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då 
det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ska ske. 
 

 Möjligheten till att sambo med sin livspartner på seniorboenden bör förbättras. 
 

 Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris. 
 

 Kommunen ska införa godkända sprinklersystem eller motsvarande i alla äldreboenden där det saknas. 
 

 I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur 
belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter. 

 
 Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.  

 
 Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum. 

 
 De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm, kalla rätter får dock förekomma. 

 
 Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. 

 
 Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre. 

 
 Kommunen ska kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga. 

 
 Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika 

funktionshinder. 
 

 Kommunen ska etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga. 
 

 Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare. 
 

 Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda 
funktionshindrade meningsfull sysselsättning. 
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12. Kultur och fritid 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat det skönhetsvärden och den estetik som det står 
för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har 
åstadkommit.  
 
Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. 
Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma 
myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen 
kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den 
solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av 
gemenskap.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete. 
 

 Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten. 
 

 Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider. 
 

 Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas. 
 

 Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. 
 

 Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala 
kulturarvet. 
 
 
 

13. Uddevalla i rörelse 
 
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av 
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och 
ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en 
stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder 
dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk. 
 
Spontanidrotten är ett viktigt inslag av våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning 
att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott. 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska stödja det lokala idrotts- och föreningslivet. 
 

 Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion. 
 

 Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott. 
 

 Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet. 
 

 Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmälas. 
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14. Miljö, djur och natur 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt beroende av 
denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss med det mest nödvändiga 
förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och syre, så tror vi också att de 
skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och 
möjliggöra en hög livskvalité. 
 
Sverigedemokraterna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att 
samhället inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett varsamt 
framåtskridande. Försiktighetsprincipen är såldes central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik både 
när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder för att 
motverka de redan befintliga problemen.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Kommunen ska tillhandahålla kompetent energirådgivning.  
 

 Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen. 
 

 Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare 
upprättar och genomför saneringsplaner. 
 

 Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning. 
 

 Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar. 
 

 Kommunen bör ej tillstyrka uppförandet av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på 
ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt 
äventyrar kommunens intressen. 
 

 Kommunen ska inte finansiera eller medfinansiera vindkraft om en sådan investering inte kan återföras 
till kommuninvånarna ekonomiskt. 

 
 Kommunen bör informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att skapa balans 

mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen. 
 

 Kommunen bör ha ett program för att bekämpa invasiva arter. 
 

 Kommunerna bör uppmuntras att ursprungsmärka sina matsedlar. 
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15. En fungerande kommunal hyresmarknad 
 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Marknaden kan inte ensam garantera alla medborgare rätten till bostad. Stat och kommun har därför 
gemensamt ansvar för att förse resurssvaga grupper med ett värdigt boende.” 
 
”Ett hem är grunden för ett tryggt och välmående samhälle. Det ska finnas ett boende för alla oavsett 
ekonomi. Sverigedemokraterna lägger stor vikt i att barn får en stabil uppväxt, unga ges goda 
förutsättningar för att bo och studera och att en anpassad och trygg boendeform ges våra äldre. 
Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som 
passar den egna livssituationen.” 
 

Sverigedemokraterna i Uddevalla föreslår: 
 

 Delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så 
önskar. 
 

 Våra kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god 
kvalitet till rimliga hyror. 
 

 Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst 
tilltaget. 

 
 Kommunen ska inte tillåta att nyanlända ges förtur eller kvoteras in till bostäder genom de kommunala 

bostadsstiftelserna. 
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16. Vår politik i siffror (ekonomisk resursfördelning)   
                                                                                                                                                                                                                 

 Budget 2022 
Kommunfullmäktige och revision -12,9 
  
Kommunstyrelse -432,2 
Ökat antal ordningsvakter och kameraövervakning av offentliga miljöer  
Utökad säkerhetsavdelning   
Gratis kollektivtrafik för alla som fyllt 65 år  
Stadsutveckling  
Kapitalkostnadsreserv  
  
Barn- och utbildningsnämnd -1 628,0 
Satsning på Vuxenutbildning för minskat behov av försörjningsstöd  
Effektivisering av modersmålsundervisning i grundskolan samt avveckling i förskolan  
Extra medel för att arbeta av utbildningsskulden  
Ökad andel inköp av närproducerad mat och vilt  
Lärarresurser till jourklasser   
  
Socialnämnd -1 499,6 
Hemtjänst skall tilldelas i form av tid och inte endast i form av uppgifter  
Digitalisering av fältenhetens arbetsupplägg  
Ökad andel inköp av närproducerad mat och vilt  
Kostnadsfritt trygghetslarm  
  
Ny nämnds- och förvaltningsorganisation 10,0 
Sammanslagning av samhällsbyggnad och kultur- och fritid  
  
Samhällsbyggnadsnämnd -144,2 
Avvecklade graffitiytor för minskad klottersanering  
Återskapa de lekplatser som försvunnit över tid  
  
Kultur- och Fritidsnämnd -152,5 
Anslag till kulturarvsfrämjande åtgärder  
Avvecklat föreningsstöd till etniska föreningar och politiserad verksamhet  
Avvecklat delägande i Västra Götalandsregionens teater  
Satsning på föreningar, ungdomsidrott och folkhälsa   
Kommunal medfinansiering till hembygdsgårdarnas verksamhet (max 500 tkr per ansökan)  
  
Valnämnd -0,1 
  
Centrala upphandlingseffekter  7,0 
  
Summa nämnder/styrelser    -3 852,4 
Övriga ej fördelade poster *** -263,6 
Eliminering internt finansnetto 27,7 
  
Summa verksamhetens nettokostnad  -4 088,3 
Skatteintäkter (Sänkt skattesats till 22,06 kronor) 3 062,3 
Generella statsbidrag och utjämning 1 078,0 
  
Verksamhetens resultat 52,0 
  
Finansiella intäkter                                             56,6 
Finansiella kostnader  -61,6 
  
Resultat efter finansnetto / Redovisat resultat  47,0 
  
Nettokostandsandel inklusive finansnetto                          98,9% 
Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,1% 
Resultat i procent av skatteintäkterna 1,1% 
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Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla 
 

Budgetmotion för perioden 
2023 – 2025 
En budget för klimatet 
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Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla  
 

Budgetmotion för perioden 2023 - 2025   
 
 
Majoriteten har lagt ett budgetförslag utan några större satsningar och som innebär en utökning av 
budgeten med 40 miljoner kronor med motiveringen att läget är osäkert både på grund av kriget i 
Ukraina och en snabbt stigande inflation med dess följdeffekter. Miljöpartiet delar oron över läget 
och försöker komma med förslag för att hantera viktiga frågor på ett konstruktivt sätt.  
 
Däremot har vi lagt tyngdpunkten på aspekter som inte majoriteten har behandlat i sin budget och 
som vi anser i dagsläget är minst lika kritiska som stigande inflation, nämligen klimatförändringarna.  
  
 
Den nuvarande majoriteten har annonserat att den majoritet som bildas efter valet får återkomma 
med en ny budget i höst, så vi återkommer även med våra budgetförslag till den nya majoritetens 
budgetförhandlingar efter valet.  
 
 
 
 
 
Yrkanden:  
 
Förstahandsyrkande: Anta Miljöpartiets budgetförslag.  
 
Andrahandsyrkanden:  
Anta yrkande 1 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag.  
Anta yrkande 2 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag.  
Anta yrkande 4 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag.  
Anta yrkande 5 som tilläggsyrkande till majoritetens budgetförslag. 
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Uddevalla kommuns budget behöver klimatsatsningar  
 
Klimatfrågan är en ödesfråga för vår planet, och vi måste vidta åtgärder fort för att vända utveck-
lingen, därför är det bra att den nuvarande majoriteten behöll målet om ett fossilfritt Uddevalla 
2030. Tyvärr är det så att tillgängliga data (fram till 2020) pekar på att utsläppen från den geografiska 
kommunen Uddevalla fortsätter att stiga.  
Därför kunde man vänta sig att i majoritetens budgetförslag hitta kraftfulla åtgärder för att åtmin-
stone inom den egna organisationen försöka vända utvecklingen, men vi konstaterar att majoritetens 
budgetförslag överhuvudtaget inte nämner ordet klimat, den enda antydan åt det hållet är omnäm-
nandet av översvämningsskydd i samband med stadsutvecklingen.  
 
Nu är det lyckligtvis så att det pågår ett klimatarbete i den kommunala verksamheten, men vi måste 
uppenbarligen göra mer, exempelvis har bensinförbrukningen inom organisationen Uddevalla 
kommun nästan fördubblats mellan 2018 och 2021.  
 
 
Trafiken är största utsläppskällan 
 
Eftersom utsläppen från fordonstrafiken 
utgör över hälften av utsläppen inom den 
geografiska kommunen så skulle kraftfulla 
åtgärder inom detta område göra skillnad. 
Även om Uddevalla kommuns egna fordon 
bara utgör 1,5% av alla bilar i Uddevalla 
kommun så är kommunens insatser viktiga.  
 
Miljöpartiet konstaterar att om organi-
sationen Uddevalla kommun bytte ut sina 
fossildrivna personbilar och lätta lastbilar, 
inklusive elhybrider och laddhybrider, mot 
rena elfordon så skulle kommunen slippa 
utsläpp på 1 115 ton CO2 från sina egna 
fordon och dessutom spara 6,5 miljoner 
kronor om året i framför allt i bränslekost-
nader (Se bilaga 1 för detaljer). Att både 
spara pengar och minska utsläppen är 
uppenbarligen en åtgärd som borde göras 
omedelbart.  
 
 
Även utanför den kommunala organisa-
tionen sker en övergång till elbilar. Utifrån 
statistik för skatteavdrag för grön teknik för 
2021 så kan man räkna fram att privatper-
soner har installerat ca 800 elbilsladdare i 
Uddevalla kommun. Totalt fanns 705 rena 
elbilar och 715 laddhybrider i Uddevalla förra året (2021). Antalet beräknas öka kraftigt eftersom 
varannan såld bil i vår är en laddbar bil och hälften av dessa är rena elbilar.  
 
Vårt yrkande nedan berör flera förvaltningar eftersom alla bilar inte är samlade inom fordons-
gruppen utan finns spridda på flera förvaltningar. Vi väljer ändock av praktiska skäl lägga 

Jordbruk
Egen …

Arbetsmaskiner

Industri

Transporter

El & 
fjärrvärme

CO2-utsläpp i Uddevalla (2019), 
utsläppskällor
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budgetposten under Samhällsbyggnadsnämnden. Det ser i budgeten ut som om vi gör en nedskär-
ning på Samhällsbyggnadsnämnden, detta är inte vår avsikt, men mallen är inte konstruerad för att 
hantera kostnadsminskningar.  
 
 
1. Yrkande: Att Uddevalla kommun byter ut samtliga personbilar och lätta lastbilar mot elbilar under 
den kommande planeringsperioden.  
Budgeteffekt: 6,5 miljoner i sparade kostnader per år efter att laddstationer är utplacerade.   
 
 
 
Kollektivtrafiken 
 
När Västtrafik har presenterat sin utredning om pensionärskort, vilken troligtvis dröjer till efter valet 
så återkommer vi i frågan. Vi vet ännu inte vilka pris- och åldersnivåer som kommer att föreslås av 
Västtrafik.  
I sammanhanget ser vi det som viktigt att göra det självklart för barn- och ungdomar att välja 
kollektivtrafiken. En åtgärd som kan gynna detta är låta barn och ungdomar få fritidskort och 
lovkort. Detta är speciellt viktigt för familjer med små ekonomiska marginaler, en grupp som riskerar 
att öka med dagens prisutveckling. Vi återkommer i båda frågorna när Västtrafik har presenterat sin 
utredning.  
 
Miljöpartiet konstaterar att när kommunen själv upphandlar skolbusstrafiken så kan vi låta lands-
bygdsborna åka gratis med skolbussarna. Det innebär dels att vi bibehåller en kollektivtrafik på 
landsbygden, dels att kommunen slipper lösa frågan om biljettsystem. Det kostar inte kommunen 
någonting eftersom vi ändå måste köra skolbussarna.  
 
 
 
2. Yrkande: Att Uddevalla kommun efter upphandlingen av skoltrafiken i egen regi tillåter icke-elever 
resa gratis på skolbussarna.   
Budgeteffekt: Ingen kostnad, skolbussarna måste ändå köras. Samhällsnyttan av minskade bilresor 
och tillgänglighet för personer utan bil är inte inräknad.  
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Cykelbanor  
 
Att cykla är det mest energieffektiva sättet en människa kan ta sig fram på, det är till och med energi-
effektivare än att gå. Förutom detta är cyklande folkhälsofrämjande, det kräver lite utrymme och är 
ett billigt transportsätt.  
 
Vi ser att betydelsen av cyklande får en ökande vikt för många parter. Exempelvis har Västtrafik 
ändrat sin syn på transporter från att enbart handla om kollektivtrafik till att nu tala om hållbart 
resande och inkluderar då gång- och cykeltrafik när man planerar för framtiden.  
Vår förre landshövding Anders Danielsson presenterade i maj Klimaträttsutredningen som bland 
mycket annat anger att Trafikverket bör få i uppdrag att planera för ökad så kallad ”transport-
effektivitet” och minskat transportarbete för 
person- och lastbilar. Utredningen säger att gång- 
och cykeltrafik i städerna ska prioriteras och 
stöttas av staten. Där vill vi lägga till att samma 
sak bör gälla landsbygden.  
 
För att få fler att cykla behövs en trafikmiljö som 
är säker och som gör det lätt att cykla. I dagsläget 
är det fortfarande biltrafiken som är prioriterad. 
Bilden till höger från Cykelfrämjandet visar hur en 
cykelbana bryts när den passerar utfarter. Bilister 
som kör ut på en gata passerar alltså inte gatans 
gång- och cykelbana, utan gående och cyklister 
korsar en utfart. Det är ett litet exempel på hur 
trafikplaneringen utgår från bilismen, inte 
cyklisters och fotgängares säkerhet.  
 
Ett annat exempel på hur cyklande skulle kunna prio-
riteras i trafiken är att cykelbanor dras på ett sätt så att 
de är sammanhängande och att de dras kortaste, 
planaste vägen – en cyklist, i motsats till en bilist är 
känslig för onödiga uppförsbackar.  
 
Cykelbanorna måste få bilda sammanhängande stråk så 
att man inte helt plötsligt hamnar på en gata med 
vägtrafik.  
 
Cykelbanor byggda på detta sätt skulle även underlätta 
för barn att säkert ta sig till och från sina skolor, vilket 
innebär att föräldrarna slipper skjutsa dem och då utgöra 
ett hot för andra skolbarn.  
 
För att hjälpa till att åstadkomma sådana förbättringar 
måste det finnas pengar för cykelbanor i investerings-
budgeten. Därför lägger vi ytterligare sex miljoner kronor 
för en utbyggnad av cykelbanor i Uddevalla kommun.  
 
3. Yrkande: Att investeringsbudgeten för cykelbanor utökas med 6 miljoner kronor.  
Budgeteffekt: Kommunbidrag 0,3 miljoner, tas från stadsutveckling.  
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Näst största utsläppskällan – El och fjärrvärme   
 
Den näst största utsläppskällan, 23%, av koldioxidutsläpp inom Uddevalla kommun är sektorn ”El och 
fjärrvärme”.  
 
Utsläppen beror framför allt att avfallseldningen på Lillesjöverket ger utsläpp av fossil koldioxid från 
plasten i avfallet (39% av CO2 i rökgaserna kommer från plast gjord av fossil olja). Det finns två 
metoder att åtgärda detta, antingen att plasten inte förbränns utan sorteras ut och/eller att koldi-
oxiden fångas ut i rökgaserna.  
På längre sikt måste fossil plast fasas ut så att den inte kommer in i soporna, men detta är en fråga 
som måste lösas i ett större sammanhang än en enskild kommun. Man kan dock konstatera att 
Lillesjöverket, trots sina CO2-utsläpp, är en klimateffektiv lösning som samutnyttjar spillvärme från 
elproduktion som fjärrvärme. Detta gör att det totala energiutnyttjandet är mycket högt och att i 
områden där fjärrvärmen kan byggas ut är det en långt mer klimateffektiv lösning än alternativet 
värmepumpar som blir allt mindre effektiva ju kallare det blir.  
Vårt energibolag, Uddevalla Energi, arbetar med att hitta lösningar på utsläppen och vi avvaktar 
därför med att föreslå ytterligare åtgärder.  
 
 
Solceller och lokal elproduktion 
 
När det gäller elproduktion så har vi under 
många år varit överens om att solceller ska 
placeras ut på taken på Uddevalla kommuns 
byggnader. Detta har börjat ske och man pla-
nerar att nå en ackumulerad effekt på 932 kW 
om två år (2024).  
 
Det är mycket positivt att denna utveckling har 
kommit igång, men processen måste påskyn-
das ytterligare.  
 
För att sätta utbyggnadstakten i ett större 
sammanhang så kan nämnas att det 2021 i 
Uddevalla kommun fanns 657 nätanslutna 
solcellsanläggningar, med en sammanlagd 
effekt på 7 250 kW, alltså arton gånger så stor effekt som kommunens egna solceller vid samma 
tidpunkt. Medeleffekten per anläggning låg på 11,2 kW, alltså typiska villaanläggningar.  
 
Gör man jämförelsen med riket i övrigt så låg den geografiska kommunen Uddevalla (alltså inte bara 
organisationen) 2021 på plats 191 bland de 290 svenska kommunerna, det vill säga en kommun 
ovanför den nedersta tredjedelen av landets kommuner.  
Just nu sker en ut kraftig utbyggnad av solceller i hela landet, vilket är bra eftersom det gör bidrar till 
en lokal självförsörjning under sju-åtta månader om året och avlastar det regionala elnätet. Udde-
valla kommun kan bidra till denna utveckling genom att sätta solceller inte bara på nybyggnation 
utan även på lämpliga befintliga tak. Avkastningen på en solcellsanläggning i kommersiella 
sammanhang uppskattas ofta till 8% – 10%, ibland ännu högre, vilket gör lokal solel intressant inte 
bara när man ser på klimat och miljö eller när man diskuterar regional självförsörjning av el, utan 
också ur ekonomisk synpunkt.  
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Uddevallahems nya hus på Strömstadsvägen, ett föredöme med taket täckt av solceller.  
 
 
4. Yrkande: Uddevalla kommun ska investera i solceller inte bara i nybyggnation utan även på 
organisationens befintliga tak.  
 
Budgeteffekt: Vi har valt att inte lägga konkreta summor eftersom det beror på tillgängliga tak, 
däremot så borde den förhållandevis korta avskrivningstiden göra satsningen lönsam och därmed 
bidra till en positiv budgeteffekt eftersom elpriserna under de kommande åren ser ut att ligga relativt 
högt. Samtidigt bidrar solcellerna till lokal elproduktion utan CO2-utsläpp under sju-åtta månader av 
året, detta skapar en samhällsnytta bland annat genom att det regionala ledningsnätet avlastas.  
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Konstgräsplaner  
 
Vi är förhoppningsvis alla överens om att spridningen av mikroplaster är ett stort problem och att vi 
måste vidta åtgärder för att så långt som möjligt stoppa spridningen av mikroplaster i miljön. En 
studie visade nyligen att det till och med fanns mikroplaster i avlägsna fjällsjöar där människor inte 
bor och i mars meddelade Vetenskapsradion att man hade hittat mikroplaster i blodet hos 
människor.  
 
Enligt en rapport från IVL så är konstgräsplaner den näst största källan till mikroplaster efter väg- 
och däckslitage. Göteborgs kommun ger från 2026 inte bidrag till föreningar för att nyanlägga konst-
gräsplaner.  
Vi ser att Kultur och fritidsnämnden i majoritetens budget gör en tiomiljonerskronorssatsning på 
konstgräsplaner, varav en plan i Ljungskile ligger i direkt anslutning till ett Tjöstelsröds 
naturreservat/Natura 2000-område med Tjöstelsrödsbäcken, en värdefull miljö för havsöring. 
Mikroplast som hamnar här hamnar snabbt i Ljungskileviken om det inte tas upp på vägen av 
organismer som lever i bäcken.  
 
Ska Uddevalla kommun bidra till att 
åtgärda spridningen av mikroplaster så 
kan man inte bara prata utan måste 
också handla. Miljöpartiet anser att 
satsningen på konstgräsplaner ska 
avbrytas.  
Det finns ett antal olika åtgärder som 
istället kan vidtas för att skapa möjlig-
heter att spela fotboll.  
Bland annat Lunds kommun har gjort 
tester med att ersätta konstgräsplaner 
med gräsplaner som har en inblandning 
av biokol, där tanken är att biokolet ska 
öka torktåligheten och hållbarheten i 
planen. Förhoppningen är att spelsäsongen kan förlängas på grund av biokolet. Fördelen med 
gräsplan med biokol är att kommunen inte behöver riva upp utslitna konstgräsplaner för miljoner 
kronor någon gång varje decennium. Vi slipper plastavfall, sparar pengar och fotbollsplanen fungerar 
som kolsänka.  
Detta är troligen det bästa förstahandsalternativet ur fotbollssynpunkt, även om planen inte kan 
användas året om, men det kan vara så att vi får acceptera att vi faktiskt har vintersporter och 
sommarsporter.  
Sistahandsalternativet är att ersätta konstgräsplaner med grusplaner, det har faktiskt gått att träna 
fotboll på grusplaner ända fram i nutid.  
Vi väljer att inte ändra summan i budgeten, men ändrar investeringen från att gälla konstgräsplaner 
till fotbollsplaner.  
 
 
5. Yrkande: Ändra posten konstgräsplaner i investeringsbudgeten till fotbollsplaner, med ett 
uttryckligt förbud mot att investera i konstgräsplaner.  
Budgeteffekt: Ingen i dagsläget, vi behåller budgetpostens summa. Kan på sikt bli en besparing.  
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Ljungskileskolan  
 
 När vi första gången på ett medlemsmöte för Miljöpartiet informerade om att projektet med Ljungs-
kileskolan innebar att man ska riva den befintliga skolan i Ljungskile och bygga en ny skola på samma 
plats blev den spontana reaktionen från en deltagare:  
– Vad är det för miljötänk, att riva en fungerande skola, det är ju hål i huvudet!  

 
Första gången vi reagerade på bygget av Ljungskileskolan var när vi på Samhällsbyggnadsnämndens 
möte i augusti förra året fick veta att den gamla folkskolan skulle rivas för att ge plats åt parkerings-
platser. Miljöpartiet anser att våra gamla byggnader är en viktig länk till vår historia, och att det 
därför finns att egenvärde i att försöka bevara dessa när så är möjligt. Detta gjorde att vi lade en 
motion om att folkskolan inte ska få rivas, utan bevaras.  
 
Under hösten blev vi sedan uppmärksammade på ett antal frågetecken som fanns med förslaget. 
Dessa frågetecken har gjort att vi successivt har blivit allt mer kritiska till bygget.   
 
När medborgare i Ljungskile började arbeta med alternativa lösningar, så såg vi att det fanns en 
relevans i deras arbete och att detta kunde vara ett alternativ till att bara säga nej.  Det visade sig 
också att de som gjorde arbetet också hade yrkesmässig kompetens som trafikplanerare, 
planarkitekter etc. så det gick inte att förkasta lösningsförslagen som oprofessionella.  
 
Alternativförslaget löser en rad problem med skolans storlek, trafiklösningar, markutnyttjande och 
bevarande av byggnation vilket gör att vi väljer att ta till oss tankarna bakom förslaget och vill därför 
ändra direktiven för arbetet med Ljungskileskolan.  
 
Vi vill ge Hemsö ett nytt uppdrag: Avbryt det nuvarande projektet och bygg istället en ny F-6 skola 
på Skarsjövallsområdet och renovera den nuvarande Ljungskileskolan till en ny högstadieskola. Det 
ger två mindre skolor som gott och väl täcker behovet i Ljungskile. Det underlättar trafiksituationen, 
löser arbetsmiljöproblem och frigör mark som kan användas till andra ändamål. Troligen går detta 
också snabbare och blir billigare än kommunens/Hemsös ursprungsförslag.  
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Området på Skarsjövallen var ursprungligen avsett för en förskola, vilket innebär att ett komplet-
terande planarbete behöver göras för att hitta ett nytt område för en förskola i närheten av det 
ursprungliga förslaget.  
 
 
6. Yrkande:  
6a Ersätt Hemsös uppdrag att riva Ljungskileskolan och närliggande byggnader med att renovera 
Ljungskileskolan till en högstadieskola och att bygga en ny F-6 skola på Skarsjöområdet.  
6b Påbörja planarbete för en ny plats för förskola på Skarsjöområdet.  
 
Budgeteffekt: Ingen i dagsläget på grund av arbetssättet. På sikt borde en renovering istället för 
rivning av Ljungskileskolan spara kostnader samtidigt som en ny F-6 skola blir billigare än en helt ny 
F-9 skola.   
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Bilaga 1  
 
Beräkning av besparing av byte till elbilar.  
 
Leasingkostnader beräkning   
Leasingkostnad/månad totalt (icke elbilar) 205 910 kr/mån 
Dito per år 2 470 920 kr/år 
Leasingkostnad (icke el) per bil och månad i dag (medel):  2 238 kr/mån 
Dito per år: 26 856 kr/år 
Elbilar, leasingkostnad per bil och månad i dag (medel): 5 000 kr/mån 
Dito per år 60 000 kr/år 
Ökad leasingkostnad per år och bil, vid byte till elbil 33 144 kr/år 

   
Bränslekostnad icke-elbilar   
Bensinkostnad för 221 413 liter à 20 kr/l 4 428 260 kr/år 
Dieselkostnad för 179 580 liter à 22 kr/l 3 950 760 kr/år 
Total bränslekostnad 8 379 020 kr/år 
Total leasing + bränslekostnad 9 034 754 kr/år 

   
Beräkning av nettokostnad vid byte till elbilar   
Antag 0,7 l bensin/mil, vilket ger 154 989 mil 
Antag 0,5 l/mil, vilket ger 89 790 mil 
Körsträcka, totalt för icke elbilar:  244 779 mil 
Elförbrukning 2 kWh/mil på samma sträcka: 489 558 kWh 
Antag totalt elpris på 2 kr/kWh, vilket ger 979 116 kr 
Total leasing + bränslekostnad 2 444 116 kr 
Besparing per år om alla bilar byts till el:  6 590 638 kr 
   
Kompletterande investering   
Laddstationer för 325 bilar à 20 000 kr (engångskostnad) 6 500 000 kr 

   
 
Bonus/malusskatt 
Det kan noteras att bonus/malusskatten som gäller de tre första åren för elbilar är 360 kr om året, 
medan den för tex. en dieseldriven lätt lastbil som Ford Transit är 17 642 kr/året.  
Fordens malusskatt betalar en elstolpe på drygt ett år.  
Denna skatteeffekt är inte inräknat i besparingen ovan utan tillkommer som en ytterligare besparing 
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Miljöpartiets ändringar jämfört med majoritetens förslag till flerårsplan    

 KF KS BUN SN SBN KFN Övrigt 

 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 ’23 ’24 ’25 
KOMMUNFULLMÄKTIGE                                           
SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE 0,0 0,0 0,0                                     
KOMMUNSTYRELSEN                                           
Miljöpartiet investerar 6 miljoner kronor i cykel-
banor, vilket kräver 0,3 miljoner kronor i kom-
munbidrag som vi tar från stadsutvecklingen.        -0,3 -0,3  0,0                               
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN       -0,3 -0,3 0,0                               
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN                                           

Miljöpartiet avser att låta icke-elever resa gratis 
med skolbussarna efter att trafiken har förts 
över i egen regi, men det innebär ingen kostnad 
för kommunen då skolbussarna körs ändå.                                          
SUMMA BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN             0,0 0,0 0,0                         
SOCIALNÄMNDEN                                        
SUMMA SOCIALNÄMNDEN                   0,0 0,0 0,0                   
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN                                           

Miljöpartiet sparar 6,5 miljoner kronor per år genom 
att byta ut personbilar och lätta lastbilar mot elfordon. 
Första året äts besparingen upp av installation av 
laddstolpar. För enkelhetens skull är hela posten lagd 
på SBN, men berör samtliga förvaltningar. Vi avser 
egentligen inte att minska ramen för nämnderna, men 
av tekniska skäl visas det här som en minskning.                          0,0 -6,5 -6,5             

                                         

Miljöpartiet vill öka takten i solcellsutbyggnaden och 
låta den även gälla befintliga tak, men kostnadssätter 

                        0,0 0,0 0,0             
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den inte i dagsläget, solcellerna innebär också en 
minskad elkostnad.  

Miljöpartiet ökar investeringen i cykelbanor, 
men kostnaden tas på kommunstyrelsen, se 
ovan.                          0,0 0,0 0,0             
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN                         0,0 -6,5 -6,5             
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN                                           
MP ändrar uppdraget för KFN från att gälla 
konstgräsplaner till att gälla fotbollsplaner, se 
budgetmotionens text.                               0,0 0,0 0,0       
SUMMA KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN                               0,0 0,0 0,0       
Valnämnden                                           

SUMMA 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      
SUMMA RESURSFÖRÄNDRING 2022 -0,3                     
SUMMA RESURSFÖRÄNDRING 2023 -6,8                     
SUMMA RESURSFÖRÄNDRING 2024 -6,5                     
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Inledning   
Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist och jämlikt Uddevalla. Det finns goda förutsättningar för att 
Uddevalla ska bli en jämlik och hållbar kommun. Vi kan se att det finns stora ojämlikheter i hur länge du 
lever beroende på var du bor, vilket kön du identifierar dig med, vilka föräldrar du har och ifall du har 
någon psykisk eller fysisk funktionsvariation.  

Det vill Vänsterpartiet ändra på och det gör vi genom att driva en socialistisk och feministisk politik på 
ekologisk grund.  

Ett jämlikt samhälle är det etiskt rätta och forskningen visar att det är så alla mår som bäst. Det gäller 
oavsett vilka förutsättningar du fått i livet. Jämlikhet främjar också innovation, socialt hållbar utveckling 
och är dessutom brottsförebyggande. Diskrimineringsgrunderna skall genomsyra all planering för att 
motverka strukturella problem i samhället.  

Åren 2020–2022 har präglats av Covid-19 vilket har satt sina spår i kommunens verksamheter. Många 
av kommunens anställda har haft och har fortsatt en ansträngd arbetssituation. Efterdyningarna ifrån 
pandemin fortsätter med kontinuerliga rapporter om slitna medarbetare. Kostnaderna för 
sjukskrivningar är fortsatt höga så vi ser att varje satsad krona i arbetsmiljö är en investering. Det leder 
till bättre hälsa och välmående för medarbetarna samtidigt som vi minskar på kostnaderna för 
verksamheten. I budgeten för 2022 tryckte Vänsterpartiet på att en satsning av arbetsmiljön måste ske. 
Vänsterpartiet lägger en budget i år med ökade personalresurser inom skola, vård och omsorg. 
Samtidigt budgeterar vi för att minska arbetstiden för verksamheter inom socialtjänsten.   

Uddevalla står inför fortsatta utmaningar att rekrytera personal. Det är av yttersta vikt att kommunen är 
en attraktiv arbetsgivare. Vi ser att konkurrensen om arbetskraften ökar och kompetensförsörjningen är 
en högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i landet. Uddevalla kommun ska framstå som en 
arbetsgivare som tar hand om sina anställda. Vänsterpartiet i Uddevalla vill anställa 100 nya personer 
inom skola och socialtjänst. Det ska vara en rimlig arbetsbelastning för medarbetarna.  

Klimatkrisen är ett faktum och rapporterna ifrån FN:s klimatpanel IPCC beskriver en situation där vi inte 
är i närheten på att nå våra klimatmål. Varje kommun måste ta ansvar och Uddevalla kommun skall föregå 
med gott exempel. Vänsterpartiet i Uddevalla vill, på sikt, införa solceller på alla kommunens fastigheter 
och bygga ut elbilsladdstolpar på kommunens alla parkeringsplatser. I vår budget avsätter vi pengar för 
detta projekt, ett projekt som även kommer sänka driftskostnader på el och värme, över tid. Kommunen 
måste även fortsätta att agera klimatsmart i all sin verksamhet, i alla led. Ekologisk hållbarhet ska vara 
högsta prioritet i alla frågor som berör miljön: om- och nybyggnation, infrastruktur, kost, inköp med mera.   

Vänsterpartiet i Uddevalla ser också att det förebyggande arbetet är en stor nyckel till framgång för 
människor. I de allra flesta lägen agerar socialtjänsten reaktivt, efter någonting har hänt, i stället för 
proaktiv. Det är så vår, och andras verksamheter ofta är uppbyggda. Vi har med framgång sett andra 
kommuner arbeta proaktivt och Vänsterpartiet kommer att satsa på fler fältassistenter som syns ute på 
stan. Vänsterpartiet vill också satsa på att öppna mötesplats Tureborg igen. Vi behöver synas och finnas 
till för alla våra medborgare. Mötesplatsen ska finnas till för att hjälpa människor att bli integrerade i 
samhället och förstå den byråkratiska djungel som Sverige är.  

Vi kommer också satsa på ett utbildningspaket runt våld i nära relationer för alla kommunens 
medarbetare. Ingen människa ska behöva känna sig otrygg i sitt eget hem. Vi som kommun och 
arbetsgivare måste ta ett helhetsansvar för att människor känner sig trygga. Utöver det så satsar vi även 
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på att införa en kommunal kvinnojour. När det proaktiva arbetet inte har lyckats få genomslag så måste 
det finnas samhälleliga, kommunalt och ideellt drivna verksamheter där kvinnor kan få stöd. Ett hem i 
våld är aldrig tillåtet.  

Slutligen kommer vi vilja satsa på en spårväg genom Uddevalla. Vi måste gå mot ett bilfritt centrum, för 
miljön och för våra medborgare. Ett bilfritt centrum med ett resecentrum som nav kommer medföra större 
rörelse i centrum vilket även kommer gynna det lokala näringslivet. Vänsterpartiet budgeterar för initiala 
utredningskostnader av en spårväg genom staden. Tills det är genomfört så måste vi fortsätta att 
subventionera tåg- och busskort i kollektivtrafiken. På sikt ska alla kunna resa gratis med kollektivtrafiken 
och Vänsterpartiet budgeterar för att subventionera gratis kollektivtrafik för alla pensionärer och för alla 
ungdomar under deras lovveckor.  

Vänsterpartiet vill att politiker ska spegla det samhälle de representerar, även när det gäller inkomst. 
Därför är det viktigt att se över politikerarvodena så att de framstår som rimliga och med det sänks till en 
skälig nivå. 

I vår budget behöver vi inte föreslå en skattehöjning. Vi lägger en budget med en nettokostnadsandel på 
nästan 100% av de intäkter som kommunen får. Vi anser att man tar ansvar för medborgarnas skattemedel 
genom att först använda de pengarna man har innan man höjer skatten. Vi vet av erfarenhet att kommunen 
sällan använder alla sina budgeterade medel och att resultatet för 2023 inte kommer att uppnå 100%. Vi 
har också budgeterat för flertalet förebyggande åtgärder som, på sikt, kommer minska kostnaderna för 
kommunen. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. 
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Driftbudget 
 2023 2024 2025 

 Budget Budget Budget 

Nämnd/Styrelse       
Kommunfullmäktige och revision -12,1 -12,1 -12,1 

Kommunstyrelse -407,6 -405,4 -405,4 

Barn och utbildningsnämnd  -1 610,7 -1 610,7 -1 610,7 

Barn och utbildningsnämnd demografi -6,0 -11,0 -14,9 

Socialnämnd -1 483,3 -1 487,3 -1 491,3 

Socialnämnd demografi -12,0 -26,7 -42,9 

Samhällsbyggnadsnämnd  -129,7 -134,7 -139,7 

Kultur- och fritidsnämnd -151,2 -151,2 -151,2 

Valnämnden -0,1 -1,7 -0,1 

Driftreserv för nytt badhus -30,0 -30,0 -30,0 

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -49,5 -70,8 -97,3 

Covid-19/Utbildningsskuld/Stadsutveckling -20,0 -10,0 0,0 

Centrala upphandlingseffekter 7,0 7,0 7,0 

Upprustning/ Trygghet Dalaberg 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder/styrelser -3 905,2 -3 944,6 -3 988,6 

Nettoförändring       

       

Övriga ej fördelade poster *** -263,6 -356,1 -489,7 

Eliminering internt finansnetto 27,7 28,6 38,5 

       

Summa verksamhetens nettokostnad -4 141,1 -4 272,1 -4 439,8 

       

Skatteintäkter 3 074,3 3 187,8 3 301,7 

Generella statsbidrag och utjämning  1 078,0 1 114,0 1 147,8 

Verksamhetens resultat 11,2 29,7 9,7 

       

Finansiella intäkter  56,6 57,4 58,2 

Finansiella kostnader -61,6 -62,0 -63,3 

Resultat e. finansnetto 6,2 25,1 4,6 

       
REDOVISAT RESULTAT 6,2 25,1 4,6 

       

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,9% 99,4% 99,9% 

Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,1% 0,1% 0,1% 

Resultat i % av skatteintäkterna 0,1% 0,6% 0,1% 

    
Specifikation ej fördelade poster: 2023 2024 2025 
Arbetsgivaravgifter 0,0 0,0 0,0 

Pensioner -105,8 -86,6 -97,6 

Pris och lönereserv -151,8 -263,5 -386,1 

Riktade statsbidrag tillskott -6,0 -6,0 -6,0 

Riktade statsbidrag avdrag 0,0 0,0 0,0 

Summa ej fördelade poster -263,6 -356,1 -489,7 
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Kommunfullmäktige  
Kommunen som organisation är till för att vi som bor här ska ha det bra. För att det ska fungera betalar 
vi alla skatt. Skatten är våra gemensamma pengar och ska användas till att utveckla kommunen inom 
områden som bostäder, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och fritid. Det är självklart att vi inte slösar 
med våra gemensamma medel. Kommunfullmäktige är det demokratiskt valda organ som har i uppgift 
att ta beslut i kommunens övergripande viktiga frågor. 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och ekonomi så att de uppsatta målen 
ifrån kommunfullmäktige uppnås.  

De ekonomiska målen får inte påverka kvalitén på medborgarnas service på så sätt att det leder till ökade 
kostnader i framtiden. Vi ger ledningen i uppdrag att fortsatt arbeta med att hitta rimliga lösningar på 
kommunens ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsen kommer alltid ha i uppdrag att säkerställa en god 
arbetsmiljö och ta ansvar för kommunens bästa.   

Kommunstyrelsen ska också utreda möjligheten till spårväg och samtidigt distribuera tåg- och busskort 
till alla pensionärer och ungdomar på deras lov. För att ytterligare underlätta för ungdomar att aktivera 
sig under lovet, oberoende av föräldrarnas ekonomi. Kommunstyrelsen behöver även fortsätta erbjuda så 
många ungdomar som möjlig feriepraktik i kommunal regi.  

Kommunstyrelsen kommer, att specifikt, få i uppdrag att arbeta mer förebyggande. De ska i samverkan 
med socialtjänsten starta upp Mötesplats Tureborg, aktivt delta i arbetet med fler fältassistenter. 
Satsningen på mötesplatser är viktig för att utveckla tryggheten där. Man kan inte enbart förlita sig på 
ordningsvakter för att bibehålla ordning och säkerhet. Kommunstyrelsen ska också stötta socialtjänsten i 
utbildningssatsningen runt våld i nära relationer. 

Satsningar 

 Gratis busskort till alla pensionärer och ungdomar under loven 
 Öppna mötesplats Tureborg 
 Utreda spårväg genom centrum 
 Utbildningsinsatser kring våld i nära relation 

Barn och utbildningsnämnden  
Våra barn och unga är Uddevallas framtid. En bra skola lägger grunden till en bra uppväxt, en stark 
självkänsla, ett framgångsrikt yrkesliv och ett livslångt lärande. Resurserna till skolan motsvarar inte det 
som krävs för att ge alla barn tillgång till en bra och likvärdig skola.  
 
Vänsterpartiet anser att vi måste erbjuda alla barn en skola av hög kvalitet. Därför måste barngruppernas 
och elevgruppernas storlek hållas nere, dvs. lärartätheten behöver öka. Att rekrytera och behålla nya lärare 
är en ödesfråga för kommunen. Lärarna behöver samtidigt få arbeta som lärare och få stöd i klassrummet 
av socialpedagoger. Vänsterpartiet vill börja en satsning där barn och utbildningsnämnden får i uppdrag 
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att anställa 50 nya personer inom skolan. Det ska i grunden handla om lärare och socialpedagoger som 
anställs men det kan också innebära fler elevassistenter om behovet finns. 
 
Vi kommer även satsa på att hantera utbildningsskulden som har uppstått efter Covid-19 samt budgeterar 
vi för satsningar på lärcentra och lärlingscentra.  
 
Satsningar 

● 50 nya anställda i skolan, i huvudsak lärare och socialpedagoger 
● Satsningar på lärcentra och lärlingscentra 
● Satsningar på att hantera utbildningsskulden ifrån Covid-19 

 

Socialnämnden  
Nämnden är en av de verksamheter som märker av de demografiska förändringarna mest med en större 
andel yngre och äldre befolkning. Detta för med sig utmaningar och ökat behov av service.  

En av de viktigaste uppgifterna är det förebyggande arbetet. Vi vill fortsätta att förebygga fallolyckor 
bland äldre, bland annat genom utdelning av broddar och anpassning i hemmen. Pandemin har även lett 
till ökad ensamhet då många äldre blivit mer isolerade. Detta kräver åtgärder från kommunens sida, till 
exempel uppsökande verksamhet genom telefonsamtal och samarbete med civilsamhället. Vi satsar också 
på ökad drog- och missbruksförebyggande samverkan mellan socialnämnden, kultur och fritid samt barn 
och utbildning. Vänsterpartiet satsar på fler fältassistenter som kan visa sig ute på fritidsgårdar, gator och 
torg. Det förebyggande arbetet ska leda till större trygghet och att vi fångar upp individer i riskzonen 
tidigt. Vänsterpartiet vill att alla verksamheter ska börja arbeta mer proaktivt och lägga fokus på det 
förebyggande arbetet. 

Vi vill även satsa på en kommunalt driven kvinnojour. Idag bedrivs ett skyddat boende efter 
biståndsbedömningar, det är bra men inte tillräckligt. Ingen människa, inget barn, ingen någonsin ska 
behöva känna sig otrygg i sitt hem och inte veta vart de ska ta vägen. Det är av yttersta vikt att kommunen 
agerar föredömligt och hjälper de människor som behöver stöd när de är som mest sårbara. 
Socialnämnden ska också påbörja ett utbildningspaket runt våld i nära relationer till alla kommunens 
medarbetare. Detta är ett led i det förebyggande arbetet där vi kan ge kvinnor och barn en chans att komma 
ifrån ett otryggt hem innan det sker våldsamma situationer. Socialnämnden ska också verka för att 
samverka med ideella krafter i arbetet mot våld i nära relationer. Barn som bevittnar våld är särskilt utsatta 
och det måste finnas andra vuxna i deras närhet som kan skapa trygghet och balans.  

Ett fortsatt led i det förebyggande arbetet samt att kunna verka som en attraktiv arbetsgivare vill 
Vänsterpartiet satsa på att införa 6 timmars arbetsdag. Vi vill påbörja detta på en verksamhet inom LSS 
där arbetsmiljön och den upplevda känslan av välmående ska styra incitamenten för satsningen. Vi vet 
idag att flertalet av våra anställda har svårt att få balansen mellan arbete, fritid och familjen att gå ihop. 
Det är ännu svårare om man arbetar inom ett yrke med obekväma arbetstider som också ställer högra krav 
på mig som medmänniska. På sikt vill Vänsterpartiet att alla i kommunen ska få möjlighet att arbeta 6 
timmars arbetsdag och vi vill påbörja detta inom socialtjänsten. Detta är inte ett införande ”på prov” utan 
en permanent lösning för verksamheten. 

Vänsterpartiet kommer också budgetera för ramökningar inom LSS, SoL, IFO och missbruk utifrån 
tjänstepersonernas bedömningar.  
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Slutligen budgeterar Vänsterpartiet för att anställa fler undersköterskor och stödassistenter inom 
socialtjänsten. Dessa ska budgeteras proportionellt där de gör bäst nytta. Vi satsar för att 50 nya personer 
inom LSS, vård och omsorg ska anställas. Detta är en ramökning utanför satsningen på 6 timmars 
arbetsdag. 

Satsningar 

 Fler fältassistenter 
 Kommunalt driven kvinnojour 
 Utbildningssatsningar runt våld i nära relationer 
 Ramökningar för verksamheter inom socialtjänsten 
 6 timmars arbetsdag, vi startar med en verksamhet inom LSS 
 50 nya undersköterskor och/eller stödassistenter 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggandet ska genomsyras av en feministisk och hållbar stadsplanering. Vi bygger bostäder och 
främjar infrastruktur som gynnar fotgängare och cyklister. Vi planerar och underhåller så att det blir tryggt 
och upplyst i det offentliga rummet. Vi planerar allmänna platser så att de både är öppna, nära och erbjuder 
fysisk aktivitet för alla, samt ytor anpassade efter olika behov. Vi tillgänglighetsanpassar kollektivtrafiken 
och cykelleder, samt planerar så att bilberoendet minskar. Vid namngivning av nya gator och platser är 
fortsätter vi att komma ihåg alla de kvinnor som verkat i staden. Vi vill också skapa grön infrastruktur för 
djur, insekter och fåglar. 

Vi står inför en klimatkris som jorden aldrig tidigare har skådat. Aldrig någonsin har klimatförändringarna 
skett så här fort och FN’s klimatpanel, IPCC, beskriver att det är mänskligheten som behöver bära ansvar 
för att det sker så fort. Uddevalla kommun måste vara i framkant och visa att det går att ta ansvar för 
miljöförändringar. Vi behöver leda med gott föredöme och visa andra kommuner att det går att ta ansvar. 
Vänsterpartiet vill göra en satsning på solceller på alla kommunens fastigheter. Solceller ska driva 
elbilsladdstolparna och de ska även, på sikt, minska kommunens driftskostnader. 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att använda de satsade budgetmedlen som gynnar klimatet på 
bästa sätt.  

Satsningar 

• Fortsatt utbyggnad av gång och cykelvägar 
• Snabbare utökningar av solceller och elbilsladdstolpar 
• Satsning på spårväg för minskad bilism i centrum 

 
Kultur och Fritidsnämnden  
Kultur och fritid kan vara den viktigaste verksamheten för folkhälsan i kommunen. Den ger medborgarna 
livskvalitet och en meningsfull fritid. Kulturen och idrotten ger oss goda möjligheter till ett bra 
integrationsarbete. Fritidsgårdar är en viktig fråga, för dagens ungdomar är vår framtid. De kan ha en 
mycket viktig roll i brottsförebyggande verksamhet, och är en trygg samt utvecklande mötesplats för våra 
ungdomar. Fritidsgårdar är också en träffpunkt och plats för integration i vårt samhälle. Vi ser det som 
extra viktigt att därför bevara och åter öppna så många fritidsgårdar som möjligt i kommunen.  
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Det är även viktigt att utveckla mötesplatser på Dalaberg och Tureborg för unga vuxna över 18 år, samt 
göra en översyn av våra näridrottsplatser. Vi vill även ge kulturskolan möjlighet att jobba utåtriktat med 
uppsökande verksamhet så att barn och ungdomar kan få prova på och utöva andra kulturslag än idrott, 
till exempel musik och dans. 
 
Därför utökar vi ännu en gång ramen för nämndens budget ordentligt för att ge stabilitet över tid med dess 
verksamheter. Vi litar på att tjänstepersonernas professionella bedömning håller och utökar deras ram. 
Kultur och fritid ska fortsatt fokusera på att folkhälsan och våra barn och unga är det centrala i vår 
verksamhet. 
 
Satsningar 

● Satsning 3 mkr i utökad ram 



Budget 2023



BUDGET 2023

2023 kommer att präglas av hur kriget i Ukraina utvecklas, som ser ut att bli varaktigt över tid.

De statliga insatser, som hittills gynnat den kommunala sektorn ett antal år, kommer att minska.

Inflationen har redan börjat stiga och kommer att driva kommande löneutveckling. Därtill påverkas räntenivåer, 

drivmedelspriser och elpriser starkt.

Osäkerheten gör att vi väljer att redovisa 2023 som enskilt år och vi gör således inte treårsbudget.



RIKTLINJER FÖR VÅRT BUDGETARBETE

Användandet av Uddevallabornas skatteintäkter

Förvaltningen av skattemedel skall ske med ansvar och kunskap. Kommunernas verksamheter skall utvecklas med kvalitativa mål, men samtidigt drivas 
kostnadsmedvetet. Hur trist det än kan verka så är pengar viktiga och en ändlig resurs. Det är en omöjlig uppgift att få skatteintäkterna att räcka till alla önskemål som 
finns bland våra c:a 57 000 invånare. Kommunal ekonomi handlar om prioritering mellan olika behov och en omsorgsfull ekonomihantering för att Uddevallas 
skattepengar skall användas effektivt och ansvarsfullt. Uddevallapartiet har en stark fokusering på ansvarsfull ekonomistyrning.

Ingen höjning av nuvarande skattesats.

Likväl kan vi konstatera att vi idag pratar om ca 100 Mkr när Kommunens kostnadsmassa utgör över 5000 Mkr. Dvs nu pratar vi om ca 2 %.

Befästa samarbete med företagen

Tillskapandet av ett attraktivt näringsliv är grunden för ökad sysselsättning och därigenom mer skatteintäkter. Större delen av kommunens skatteintäkter är från 
arbetande invånare och ju fler arbetstillfällen Uddevalla kan knyta till sig desto fler av invånarnas önskningar kan uppfyllas. Uddevalla ligger strategiskt väl till rent 
geografiskt men till detta behövs även ett inbjudande och hjälpsamt klimat från såväl politiker, tjänstemän och redan etablerade företag för att vi ska få nya företag att 
satsa i vår kommun. Vi tror inte bara att ett nära samarbete skapar nya arbetsplatser, utan att det även stärker våra skolor genom att vi kan erbjuda praktik som ger 
arbetslivserfarenhet.

Tillvarata och utveckla god kompetens hos anställda inom Uddevalla kommun

Anställda i Uddevalla kommun har redan idag en hög kompetens och kunskap. Vi vill ta till vara på den och utveckla den – att vi är bra är ingen ursäkt att vi inte kan bli 
bättre. Antalet anställda i kommunens serviceorgan har naturligtvis stor betydelse, men Uddevallapartiet anser att rätt person på rätt plats och som gör rätt sak är minst 
lika viktigt.



RIKTLINJER FÖR VÅRT BUDGETARBETE

Alltid god kvalité i de kommunala verksamheterna

Uddevalla är redan idag en skolstad, vilket är en god grund till utveckling, och det skall fortsättningsvis vara tryggt att lämna sitt barn till förskola och skola med visshet 

om att våra barn och unga ska erhålla god och beständig utbildning. Vi tror däremot inte på skolbyggen i megaformat, utan nivån på en skola bör vara c:a 500 elever.

I vår äldreomsorg står Uddevalla liksom Sverige inför ett växande problem. Vi har en åldrande befolkning som kommer att öka men där personal inte kommer att finnas 

att tillgå om man fortsätter som idag. En god äldrevård är en stor utmaning som kräver nytänkande, öppenhet, flexibilitet och serviceambition kombinerat med kvalitet 

samt att heltidsresan genomförs och uppnår ca 85 % av de anställda.

Grönt Uddevalla - Uddevalla Green City

Vi vill omgående starta förändringen mot en hållbarare framtid. Gröna företagsetableringar, vattenvård och natur, transporter samt grön skön miljö för att nämna några 

områden. Vi står mitt i en pågående förändring av klimatet. Uddevallapartiet vill engagera anställda och medborgare i förändringsarbetet. Vi vill tillsammans skapa en 

stad för vår framtid – för våra barns framtid. En stad som ger förutsättningar för våra medborgare att göra enkla positiva miljöval.

Utveckling och inte bara förvaltning

Vi har ett antal flaskhalsar i våra kommunala verksamheter som behöver åtgärdas. Ett sådant område är upprättande av nya detaljplaner och förmåga att ändra i redan 

existerande detaljplaner. Vi har detaljplaner som idag är 60 – 100 år gamla. Utvecklingen går snabbt framåt och vi måste kunna justera efter framtida efterfrågan än att 

sitta fast historisk tagna beslut som kanske var rätt på den tiden men inte idag. Vi kan inte ha processer som tar 3 – 5 år att upprätta. Kommande översiktsplan bör 

även innehålla områden där högre grad av flexibilitet av framtida nyttjande bör finnas.



KOMMUNFULLMÄKTIGE
Valnämnd och Revision

Budget 12,9 Mkr

Tillskott + 0,8 Mkr



KOMMUNSTYRELSEN 

Att höja attraktionskraften för företagande och boende

En förutsättning att få mer intäkter

Översvämningsskydd och kajer

Uddevalla är en kuststad med ett unikt läge, längst in i änden av en fjord. Genom historien har centrala Uddevalla regelbundet drabbats av 
översvämningar. Hårda vindar pressar in vatten i hamninloppet och det vatten som inte svämmar över kajkanterna kommer upp ur 
vägtrummorna. Den befarade höjningen av havsnivåerna behöver också hanteras i Uddevalla. Uddevallapartiet tror inte att höjning av kajerna är 
tillräckligt för att lösa problemet. Dock får inte detta hindra att Uddevallas kajer restaureras. Vi vill att kajerna åtgärdas utan ytterligare 
fördröjning. Vi bör på nytt utreda om vattnet kan stoppas med ”klaffar” längre ut i kusten.

Uddevalla centrum

Vi vill initialt satsa 2 Mkr för att starta upp arbetet med Årets Stadskärna 2025. Anställa en projektansvarig med god kunskap om centrum-
utveckling och börja arbetet med att bygga en attraktiv, intressant stadskärna. Det nuvarande centrum skall lyftas och införlivas med den 
kommande nya. Utan ett levande centrum, ingen levande stad.

Kommunikationer till Göteborg

Snabba kommunikationer till Göteborg är naturligtvis det enda rätta. 

Starta ”Uddevalla Förädlings AB”, utvecklingsbolag för exploatering av mark och fastigheter

För att få fler nya företagsetableringar i Uddevalla krävs att kommunen förbereder byggklar mark med god logistik och infrastruktur. Förslaget om 
bolagsbildning innebär effektivare hantering, underhåll och utveckling av kommunens fastigheter samt bidrar till snabbare beslutsgångar vid 
företagsetableringar i kommunen.



KOMMUNSTYRELSEN

Budget 417,1 Mkr

Tillskott + 15,0 Mkr

▪ Försörjningsstödet skall vara ett tillfälligt stöd för individen och stegförflyttning mot sysselsättning är 

målet i nära samverkan med näringslivet

▪ Fullfölja utökad säkerhetsorganisation samt utökad bevakning i LOV-områden i syfte att få en trygg och 

säker stad. En stad som präglas av ordning och reda, trygg att växa upp i. Översyn behövs av vår 

beredskap i totalförsvaret.

▪ Allt förebyggande arbete ska ske med stöd i evidens och ska ske samordnat både inom och 

mellan förvaltningarna för att nå bästa effekt. 

▪ Markreserv på minst 20 Ha, planerad och förberedd industrimark

▪ Extra satsning på Stadsutveckling



KOMMUNSTYRELSEN

EFFEKTIVISERINGSFOND - UTVECKLINGSFOND - MILJÖFOND

Effektiviseringsfond tillförs 25 Mkr

Möjlighet till förändring och effektiviseringar av verksamheter 

Miljöfonden tillförs 10 Mkr

Fri kollektivtrafik för de som fyllt 65 år införs

Syresättning av den inre fjorden genomförs

Utvecklingsfonden tillförs 15 Mkr

Starta riktig hamnutbyggnad vid västra hamnen

Centrumutveckling tillförs 2 Mkr



KULTUR OCH FRITID

Uddevalla kommun skall främja Friskvård & Kultur

Satsa på kultur

Vi vill satsa på ett rikt kulturliv av hög kvalitet där man långsiktigt arbetar för bredd och individuell utveckling. Vi vill även koppla delar av dessa satsningar till 
Uddevalla centrum, vilket får en naturlig win-win-situation för både staden och kulturen. Även en del multifunktionell konst skulle vara ett positivt inslag i 
stadsbilden.
Vi stödjer de satsningar Kulturskolan gör genom aktiva och interaktiva besök i olika stadsdelar och vill se mer av den typen av verksamhet. Att inkludera 
invånare och därtill bygga en bred kunskapsbas inom ex musik gynnar inte bara kommunens invånare direkt, utan även tillväxten inom gymnasiets estetiska 
program, folkhögskolan och stadens orkestrar. Även detta kommer samhället till gagn. Vi vill att kommunen, som de nationella riktlinjerna säger, kan 
presentera en bredd och inte bara det som via media är populärt för stunden.

Vi önskar en centralt belägen tät skulpturvandring, där av kommunen valda konstnärer får lov att över tid placera sina verk för försäljning. Vandringen skall 
öka intresset och främja upplevelsen av konst hos ung som gammal. Önskvärt är att binda ihop centrum med vattnet, så att kommunens invånare och turister 
får en mångbottnad upplevelse.

Föreningsliv och bidrag

Uddevallapartiet vill att fördelningen av kommunala medel till verksamheter skall ske efter en uppgjord och så rättvis ordning som det är möjligt och att 
samtliga, verkligen samtliga, biståndsansökningar går samma väg och behandlas på samma sätt. Frivilliga och ideella krafter gör i tysthet ett fantastiskt 
arbete i Uddevalla, och de gör det i allmänhet gratis. Anhöriga som vårdar äldre eller handikappade går inte att ersätta med betald personal, eller 
ungdomsverksamheten i en idrottsförening, där frivilliga ledare offrar sin fritid på att hjälpa och stödja barn och ungdomar. Exemplen är oräkneliga och de gör 
en verklig samhällsinsats.

Idrott och friluftsliv

Uddevalla är av tradition en stad med ett rikt idrottsliv. Därtill ligger kommunens placering väl då hav, sjöar och det vi kallar fjäll skapar förutsättningar för 
rörelse i skog och mark. Detta är avgörande för invånarnas hälsa och bör uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.



KULTUR OCH FRITID

Budget 151,0 Mkr

Tillskott + 2,8 Mkr

 Ett ökat Förenings– och Anläggningsstöd innebär ökat ansvarstagande i samhällsutvecklingen. 

 Ett gemensam kanslifunktion för mindre föreningar upprättas

 Att starta upp ett föreningsråd 

 Utveckla Emaus området, Bassholmen, Borgen på Tureborg för att tillskapa nya attraktiva besöksmål.

 Kallbadhus byggs 



BARN OCH UTBILDNING

Skolan i Uddevalla arbetar med  fyra olika typer av verksamhet.

Förskolan

Uddevallas förskolor är många och uppskattade. Ett kontinuerligt nybyggande p g a ålder och utslitning av gamla enheter krävs hela tiden efterhand. 
Till detta kommer nyinflyttade som gör att ytterligare förskolor måste byggas. Förskolan i Uddevalla håller en hög standard och har en bra 
personalsammansättning med förskollärare och barnskötare. Kunskaper i svenska språket är den viktigaste faktorn för bra integration, och arbetet 
med en bra språkutveckling skall börja redan i förskolan - detta för att underlätta längre upp igenom skolsystemen. Den avgjort största 
kvalitetsökningen vi kan erbjuda förskolan är mindre barngrupper, vilket vi kontinuerligt måste sträva efter, jämte kompetensutvecklingsinsatser.

Grundskolan

Vi kan med kraft hävda att vi önskar att samtliga barn som går ut grundskolan i Uddevalla skall ha tillräckliga kunskaper för att komma in på gymnasiet. Ett 
problem som försvårar detta mål är den bostadssegregation som finns och som visar sig i de olika skolornas resultat. Uddevallapartiet vill med eftertryck hävda 

att vi måste arbeta med att minska segregationen för barnen i Uddevalla. Det bästa en kommun kan göra för en grundskola med problem är att se till att man 
har behöriga lärare samt om man, med hjälp av t ex lärarassistenter ser till att ett av grundskolans honnörsord trygghet och studiero blir vad som gäller i samtliga 
Uddevallas grundskolor. Vi behöver för att göra detta skapa en gemensam bild av vad trygghet och studiero faktiskt är.



BARN OCH UTBILDNING

Gymnasiet

Uddevalla har områdets i särklass största (och bästa) gymnasieskola. För gymnasiestudier är Uddevalla en centralort för stora delar av Bohuslän, 

Dalsland och även delar av Västergötland. Så vill vi att det skall fortsätta. Uddevalla Gymnasieskolas stora och varierande kursutbud måste 

bibehållas i största möjliga mån, men med ökat fokus mot marknadens behov. Den lärlingsutbildning som finns i Sverige har till stor del sitt 

ursprung i Uddevalla. Denna utbildningsform är mycket lyckad och en väsentlig orsak till att vi kan erbjuda en så stor bredd av kurser och 

utbildningar. 

Vuxenutbildningen

Uddevallas Vuxenutbildning har under flera år varit en närmast otrolig framgångssaga, trots att vuxenutbildningen aldrig kan räkna med en lugn 

och utstakad framtid då dess storlek och innehåll varierar med konjunkturer och arbetslöshet. Uddevallapartiet värnar om att gymnasiala 

yrkesutbildningar ska kunna bedrivas i Uddevalla för att kunna tillgodose arbetsmarknadens behov. Satsningar för att möjliggöra Yrkeshögskola 

och samverkan med universitet och högskolor inom ramen för Lärcentra är en viktig del för att tillgodose kompetensförsörjningen.



BARN OCH UTBILDNING

Budget 1 596,2,0 Mkr

Tillskott + 15,5 Mkr

 Eleverna skall kunna läsa, skriva och räkna före årskurs fyra.

 Rätt stöd till rätt elev i rätt tid! 

 Arbeta bort utbildningsskulden genom bl a ökad studietid inom befintlig ram.

 Inga mega-skolor i kommunen, utan skolorna skall vara lagom stora för att ge eleverna bra förutsättningar för trygghet och lärande.

 Fortsatt översyn av chefstätheten.

 Öka andelen behörig personal inom bl a fritids.

 Satsning på Lärcentra, för att genom högre utbildning säkerställa kompetensförsörjningen.

 Satsa ytterligare på modern teknik för att effektivisera lärandet.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Uddevalla kommun skall bli det självklara valet för enskilda individer som vill ta initiativ och prova idéer, utveckla 

sig själva och skapa nya företag. Kreativitet skapar förutsättningar och inte hinder.

Ett bra företagsklimat

Uddevalla måste erbjuda ett konkurrenskraftigt företagsklimat för att kunna konkurrera med de främsta nationella och internationella regionerna 

om goda näringslivsförutsättningar. Enligt nationella mätningar de senaste åren förefaller det dock som om Uddevalla har gått åt fel håll och att 

vårt näringslivsklimat har försämrats. Detta måste omedelbart åtgärdas! Uddevalla har många invånare med bakgrund i andra kulturer. Kraften i 

mångfald, jämställdhet och skilda perspektiv gynnar företagsutveckling och tillväxt. Politiken måste sätta tydligare mål.

Företag och Uddevalla kommun delar på tillstånds-/tillsynsavgifter.

För att kommunen skall vara attraktiv för företagare såväl som invånare vill Uddevallapartiet att företag och kommunen står för lika delar av 

tillståndsavgifter. Detta ger ett incitament till att hålla nere avgifter och verka för en positiv förändring för företagare och invånare. Detta kommer 

att kunna ge företagen ytterligare en minskad kostnad och gynnar deras möjlighet att etablera sig, anställa och slutligen skattekronor in.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

En ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur

Detaljplaner och förändringar av existerande planer.

Resurser avsätts för att skapa förutsättning av snabbare hanteringstid samt förändringsarbete av detaljplaner

Uddevallapartiet vill att det skall gå att få ekonomi i att bygga i Uddevalla centrum så att hyror kan hållas på rätt nivå. En dispositiv grundsyn på 
plan- och bygglagen krävs för att uppnå detta mål. Detta kan innebära att detaljplansöversynen kan medge ökade valmöjligheter vid 
ombyggnader.

Utveckling för att höja attraktionskraften i centrala Uddevalla

Bäveån är en naturlig puls i centrala Uddevalla. Vattenstråket behöver utvecklas till den levande pulsåder som den skulle kunna vara. Därigenom 
skapas hjärtat för att centrala staden skall utvecklas på ett positivt sätt.

En serviceinriktad kommunal verksamhet och en förebyggande tillsyn

Införande av kvalitetskontroll vid tillsyn och kontroll av företag

Uddevallapartiet vill arbeta för att kommunens tillsyn och kontroll utvecklas till kvalitetskontroll, där den årliga kontrollen minskar vid god kvalitet 
och ökar vid behov. Detta kommer att kunna ge de företag som har en fungerande kvalitetssäkring en minskad kostnad med upp till 75 %.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Budget 124,7 Mkr

Tillskott + 0,0 Mkr

 Anställ en stadsarkitekt. För att få någon med adekvat kunskap som kan skapa en bild av vad vi vill med vår 

stad i framtiden. Kommunen behöver en strategisk plan för sin framtida utveckling.

 Starta upp arbetet med kvarteret Windingsborg och införliva idéerna med området Anegrund.

 Vi måste hitta bättre samordning och helhetssyn inom plan och bygglovsprocesser för att snabbare gå från 

idé till färdigt projekt. 

 Se över och förnya de äldre detaljplaner som finns i Ljungskile och Uddevalla



SOCIALFÖRVALTNINGEN

En åldrande befolkningen medför två huvudsakliga problem: Dels måste det finnas yngre människor som vill och orkar ta hand om sjuka och gamla och dels måste vi 

(samhället) se till att vi har beredskap att stötta och hjälpa de äldre allt eftersom problem uppstår.

Våra äldre

Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och personer i stort behov av vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte betyda 

funktionsnedsättning. En 75-åring har idag bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är 

mycket gamla personer.

Trygghet och gemenskap

Att känna trygghet på äldre dar och vara en del i en gemenskap är ett sätt att hålla sig frisk och leva ett gott liv. Det är därför av oerhörd vikt att såväl Seniorboenden 

som Trygghetsboende fortsätter att byggas runt om i kommunen. Detta för att skapa olika nivåer på boende styrt utifrån den enskildes behov. Även fortsatt arbete med 

att öppna upp fler mötesplatser för äldre.

Hemtjänst

När det blir problem att klara de dagliga sysslorna och hjälp behövs för att tillvaron ska fungera och kännas trygg, ska man självfallet ha tillgång till hjälp och stöd. 

Eftersom man under hela sitt vuxna liv fattat beslut är det självklart för oss att man själv ska kunna välja vem man vill ska utföra tjänsten. Privata hemtjänstföretag eller 

kommunen.



SOCIALFÖRVALTNINGEN
Särskilt boende

En betydande del av de äldre kommer att behöva bo på särskilt boende. De utgör några av samhällets mest sköra och behövande personer. Att säkerställa en god, 
värdig och för individen anpassad vård och omsorg är vår kommuns skyldighet. Personalen på våra boenden är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna erbjuda god 
kvalitet till våra äldre. Viktigt är att personalen har rätt kunskap, utbildning och ges möjlighet att vara med att utveckla verksamheten. Det är inte bara fler händer som 
behövs i vården, utan även rätt händer. Digitalisering i vården ska fortsatta att utvecklas, men den kan aldrig ersätta personal som sitter och håller en boende i handen 
för att ge lite ömhet eller för att trösta. Vi anser att en översyn av såväl den inre miljön på boendena som den yttre miljön bör göras att kunna vistas ute i en fin utemiljö 
lyfter tillvaron och ger extra livskvalitet.

Uddevallapartiet är för privata utförare av äldreboende. Dels för att få fler specialiserade boenden och dels för att öka valmöjligheten.

Framtida sjukvård: hemsjukvård - primärvård

Vi vill att Uddevalla ska ligga i framkant när det gäller framtida sjukvårdsutveckling där allt mer av icke akut sjukvård kommer att styras över på kommunerna. Vi ska 
redan nu börja bygga en struktur som ger våra invånare trygghet och omvårdnad där vården hela tiden utgår från brukarens/patientens behov och inte stoppas eller 
hindras på grund av gränser mellan olika huvudmän. Vi vill initialt anställa en sjukvårdsstrateg för att i förlängningen anställa kommunala läkare.

Friskvård

Uddevallapartiet vill förebygga och satsa på friskvård för våra äldre. För att klara framtidens utmaningar inom vården är förebyggande friskvård viktig. Det är viktigt med 
såväl fysisk som mental träning. Vi måste arbeta för att hålla det friska friskt så länge som möjligt. Upptäcka  hälsoavvikelser tidigt. Hälsokontroll bör därför erbjudas 
alla som fyllt 65 år. 

Vi måste fortsätta att utveckla mötesplatser. Subventionerade entréer till simhall behövs, samt entréer till evenemang som anordnas av föreningar som får 
kommunbidrag.

Palliativ vårdplatser

Öppna de palliativa platserna på Rosenhäll. Palliativ vård är ett förhållningssätt som bejakar livskvalitet hos patienten och dennes närstående genom att möta de 
problem som uppkommer vid livshotande sjukdom liksom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann bedömning och behandling av såväl smärta 
som andra fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella problem. Det ska finnas en trygghet i att livet ska avslutas med värdighet och utan smärta.



SOCIALFÖRVALTNINGEN

Budget 1 470,3 Mkr

Tillskott + 17,0 Mkr

 Med klar tydlighet framkom under pandemin att den medicinska kompetensen i kommunerna inte höll mottet. Därför anser vi att det ska 
finnas kommunalt anställda läkare. MAL – medicinsk ansvarig läkare.

 Initialt anställa en läkarstrateg för att genomlysa behovet av utökad kompetens för att möta framtidens vårdförändring

 Fortsätta att ligga i framkant med digitalisering

 Certifierade äldreboenden

 Ta fram en plan för en riktig funktionshinderpolitik i Kommunen.

 Missbruks och psykiatrivård på hemmaplan.



GRÖNT UDDEVALLA – UDDEVALLA GREEN CITY

 Gröna Företagsetableringar

 Vatten- och naturvård. 

 Transporter

 Grön skön miljö



Gröna skolgårdar



Bevara, ta hand om och utveckla gamla byggnader



Vatten- och naturvård



Sammanfattning budget 2023

Det tillskott som nu hanteras omfattar 

endast ca 2 procent av totala kommun-

budgeten på över 5 000 000 000 kr

Effektiviseringsfond 25,0 Mkr

Miljöfond 10,0 Mkr

Utvecklingsfond 15,0 Mkr

KF 0,8 Mkr

KS 15,0 Mkr

KoF 2,8 Mkr

BUN 15,5 Mkr

SBN 0.0 Mkr

SN 17,0 Mkr

Övrigt 0,5 Mkr

Summa 101,6 Mkr



100 % 
Närproducerat



Budget 2023
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Kristdemokraternas Budget 2023 med plan 2024 och 2025

Till innehållssidan ⬆

FÖRORD

Kristdemokraterna, KD, anser att Uddevalla behöver en ny borgerlig regering som tar tag i de stora utmaningar som 
finns. När vi rör oss i vår kommun kan vi konstatera att det finns stora utmaningar. I centrum ser vi att flera butiker 
har försvunnit, och att utelivet har försämrats och vi ser att det finns ungdomar som har fastnat i kriminalitet. Vi 
kommer därför att prioritera frågor som lyfter centrum och gör det till allas vårt vardagsrum.

Vi ser också att Dalaberg, Hovhult, Tureborg och Skogslyckan har problem med många som är arbetslösa och bristen 
på trygghet. Även här kommer vi att prioritera frågor som ger alla våra medborgare bättre förutsättningar att komma 
i jobb och får en vardag som präglas av framtidstro.

Vi ser hur Ljungskile, Bokenäset, Fräknestranden, Hogstorp, Herrestad, Kissleberg, Lane Ryr och Forshälla har stora 
behov av att utvecklas. Nya bostäder, förskolor och skolor behöver utvecklas i dessa delar av kommunen. För oss är 
det självklart att hela Uddevalla skall leva.

Magnus Jacobsson Karin Johansson

Ordf. KD UA  Vice. Ordf. KD UA

David Sahlsten  Christina Nilsson

Gruppledare KD UA Vice Gruppledare KD UA
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Till innehållssidan ⬆

SKATTEUTTAG

Uddevalla har en hög kommunalskatt. Det missgynnar invånarna som tvingas betala mer för den kommunala servicen 
i Uddevalla än invånarna i andra kommuner. När företag, företagare och enskilda personer funderar på att etablera 
sig eller flytta till Uddevalla så tittar man på skatter, avgifter, skolor, äldreomsorg m.m. Vi genomför därför en skat-
tesänkning på 20 öre. Detta är en god början men vi behöver arbeta med kommunens kostnader vilket gör att vi på 
sikt kan fortsätta sänka skatten. Ett mål borde vara att Uddevalla ligger i den nedre tredjedelen jämfört med Sveriges 
kommuner. Vid sidan av skattesatsen behöver vi arbeta med våra avgifter så att vi blir en attraktiv kommun.
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Kristdemokraternas Budget 2023 med plan 2024 och 2025

Till innehållssidan ⬆

Budgetförslag

Kristdemokraterna sänker skatteuttaget med 20 öre, vilket motsvarar en skattesänkning med -24 mkr. Detta innebär 
att summan av skatteintäkter och generella statliga stöd minskar från 3074 mkr till 3050 mkr.

Skatteintäkter

Majoriteten  / KD anslag 

2023 – 3 074 mkr  3 050 mkr

2024 – 3 188 mkr  3 164 mkr

2025 – 3 302 mkr  3 278 mkr
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Kristdemokraternas Budget 2023 med plan 2024 och 2025

Till innehållssidan ⬆

KOMMUNFULLMÄKTIGE, KF

Kommunens revisorer

Revisionen pekade, i budgetdialogen för 2022, på risken att det byggs upp en “revisionsskuld”, då mycket av revision-
ens resurser koncentrerats till granskning av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Mot bakgrund av detta så äskades 
en avsevärd förstärkning av budgeten för att kunna bibehålla granskning av investeringsprojekt, utan att den grun-
dläggande granskningen riskerade att åsidosättas. Revisionen bad om en tillfälligt utökad budget under nästa man-
datperiod motsvarande 1,1 mkr, men fick endast en förstärkning på 0,3 mkr. Förvisso en förstärkning, men inte en 
förstärkning som står i paritet med det utökade uppdraget. 

Kristdemokraterna tycker att det är olyckligt att revisionens äskande inte tillgodosågs i högre grad. Givet de faktiska 
omständigheter som redovisats, kopplat till investeringsprojekt. Vi vill betona hur viktigt vi tycker att det är att revi-
sionen, fullt ut, kan fullgöra sitt uppdrag som kontrollinstrument - och att det, i möjligaste mån, säkerställs att ingen 
indirekt påverkan på revisionen sker genom begränsningar i tilldelade medel.  Vi tror även att en satsning på revi-
sionen kan medföra att outnyttjad potential till effektivitet i verksamheterna uppmärksammas, samt att rättssäkerhet 
bibehålls - och att kursen åter kan styras mot god ekonomisk hushållning. Detta upplever vi som särskilt viktigt i en 
tid med stora osäkerheter i omvärlden, konjunkturläget, hoppande majoriteter i lokalpolitiken, samt stora planerade 
investeringar - och samtidigt flertalet beslut vars juridiska legitimitet ifrågasätts av myndigheter och rättsliga in-
stanser. Detta är i grunden en fråga om att värna förtroendet för den lokala demokratin. Mot bakgrund av detta vill vi 
tillföra dubbelt så mycket medel som majoriteten, 0,6 mkr. Inte som i äskandet, temporärt under nästa mandatperiod, 
utan som en fast ramökning. Vilket innebär att vi möter nivån på revisionens äskande efter två mandatperioder.



7En borgerlig budget för ett friare Uddevalla!
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Till innehållssidan ⬆

Budgetförslag

Revisionen       + 0,6 mkr

Överförmyndaren      + 0,5 mkr
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Kristdemokraternas Budget 2023 med plan 2024 och 2025

Till innehållssidan ⬆

KOMMUNSTYRELSEN, KS

Kommunstyrelsens viktigaste uppdrag är att hålla samman den kommunala organisationen. Kristdemokraterna anser 
därför att förvaltningen bör arbeta så övergripande som möjligt, samt att de flesta operativa ärenden hanteras av 
facknämnderna. Vi anser att kommunen bör genomföra rationalisering i syfte att minska de administrativa kostnad-
erna för de övriga förvaltningarna.

KD anser att kommunen bör utveckla en arbetsmetod avseende upphandlingar där man går ifrån en upphan-
dlingsstrategi till en inköpsstrategi. Istället för en upphandlingschef bör vi rekrytera en inköpschef. Detta kan låta som 
semantik men ofta får vi information om att man har gjort en upphandling och den som hade bästa pris vann. I stora 
företag är det dock vanligt att man gör en upphandling där efter får de två tre underleverantörer som ligger bäst till 
vara med och förhandla om pris och kvalité där efter väljer man den som är bäst utifrån denna process. Denna typ av 
förhandlad upphandling bör kommunen arbeta mer med då det ökar förutsättningarna att man får ett bra pris och en 
god kvalité. KD föreslår att man upphandlar städ i hela kommunen samt att man genomför en omorganisation av våra 
nämnder vilket kommer att öka effektiviteten samt leda till administrativa besparingar.

Vi anser också att försörjningsstöd och andra ersättningar skall i så stor utsträckning som möjligt vara kopplade till 
någon motprestation i form av utbildning eller arbetsinsats inom kommunen.

Kommunen hade under en period en internationell stödfunktion på KS förvaltningen som hade koll på internationella 
åtagande, samt stöttade de övriga förvaltningarna med att söka ex EU-bidrag vid olika former av näringslivs-, kultur- 
och utbildningssamarbeten. Denna tjänst var i praktiken självfinansierad då förvaltningarna betalade för stödet via 
de externa intäkter kommunen fick. KD anser att man skall återskapa detta, då kommunen idag har bristande koll på 
vilka olika internationella avtal som finns. Det är också viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sina internatio-
nella relationer, då vi lever i en allt mer global värld och våra ungdomar kommer att arbeta på arbetsplatser som har 
relationer med hela världen.

Arbetsmarknadsenheten behöver förstärkning för att kunna arbeta mer operativt med praktik och integrations-
satsningar. 

KD anser också att kommunen skall ha en tydlig strategi för både bredd- och elitidrott. Båda dessa perspektiv är 
viktiga om man skall ha ett levande och väl fungerande idrottsliv. Kommunen skall arbeta mer strategiskt med våra 
internationella och nationella evenemang. Oavsett vilka elitklubbar man samtalar med så konstaterar dessa att kom-
munen ger viss sponsring, men det finns inget aktivt arbete för att dra nytta av elitklubbarnas tävlingar samt event 
för att marknadsföra kommunen. Detta arbete måste förbättras vilket gör att sponsring till elitklubbar ger en större 
nytta för skattekollektivet.
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Till innehållssidan ⬆

Budgetförslag

Arbetsmarknadsåtgärder     + 2 mkr

Utökat elitstöd då fler klubbar ingår i systemet   + 1 mkr

Besparingar

Upphandling av städ i hela kommunen    - 10 mkr

Förändrad nämndsorganisation     - 6 mkr

Totalt anslag

Majoriteten   KD-anslag 

2023 – 405,1 mkr  389.1 mkr

2024 – 403.4 mkr 387.4 mkr

2025 – 403.4 mkr 387.4 mkr
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Till innehållssidan ⬆

SOCIALNÄMNDEN, SOC

För Kristdemokraterna är det viktigt att socialnämndens verksamhet präglas av professionalitet, trygghet och valfri-
het. Den som behöver omsorg skall kunna välja utförare samt vara trygg med att man får den service man har rätt 
till. KD vill också att kommunen utarbetar en strategi för att öka samverkan mellan kommunen och olika vårdgivare. Vi 
vill återuppta utlokaliseringen av äldreomsorg och hemtjänst i Ljungskile. Gärna med en icke vinstdrivande part.

I socialförvaltningen har oftast cheferna ansvaret för ett flertal medarbetare. För att avlasta chefens tuffa arbets-
situation vill vi förstärka organisationen på samma sätt som man tidigare har gjort inom BUN där man jobbar med 
lektorer och förstelärare. Vi har idag många duktiga undersköterskor som kan fungera som arbetsledare under sin 
chef. Genom att dessa får utökade befogenhet samt en löneförhöjning önskar vi förstärka ledningsfunktionen inom 
organisationen.

Vi vill också att kommunen arbetar mer med IOP-avtal för att skapa goda möjligheter till aktiviteter på våra äldrebo-
enden.

Vi vill även arbeta med IOP-avtal för att möjliggöra öppen förskola i centrum, Herrestad, Ljungskile och Dalaberg. 
Samverkan mellan kommunen och civilsamhället gör att vi kan bedriva mer verksamhet till en lägre kostnad.

Vi önskar att förvaltningen undersöker möjligheten att söka pengar ur sociala investeringsfonden till ett projekt, med 
boendepedagoger, för att utveckla verksamheter.

KD vill att kommunen undersöker tillsammans med regionen möjligheten att starta familjeförskola, som kan stärka 
familjer och göra det möjligt för barn att utveckla alla sina färdigheter. Vi anser också att kommunen och regionen 
skall samverka vid lokalplanering så att ex. vårdcentraler hamnar i närheten av äldreboenden vilket underlättar 
vården av våra äldre. Ytterligare anser vi att kommunen skall verka för att regionen i en allt större grad skall använda 
sig av Uddevalla sjukhus via ex. etablerandet av en vårdcentral som har öppet under en längre tid på dygnet i sjukhu-
sets lokaler. Här finns god tillgång på parkeringsplatser och en god tillgänglighet.

Hemtjänsten bör utvecklas så att de som så önskar kan bo hemma så länge som möjligt. Vi önskar också utveckla 
omsorgen för de som har olika former av funktionsnedsättning. Vi satsar därför 2 miljoner extra för att underlätta  
för de med funktionsnedsättning. En del kan handla om att underlätta för människor med funktionsnedsättning att 
delta i olika föreningsaktiviteter

Alternativa driftformer skall användas i större utsträckning och vi vill genomföra samarbets- och studieprojekt till-
sammans med borgerliga kommuner för att se hur vi kan utveckla en omsorg med hög kvalitet och stor valfrihet. 
Kommunen skall även underlätta så att äldre människor får större möjlighet att bosätta sig i ex trygghetsboenden 
samt att man i så stor utsträckning som möjligt skall kunna få möjlighet att bo tillsammans med den man lever med 
vid flytt till ett äldreboende.
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Till innehållssidan ⬆

Budgetförslag

LSS insatser        + 3.0 mkr

Ökad kvalitet för funktionsnedsatta     + 2.0 mkr

Underlätta chefernas arbetssituation      + 1.0 mkr 

Öppen förskola via IOP       + 0.5 mkr

IFO barn o unga        + 1.0 mkr

SoL         + 0.5 mkr

Missbruksvård        + 0.5 mkr

Besparingar

Upphandling av särskilda boenden och hemtjänst    - 10 mkr

Totalt anslag:

Majoriteten   KD anslag

2023 – 1 458.3 mkr  1 449.8 mkr

2024 – 1 458.3 mkr  1 449.8 mkr

2025 – 1 458.3 mkr  1 449.8 mkr
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, BUN

Uddevallas vuxenutbildningen har fokuserat på utbildningar som kan leda till jobb. Detta är bra, vi avsätter ytterligare 
resurser för att vuxenutbildning skall få möjlighet att utveckla fler yrkesinriktade utbildningar vilket gör att fler arbet-
slösa kan bli anställningsbara och gå från försörjningsstöd till egen försörjning.

Skolan skall präglas av kunskap och bildning. Tidiga åtgärder samt stöd till de som kommer nya till Sverige är viktiga 
åtgärder om studieresultaten skall förbättras över tid. ”Kosmetiska” åtgärder räcker inte utan de problem vi har med 
att framför allt pojkar, oavsett bakgrund, halkar efter i skolan måste hanteras genom en långsiktig målmedveten 
strategi. Med fokus på kunskap, bildning och förebyggande åtgärder kan studieresultaten förbättras och ge våra ung-
domar bättre förutsättningar inför framtiden.

De två viktigaste åtgärderna för att lyckas med att skapa en väl fungerande skola är att man stärker rektorernas roll, 
samt att man lyfter fram vikten av lärare som goda förebilder och pedagoger. I princip alla studier visar att detta är 
de två faktorer som, vid sidan av föräldrarnas studienivå, avgör hur elever lyckas i skolan. Sen skall vi givetvis arbeta 
både förebyggande och stödjande, men fokus skall och måste vara på lärande och bildning. Detta sker bäst när man 
har bra rektorer och lärare.

För Kristdemokraterna är det viktigt att valfriheten ökar. I Göteborg finns idag 36 fristående gymnasier samt 12 kom-
munala. Det innebär att eleverna har goda möjligheter att välja en skola med en profil som passar för just dem. I 
Uddevalla har vi en kommunal gymnasieskola som är dominerande vilket innebär att vi har mindre valfrihet samtidigt 
som skattebetalarna i Uddevalla tar en stor risk i form av kostnader för lokaler och personal.

Kommunen skall aktivt arbeta för att underlätta etablering av nya friskolor samt avknoppning som gör att valfriheten 
ökar samt att risken för skattebetalarna minskar över tid.

KD vill också förstärka föräldrarnas möjlighet att påverka valet av barnomsorg och skola. Mer valfrihet ser vi som 
en viktig strategi för att skapa bättre kvalité över tid. I dag ser vi hur alla friskolor har etablerat sig i centrum vilket 
gör att de som väljer en friskola automatiskt lämnar sitt bostadsområde. Detta bidrar till ökad segregation även om 
det är bostadssituationen som är huvudorsaken till dagens segregationsproblem. Ett sätt att lösa detta är att man 
driftupphandlar en av skolorna på norr. Genom att en av skolorna får en annan huvudman än kommunen, kommer 
eleverna på norr att få större möjlighet att välja vilken skola de önskar gå på.

Kristdemokraterna anser också att förskolan skall ha goda förutsättningar att utvecklas, det bör inte vara mer än 15 
barn i en grupp för äldre barn och helst färre än 10 i en grupp för yngre barn. Detta är svårt att leva upp till då man 
även måste ta hänsyn till ekonomin inom förskolan. Vi kommer därför att fokusera på att det framför allt är i de yngre 
åldrarna som man har mindre barngrupper. 

I Täby finns ca 74 förskolor av dessa är 4 kommunala. Föräldrarna har goda möjligheter att välja en förskola som pas-
sar deras barn. Samtidigt innebär det att kommunen kan ha en liten och effektiv förvaltning. Enligt vår uppfattning 
är det inte i första hand kommunen som skall utföra all verksamhet. Kommunen skall säkerställa kvalitén i verksam-
heten och en trygg samt rättvis finansiering.

 Vi anser därför att kommunen skall överföra driften av en del av förskolorna till andra huvudmän vilket gör att vi 
ökar valfriheten samtidigt som vi minskar den kommunala organisationen. På sikt kommer det att resultera i en lägre 
kommunal kostnad samtidigt som vi får en organisation som fokuserar på kvalitetsutvecklingen bland alla förskolorna 
i kommunen. (https://skolkollen.se/taby-kommun/forskolor)

Alla barn trivs inte i stora grupper och forskningen visar även att barn har behov av en väl fungerande anknytning 
framför allt under tidigare år. KD vill därför underlätta för dagbarnvårdare att arbeta och verka i Uddevalla. Vi vill 
därför genomföra en översyn av regelverk samt ersättningar i syfte att underlätta för dagbarnvårdarna.
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Budgetförslag

Elevhälsa (fokus på social satsning)  + 3,0 mkr

Dagbarnvårdare     + 0,5 mkr

Kunskapssatsning vuxenutbildning  + 2,0 mkr

Kunskapssatsning gymnasie   + 2,0 mkr

Kunskapssatsning grundskola   + 10 mkr 

Lärlingscentra     + 2,5 mkr

Arbetsmiljö chefstäthet    + 4,0 mkr

Lärcentra (kompetensforum)   + 1,0 mkr

Lärarlönelyftet     + 2,0 mkr

Totalt anslag:

Majoriteten  KD anslag

2023 – 1 590.2 mkr 1 606.7 mkr

2024 – 1 590.2 mkr 1 606.7 mkr

2025 – 1 590.2 mkr 1 606.7 mkr
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN, SBN

För Kristdemokraterna är det viktigt att vi inom SBN arbetar med ett antal viktiga strategier.

Planarbetet

SBN är en intern motor som måste vara bemannad på ett sådant sätt att man kan stödja alla andra förvaltningar av-
seende fastigheter på både lång- och kort sikt. För att klara av både de interna och externa förväntningarna behöver 
vi använda modern teknik som leder till bättre styrning av arbetet samtidigt som det på sikt sänker kostnaderna. KD 
anse därför att det är positivt att förvaltningen fortgående arbetar med att digitalisera arbetet inom förvaltningen.

Detta är särskilt viktigt om vi ska kunna ge våra medborgare enkla och sökbara hanteringar av olika myndighetsbeslut 
som bygglov, startbesked med mera. Kommunen behöver ha en speciell ingång för företagare som vill expandera, 
förändra eller bygga nytt. Snabbt och enkelt.

Genom att se över alla översiktsplaner och detaljplaner på ett sådant sätt att man avvecklar gamla planer samt prick-
mark där det inte finns ett tydligt behov, önskar vi underlätta för byggnation inom hela kommunen. Vi anser också att 
det är bra att kommunen digitaliserar dessa vilket underlättar för kommunen, näringslivet och privatpersoner.

Vi anser också att det är positivt att förvaltningen har kortat ner sina handläggningstider vilket är positivt för alla som 
är behov av kommunala beslut. Utifrån KD:s perspektiv är SBN en strategisk nämnd som behöver ha en personalbe-
manning som gör att man kan genomföra alla processer. Vi gör därför ytterligare en satsning på SBN.

Trafiksituationen i centrum

Vi anser att det skall finnas möjlighet till tidsbegränsad fri parkering i centrum. Ytterligare anser vi att det skall vara 
lätt att göra rätt. Idag finns det kameraläsare som kan läsa av nummerplåtar och vi bör undersöka om det går att 
använda denna teknik på våra parkeringar i  centrum.

Vi behöver se över kravet på antal bilplatser (P-normen) när det ges bygglov. I centrum är det svårt att bygga med 
fasta parkeringar samtidigt som det finns väldigt ont om befintliga parkeringar. Med för lite parkeringsplatser för 
boende kommer det att bli svårare att skapa ett levande centrum i Uddevalla. Handeln har redan tagit stor skada med 
många tomma butikslokaler som resultat. Framtiden kommer inte ha krav på mindre mobilitet utan det skifte till elbil-
ar som pågår, kommer vara lika utrymmeskrävande som fossila bilar.

KD anser att det behövs tas fram prioriteringsförslag för alla trafikslag. Vi behöver också  arbeta vidare med idén om 
en bro längre ut i hamninloppet. 
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Utveckla hela kommunen

KD anser att det är bra att kommunen investerar i Uddevalla centrum samtidigt är det viktigt att vi förbättrar 
förutsättningarna i hela kommunen. Vi behöver arbeta vidare med att få till en gång och cykelväg längs med Ulvesund 
samt Fräknestranden, vilket kommer att öppna upp området för fler bostäder. Vi behöver också ta fram en strategi 
för Råssbyn då detta är en naturlig plats för samhällsservice, butik och café. Vi bör rusta upp strandpromenaden i 
Ljungskile samt utveckla hamnområdet på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för både handel, rekreation 
och boende.

På Bokenäset bör vi arbeta för att vägarna förbättras samt att vi får fram fler gång- och cykelvägar till våra skolor. Vi 
bör även släppa fram fler bostäder och annan bebyggelse vid Rotviksbro då det är en plats som har bra infrastruktur 
och god tillgång till kollektivtrafik. Kristdemokraterna ser mycket positivt på ett utökat Skarsjöområde i Ljungskile.

Kommunens markinnehav

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med markfrågor. Enligt vår uppfattning skall 
fokus ligga på att införskaffa mark där vi vet att det kan bli aktuellt med industrietableringar samt inom tätbebyggda 
områden.

KD anser också att beslut om markreserv, fastighetsförsäljning samt fastighetsförvärv skall återgå till SBN med till-
hörande ekonomi, vilket gör att man kan agera på ett mer operativt sätt. Större affärer (ex över 10 miljoner) bör dock 
ske efter samråd med KS vilket gör att kommunen agerar på ett operativt sätt samtidigt som KS är informerad om 
alla större projekt.

Avseende bostäder, jordbruks- och skogsmark anser vi att kommunen skall vara försiktig med inköp av denna typ av 
mark, då det i första hand är privatpersoner och näringslivet som bör utveckla bostads- jordbruks- och skogsnärin-
gen.

KD anser att kommunen skall se över sitt fastighetsbestånd och dela in alla fastigheter i tre   kategorier:

Fastigheter som behövs för den kommunala organisationen,
Fastigheter som kan vara bra att äga utifrån historiska eller kulturella skäl
Fastigheter som kommunen bör avyttra.

Enligt vår uppfattning bör kommunen i så liten del som möjligt konkurrera om fastigheter genom att köpa in objekt 
som privata intressenter lägger bud på eller har visat intresse för att utveckla.

Avseende de fastigheter som kommunen äger är det väsentligt att man agerar som en professionell förvaltare. Det 
finns tyvärr flera exempel på att kommunen köper in och äger fastigheter i syfte att genomföra framtida utveck-
lingsprojekt, men där man inte hanterar hyresgäster på ett korrekt sätt under tiden som kommunen förvaltar fas-
tigheten, innan det framtida projektet genomförs. Det leder till att man tappar intäkter som annars hade kunnat vara 
med och finansiera delar av det kommunala beståndet.

På samma sätt så leder ett stort ägande av kommunal skog till att skogen förvaltas utifrån ett   mer storskaligt per-
spektiv vilket på sikt leder till en sämre skötsel utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi ser också att kommunen inte han-
terar jakträttigheter på ett professionellt sätt vilket leder till att kommunen förlorar intäkter.

Kristdemokraterna anser att kommunen bör avyttra skogsfastigheter för att på så sätt minska    den kommunala 
dominansen inom skogsbruket samt stärka mångfalden och den privata äganderätten.

Kristdemokraterna anser att kommunen alltid skall agera utifrån en stor försiktighet avseende   det privata ägandet. 
Enligt vår uppfattning skall krav på ex VA-system vara teknikneutrala. Vid krav på översyn och reinvestering i VA så är 
det kommunen som har bevisbördan, avseende miljöutsläpp, innan man tvingar på enskilda hushåll olika former av 
tekniklösningar.
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Kristdemokraterna anser också att vi skall vara försiktiga med att använda jordbruksmark för ex bostads- och indus-
tribebyggelse. Det är viktigt att kommunen inte tar fram olika former av planer (ex översiktsplaner) som påverkar pri-
vata fastighetsägare på ett otillbörligt sätt. Om denna typ av begränsningar görs bör ersättning utgå för den faktiska 
värdeminskningen/kostnaden.

Ytterligare anser vi att kommunen gentemot Länsstyrelsen skall vara tydliga med att Uddevalla är en kommun med 
27 mil kust vilket gör att vi är positiva till möjligheten att bygga vid kusten. Vi anser därför att kommunen skall arbeta 
aktivt för att den gamla 100 m regeln skall vara rådande i större delen av kommunen.
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Till innehållssidan ⬆

Budgetförslag

Kortade ansökningstider    + 1,0 mkr 

Digitalisering av detaljplaner    + 2,0 mkr

Utveckling av Ljungskile tätort   + 2,0 mkr

Sänkta kontrollavgifter, företag och jordbruk  + 1,0 mkr

Totalt anslag:

Majoriteten  KD anslag

2022 – 124.7 mkr  130.7 mkr

2023 – 124.7 mkr  130.7 mkr

2024 – 124.7 mkr  130.7 mkr
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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN, KFN

För Kristdemokraterna är det viktigt att kommunen har en väl fungerande verksamhet avseende kultur, fritid, och 
idrott. Vi anser att man bör göra en ny översyn av våra regler för idrottsstöd samt sponsring utifrån perspektivet att 
det skall vara mer rättvist mellan de som hyr en anläggning av kommunen och de som själva ansvarar för driften av 
en anläggning i egen regi.

Inom kulturområdet vill KD stärka kulturlivet via stöd till lokala aktörer och samverkan med andra aktörer samt re-
gionen. Uddevalla har förmåga att vara en levande kulturstad. Även här   behöver vi dock se hur vi kan förstärka vårt 
engagemang gärna tillsammans med andra aktörer för att kulturlivet skall få en starkare ställning. KD tror också att 
det borde vara möjligt att få till en levande kultur och musikscen i centrum. Detta kan ske i egen regi eller via någon 
form av samverkan med någon av våra restauratörer. Det viktiga är att unga kulturarbetare får möjlighet att lyfta 
fram sin konst i offentligheten. Vi anser därför att det är positivt att kommunen gör en förstärkning av förenings-
bidragen vilket underlättar arbetet med dessa frågor.

KD vill ha samtal med Regionen om Bohusläns museum och Regionteater Väst så villkoren för verksamheterna kan 
utvecklas för båda parters bästa. Avseende fritidsverksamhet så är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vandring-
sleder, utegym och andra åtgärder som underlättar för en positiv fritid. KD vill ta kontakt med de föreningar som an-
vänder Bowlinghallen och undersöka intresset av   att ta över driften i ett IOP.

Vid sidan av fritidslivets mjuka värden i form av aktiviteter så måste vi också arbeta fram en långsiktig strategi för 
hur man utvecklar fritidsanläggningar. KD anser att man bör arbeta utifrån ett ”kluster” tänk ex Rimnersområdet, 
Fridhem och Skarsjöområdet med en kombination av utomhus och inomhusanläggningar.

Samma tänk bör finnas när vi bygger skolor så att vi kombinerar skolan med möjlighet för näridrottsplats, kulturscen, 
skol- och allmänt bibliotek m.m. Genom att kombinera olika anläggningar samt olika nämnders behov kan vi skapa en 
bättre effektivitet.

När vi nu färdigställer Rimnersområdet vill KD att kommunen tar fram en strategi för att detta område även utveck-
las till ett parasportcenter. Ytterligare vill vi stärka stödet för senioridrott. Genom att fler rör på sig allt högre upp i 
åldrarna kan vi bidra till bättre livskvalité samt folkhälsa. 

Enligt vår uppfattning bör man se över KFNs organisering. Vid en sådan översyn bör man fundera på vilka samband 
som måste finnas mellan olika verksamheter ex så finns det ett tydligt samband mellan kulturskolan och BUNs utbild-
ningsverksamhet. Det finns samband mellan fysisk gestaltning och kulturella utryck över tid. Det finns också samband 
mellan föreningsbidrag och sponsring samt den kommunala marknadsföringen. Alla dessa aspekter bör analyseras 
vid en översyn av KFN.

KD säger nej till en ny kommunal ridskola i Uddevalla. Istället vill vi införa ridpeng som fungerar som ett extra stöd till 
denna verksamhet och som fördelas utifrån hur många elever man har.
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Budgetförslag

Förstärkt föreningsstöd (ink ridpeng)    + 2,0 mkr

Folkhälsosatsning, seniorföreningar, ökad fysisk aktivitet  + 0,5 mkr  

Stärka idrott- och fritidsverksamhet för funktionsnedsatta + 1,0 mkr

Driftkostnader Skarsjövallen     + 1,5 mkr

Besparingar

Drift av konst        -0,3 mkr

Totalt anslag:

Majoriteten  KD anslag

2022 – 148.2 mkr  152.9 mkr

2023 – 148.2 mkr 152.9 mkr

2024 – 148.2 mkr  152.9 mkr

NORRA UDDEVALLA

KD vill även satsa 2 miljoner för ökade satsningar för trygghet på Dalaberg/Hovhult. Detta är 1,5 mkr mer än 
majoriteten.
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BOLAG

Uddevalla Vatten/ Västvatten, VA

Avseende VA-bolagen ser Kristdemokraterna gärna att man fortsätter att utveckla dessa. Utifrån vårt perspektiv bor-
de vi samverka med alla kommuner inom Fyrbodal samt etablera en ledning från Vänern så att vi säkerställer vatten 
för hela vår delregion för lång framtid framöver. KD anser också att VA-bolagen skall agera med stor försiktighet när 
man tvingar in enskilda i det offentliga. Vi anser också att man skall vara generös när bostadsområden önskar anslu-
ta sig. Utifrån vårt perspektiv är det den enskilde som skall vara den aktiva vid en eventuell anslutning och VA-bolagen 
skall använda sig av så lite tvång som möjligt.

Man bör dela upp kommunen i olika skyddsvärda zoner utifrån faktisk risk. Ex vid kustbandet är viktigt att vi inte får 
saltvattensinträgning vilket gör att det i dessa områden kan vara motiverat med ett större tvång av anslutning än i 
områden där det bor få och där det är väldigt långt mellan en enskild Va-anläggning och en ev. vattenrecipient.

KD anser också att VA-bolagen skall arbeta för att breddning sker vid så få tillfällen som möjligt. Det blir svår att mo-
tivera för den enskilde att de skall ansluta sin anläggning till VA- systemet av miljöskäl, när kommunens anläggningar 
med jämna mellanrum väljer att låta det   bredda.

UA Energi AB

KD anser att värme och renhållning är en del av ett naturligt monopol. Vi anser således att UA Energi skall vara kvar 
i kommunal ägo och att kommunen som ägare ska arbeta fram en strategi för bolaget. Enligt vår uppfattning bör en 
sådan strategi omfatta ett uppdrag att utveckla verksamheten både i Uddevalla och i andra kommuner.

Ett stark lokalt energibolag kan också bidra till att man gör Sverige mindre sårbart vid ofärd.  KD anser även att bo-
laget skall delta i olika framtidsprojekt ex så har man i Mariestad byggt upp en vätgasstation som driftas med solen-
ergi. Detta är ett exempel där UA Energi kan vara med och bygga upp en fungerande infrastruktur för ex vätgasfordon 
i vårt område.

Turisttrafik AB

De vita båtarna kommer troligtvis aldrig bära sig rent ekonomiskt, samtidigt är det en del av Uddevallas karaktär. Från 
KDs sida anser vi att man kan hantera detta genom att ex upphandla den störta av båtarna, Byfjorden och låta den 
fungera som en året-runt restaurang placerad i hamnen vilket gör att man minskar kostnaden samtidigt som man 
ökar intäkten. De andra två båtarna kan man använda den ena till räkkryssning och den andra som kollektivtrafik un-
der somrarna. Vi ser också gärna att båtarna går en längre tid som kollektivtrafik, vilket stärker den marknaden. Då 
båtarna inte är affärsmässiga anser vi att det skall tillföras ett årligt driftbidrag antingen via moderbolaget eller via 
kommunkassan.

Omnibus AB

Se text under rubriken omorganisationer

Stiftelser

Stiftelserna har en självständig roll gentemot kommunen, samtidig är det kommunen som utser representanter. Våra 
ledamöter kommer att arbeta för följande inriktning inom stiftelsen.

KD anser att våra bostadsstiftelser bör se över det egna hyresbeståndet. Dagens koncentration av hyresrätter i en-
skilda områden leder till integrationsproblem. För att lösa detta ämnar vi arbeta för att man omvandlar hyreslägen-
heter till bostadsrätter samtidigt som vi bygger nya hyresrätter samt olika former av ägande lägenheter i andra delar 
av kommunen. Genom denna strategi kan vi över tid förändra Uddevalla så att vi får en bättre fungerande kommun 
och minskat utanförskap.
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Avseende våra mindre stiftelser anser KD att man skall fortsätta att se om det går att lägga samman dem till större 
stiftelser vilket minskar administrationen och gör det möjligt att ge större stöd i enlighet med stiftarnas önskemål.

Avseende Gustafsbergsstiftelsen vill vi att kommunen tecknar ett driftavtal avseende själva parken. Alla i Uddevalla 
uppfattar det som en del av kommunen. Det är därför viktigt att kommunen är med och tar en del ekonomiskt ansvar 
för vägunderhåll, vinterhållning samt parkskötseln.

Omorganisationer

KD anser att kommunen bör genomföra en förändring där man lägger samman vuxenutbildningen, arbetsmarknadsa-
vdelningen samt försörjningsstöd till en Arbetsmarknads- och Integrations nämnd. Det är många kommuner som har 
genomfört denna förändring och de vittnar om att denna typ av organisation möjliggör ett mer aktivt förebyggande 
arbete vilket på sikt minskar försörjningsstödet samtidigt som man får fler in i utbildning och jobb.

KD anser att Kultur- och Fritidsnämnden kan delas upp mellan Kommunstyrelsen, Barn- och Utbildningsnämnden 
samt Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bör ansvara för de avtal man har med andra kommuner och re-
gioner därför bör Bohusläns muséum och Region Teater Väst föras över till kommunstyrelsen. Alla bidrags- och spon-
sorutbetalningar bör flyttas till kommunstyrelsen. Då får man en bättre överblick över hur stödet till civilsamhället ser 
ut. Man bör flytta kulturskolan till Barn och utbildningsnämnden, övriga anläggningar samt uthyrningen av densamma 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.

KD anser att vi skall sälja Omnibuss AB. Det är inte rimligt att skattebetalarna skall bära på den ekonomiska risk som 
det innebär att äga ett stort bussbolag som bedriver verksamhet i Uddevalla och andra kommuner.

KD anser att man bör utreda Uddevalla hamns framtida förutsättningar. Idag omfattar hamnen ett mycket stort 
område som börjar i Uddevalla centrum och slutar vid Frölandsområdet. Det behövs en extern utredning som även 
tittar på vad det alternativa värdet är för Uddevalla som kommun om delar av detta område avvecklas som hamn och 
istället utvecklas till butiker, verksamhetslokaler och bostäder. Det arbete som hittills är gjort för att flytta hamnen är 
otillräckligt, därför behövs en extern översyn.

Den utredning som kommunledningskontoret har arbetat fram avseende förändrad förvaltningsorganisation visar att 
man kan spara ca 10 miljoner vid en omorganisation vi använder oss av 6 miljoner i vårt budgetförslag och av tekniska 
skäl har vi placerat dem under KS.

Personalpolitik

KD anser att personalpolitiken skall präglas av ömsesidig respekt. Politiken äger att peka ut riktningen för kommunen 
och tjänstemännen ansvarar för att genomföra de visioner politiken pekar ut. Inom organisationen skall man jobba 
med professionalism och respekt vilket innebär att man skall ta hand om och utveckla personalen. Vid sjukdom skall 
kommunen vara en god arbetsgivare som jobbar med både rehabilitering och ger möjlighet till vidareutbildning. 

Framtidens arbetsmarknad kommer att präglas av arbetskraftsbrist, därför är det viktigt att kommunen redan nu 
utvecklar en arbetsgivar-strategi som gör att vi kan få möjlighet att anställa den personal som vi efterfrågar.

Övrig Verksamhet

Översyn av den kommunala organisationen

Aktiv bostadspolitik i syfte att minska segregationen samt att göra Uddevalla till en mer attraktiv boendekommun

Bättre personalpolitik i syfte att göra Uddevalla till en attraktiv arbetsgivare
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Skrivelse om revisorernas budget 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap. 11 § 8 ska fullmäktiges presidium bereda revisorernas 
budget. Bestämmelsen syftar till att åstadkomma en oberoende beredning och markera 
behovet av resurser till revisionen. Bestämmelsen bekräftas i revisorernas reglemente  
§14 där det också framkommer att fullmäktiges presidium ansvarar för att granska 
revisionens räkenskaper och förvaltning. 
 
Utifrån den fortlöpande dialogen med revisorerna bedömer presidiet att revisorerna bör 
tillföras 300 000 kronor. Höjningen av anslaget motiveras bland annat utifrån ett 
uppfattat behov av förstärkta revisionsinsatserna. Presidiet föreslår därmed att 
revisorernas budget för 2023 fastställs till 2 434 mkr exkl. prisuppräkningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2022-05-30 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa revisorernas budget till 2 434 tkr exkl. prisuppräkningar. 
 
 
 
 
Elving Andersson (C) Louise Åsenfors (S) 
Kommunfullmäktiges ordförande  Kommunfullmäktiges 1:e vice 

ordförande 
 
 

Deltar ej 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Christina Nilsson (KD)  
avstår från att delta i beslutet.  
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 
Trots två år under oket av Covid-19 har Uddevalla klarat ekonomin väldigt bra. Vi har 
höjt de faktiska verksamhetsramarna under flera år, samtidigt som vi gjort stora förtida 
avbetalningar på pensionsskulden. Detta var möjligt då vi haft en positiv utveckling vad 
gäller demografi, skatteintäkter och ökad sysselsättningsgrad.  
När vi nu lägger en budget, för 2023-2025, med ett helt annorlunda säkerhetsläge i 
Europa, då har vi också helt andra osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Vad vi kan se 
just nu är en kraftig utveckling av inflationen, förväntade räntehöjningar och 
lönekostnadsanspråk. Den enda bärande orsaken till detta är Rysslands krig mot 
Ukraina, med de sanktioner som bland andra EU beslutat om som följd därav. Hur 
långvarigt kriget och sanktionerna blir kan ingen spekulera om idag. Inte heller hur 
många år eller decennier som behövs därefter för att normalisera säkerhetsläget. Det vi 
vet är att vi i budgeten måste ta höjd för konsekvenser som vi i dag bara kan spekulera i. 
Vi har med den här bakgrunden valt att presentera en väldigt försiktig budget. 
Budgeten har trots detta några tydliga inslag. Vi skall ta hand om den utbildningsskuld 
som uppstod under pandemiåren. Vi måste säkerställa att de ungdomar som kom efter i 
sina studier, under perioden med covidrestriktioner, kan komma i fatt. Arbetet mot våld 
i nära relationer, och mot otrygghet i allmänhet, måste utvecklas. De satsningar vi gjort i 
byggstarter i ny Brandstation, ny Simhall och en ny Idrottsarena är första etappen av en 
stadsutveckling som vi ser som nödvändig att den fortsätter. 
Med detta anser vi att det ges möjlighet till fortsatt utveckling för Uddevalla kommun, 
trots en osäker omvärld. 
 
 
 
Ingemar Samuelsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanen 2023-2025. Skrivelsen 
innehåller bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till 
flerårsplan innebär.  
 
Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av rikets och kommunsektorns 
ekonomi framöver är fortsatt osäker, främst på grund av inflations och räntesituationen 
men även Rysslands invasion av Ukraina. Men trots detta pekar prognosen mot en 
fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023.  
 
Tidigare prognoser att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera 
de ökade kostnaderna som förväntas kvarstår, kostnaderna ökar då befolkningstillväxten 
är snabb främst i de äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. 
Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför ålder vilket ökar på problematiken.  
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och  
förbättringar av befintliga lokaler. Kompetensförsörjning är en av kommunsveriges mest 
strategiska frågor vilket framöver kommer sätta stor press på Sveriges kommuner dels att 
attrahera nya medarbetare, dels att behålla de befintliga medarbetarna.  
  
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 Sveriges kommuner och regioners senaste  
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra  
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare än 
skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas 
utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten i förutsättningarna är tills 
vidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad skatt vilket hittills varit den politiska 
inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan minskade nettokostnader och ökad skatt tas i 
beslutet till flerårsplanen i juni.  
  
För att skapa utrymme för att möta de ökade kostnaderna för demografin måste  
nettokostnaderna minska genom prioriteringar och effektiviseringar. Detta kräver omfattande 
insatser för nämnder och förvaltningar att genomföra. Kommunen genomförde stora förändringar 
inför tidigare flerårsplan vilket har sänkt nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför 
att förutsättningarna inför kommande planperiod ser relativt bra ut.   
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Förslaget till flerårsplan 2023-2025 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 
22,16 kronor. Detaljer och förändringar till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas 
budget och verksamhet”. 
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  
 
Följande 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.  
 
 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Nettokostnadsandel (%) 97,0% 96,8% 98,9% 98,6% 98,9% 99,0% 98,9% 99,0 

Soliditet (%) 14,6% 14,9% 12,5% 12,8% 13,1% 13,5% 14,0% öka 

Egenfinansiering (%) 60,5% 39,9% 29,7% 38,3% 50,5% 54,1% 68,3% 30,0 

Investeringsnivå (mkr) 525 677 741 662 512 507 421  

Låneskuld (mkr) 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 6 039 6 222  

Egen låneskuld (mkr) 634 1 040 1 739 2 175 2 427 2 658 2 791  

Resultat (mkr) 116 128 46 58 47 48 52  

Finansiellt mål nås          
Finansiellt mål nås inte         

 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 

Det rådande konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2022 och 2023. Den fortsatta 
återhämtningen kan dock dämpas av inflations och ränteproblematiken samt Rysslands invasion 
av Ukraina. 
 
Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för export och 
investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt 
återhämtad, liksom bli långt mer beskedlig än vad som inträffade första halvåret 2020. 
Mottagandet av ukrainska flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsutgifterna 
i Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker inhemsk efterfrågan och BNP. BNP-tillväxten bedöms 
ligga runt 2 % kommande år. 
 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med återhämtning av den svenska 
samhällsekonomin. Sysselsättning och arbetade timmar ökar, samt löne- och 
pensionsinkomsterna vilket bidrar till ökningar av skatteunderlaget. Andelen arbetslösa antas 
ligga på drygt 7 % de kommande åren. (SKR april 2022).  
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Diagrammet nedan är från SKR:s ekonomirapport och beskriver vad som händer när de 
förväntade kostnaderna för demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade 
timmar). 
 

 
Diagram: Utveckling av sysselsättning (timmar) och demografiskt tryck 
 
Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. Om 
ekonomin övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara 
tillräcklig för att klara behovsökningarna och ej heller några kostnadsökningar utöver vad som 
följer av befolkningsutvecklingen. 
 
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. 
Den ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäkts-
ökning 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.  
 
Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning, timmar 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 
Relativ arbetslöshet 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 
*Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 
*Konsumentpris, KPIF 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV) 2,7 2,9 5,0 2,7 2,7 
*  

 

*Enligt SKRs bedömning april.  
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Utgångsläge inför planeringen 
2021 års resultat uppgick till 116 mkr. Det goda resultatet möjliggjorde en pensionsinlösen via 
försäkring med ca 100 mkr, en liknande pensionsinlösen gjordes även 2020.  
  
Inför kommande år har prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag ökat 
kraftigt jämfört med tidigare beräkningar. Vilket för Uddevallas del möjliggjorde 
beslutet om en tilläggsbudget på 40 mkr för 2022. Kommunens verksamheter som 
helhet bedöms ha en budget i balans, mycket tack vare att kommunen genomförde stora 
förändringar inför tidigare flerårsplaner som har sänkt nettokostnaderna betydligt.  
Vilket medför att kommunens förutsättningar inför kommande planperiod ser relativt bra 
ut förutsatt att planerade förändringar för 2022 genomförs.   
  
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2022-2024, samt 
tilläggsbudgeten. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför 
inte ingår i 2023 års ramtilldelning vilket medför att kommunbidraget för vissa nämnder sänks. 
Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre 
och äldre i kombination med en svag tillväxt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår, efterfrågan 
ökar mest för den äldre delen av befolkningen. Invånarantalet ökar för kommunen, och ökningen 
är högre än prognosen. Vilket är positivt eftersom befolkningsökningen under 2020 var väldigt 
låg jämfört med tidigare år.   
  
Kompetensförsörjningen är en av kommunsveriges mest strategiska framtidsfrågor. Att locka till 
sig framtida arbetskraft samt att behålla befintlig arbetskraft när efterfrågan på kommunala 
tjänster ökar är en fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges Kommuner 
och Regioner skriver ofta om denna viktiga framtidsfråga.  
 
Pandemin bedöms inte längre vara ett så stort hot mot världsekonomin, tack vare en ökad 
vaccinationsgrad i världen. Däremot har kriget i Ukraina medfört stort mänskligt lidande och 
händelserna beskrivs i media som en humanitär katastrof. Flyktingströmmen från Ukraina genom 
Europa har påbörjats och ett flertal sanktioner mot Ryssland har införts. På råvarumarknaden har 
priset på olja, gas och kol ökat drastiskt samtidigt som börserna har fallit kraftigt. 
Konsekvenserna för världsekonomin, handeln och de finansiella marknaderna är i dagsläget 
mycket svåra att överblicka, men det kommer till stor del att påverka Sveriges kommuner och 
regioner. Redan nu höjs beredskapen för att möta de utmaningar som kriget och säkerhetsläget 
innebär. 
 
Inflationen har stigit kraftigt under 2022 och var i april 2022 över 6 % vilket är det högsta 
inflationstalet sedan 1990-talet, även räntorna kommer troligen öka då signaler nu finns att 
Riksbanken planerar höja räntan. I planeringsförutsättningarna inför planperioden räknades 
priserna upp med ca 2%. 
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Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2022 visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka 
efter den kraftiga uppgången vid pandemins start. I april låg den totala arbetslösheten i 
Uddevalla på 7,6 %, vilket är högre än riket (6,8 %) och Västra Götaland (6,1 %). Arbetslösheten 
är fortsatt högre för män (7,8 %) än för kvinnor (7,5 %). 
 

 
 
Även om den totala arbetslösheten sjunker och antalet lediga jobb ligger på rekordhöga nivåer så 
ökar långtidsarbetslösheten. Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har 
svårt att få fäste på arbetsmarknaden 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. Den kraftiga uppgången har dock följts av en nedgång, men dagens nivå är 
fortsatt högre än före pandemin. I april låg ungdomsarbetslösheten på 10,1 % i Uddevalla vilket 
är högre än riket (8,2 %) och Västra Götaland (7,2 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan 
könen större (män 11,5 % och kvinnor 8,5 %). 
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Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2021 hade Uddevalla kommun 57 122 folkbokförda invånare. Under 2021 ökade 
befolkningen med 335 personer (cirka 0,6 %), vilket var knappt 110 personer fler än 
prognostiserat. Befolkningsökningen under 2021 består av ett positivt flyttnetto om 234 personer 
och ett positivt födelsenetto om 86 personer. Efter en lägre befolkningsökning under 2020, till 
följd av effekter som kunde relateras till pandemin, syns nu en återgång till en mer normal nivå 
för kommunen.  
 
De demografiska förändringarna i följande stycke är baserade på gällande befolkningsprognos 
som fastställdes av kommunstyrelsen i juni 2021. Befolkningsprognoser innehåller alltid ett visst 
mått av osäkerhet. Under 2022 har kriget i Ukraina och dess effekt på såväl flyktingströmmar 
som konjunktur medfört betydande osäkerheter som kommer beaktas i kommande prognos som 
kommunstyrelsen väntas fatta beslut om i juni 2022. I dagsläget bedömer inte migrationsverket 
att massflyktingar från Ukraina kommer att söka vanlig asyl och därmed på sikt folkbokföra sig i 
landets kommuner och bli kvar i Sverige en längre tid. De lyfter dock att situationen är mycket 
svåranalyserad och att det finns betydande osäkerheter som försvårar bedömningen av krigets 
påverkan på Sveriges folkmängd. Befolkningsprognosen gäller endast folkbokförda i kommunen 
och därmed inte asylsökande eller massflyktingar. Således ger statliga aktörer inget stöd för 
antagande om en förhöjd befolkningsutveckling till följd av mottagande av flyktingar från 
Ukraina. 
 
Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes 
våren 2021. 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 
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med våren 2016. Migrationsverkets prognos är att det lägre antalet nyanlända med 
uppehållstillstånd kommer att hålla i sig kommande år. Som stycket ovan redogör för utgår inte 
Migrationsverket från att massflyktingar från Ukraina ska ha någon effekt på nyanlända i 
kommunen. 
 
Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med 
uppehållstillstånd 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 
75 personer 2021 och cirka 70 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 medan den minskade kraftigt under 2020. Prognosen visar att 
befolkningsutvecklingen förväntas vara dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer 
normala nivåer. 
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Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 
2000-2021 samt prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2021-2030. 
 
Jämfört med 2020 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 2030 jämfört med 
2020. 
 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020, jämfört med prognos 
för 2030. 
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Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och 
hur denna utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2010-2030, 
men sammansättningen ändras något. Det är framförallt andelen äldre som ökar 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 2010, 
2015 och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
 

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2020–2025, enligt befolkningsprognos 2021 

Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 621 9 0 5 3 10 

1-5 3 446 -13 -31 -63 -77 -99 

6-15 6 928 91 174 256 344 398 

16-19 2 520 46 131 187 171 204 

20-64 31 164 -86 -64 168 368 538 

65-79 8 633 145 228 265 290 274 

80-84 1 741 15 65 146 236 346 

85-w 1 734 19 45 62 98 133 

Summa 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2020.  
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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 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen. 
 
God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 
och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhälls-
ekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. 
Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är 
överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
 
Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  
 
Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och 
kommunförbund har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 
verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund 
har god ekonomisk hushållning. 
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FINANSIELLA MÅL 2023-2025  

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 antas gälla för perioden 2023-2025, vilka är identiska med föregående 
flerårsplan. Dock är den strategiska planen inte fastställd ännu för kommande mandatperiod. 

 Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 
 Soliditet inklusive pensionsskuld 
 Egenfinansiering av investeringar 

 

 
 
 
 
 
 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 
 

Mkr 2023 2024 2025 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 41 43 44 

Maximal investeringsnivå 734 845 863 

 
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 merparten av de finansiella målen uppnås för perioden 2023-2025 tack 
vare tidigare omfattande åtgärder som leder till minskade nettokostnader samt ökade 
skatteintäkter. För samtliga år ska detta ses som mycket indikativt då det är för tidigt att skarpt 
bedöma skatteintäkterna på grund av rådande situation.  
 
 

Finansiella mål enligt strategisk plan (ännu ej fastställd) 2023 2024 2025 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 
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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 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Nettokostnadsandel (%) 97,0% 96,8% 98,9% 98,6% 98,9% 99,0% 98,9% 99,0 

Soliditet (%) 14,6% 14,9% 12,5% 12,8% 13,1% 13,5% 14,0% öka 

Egenfinansiering (%) 60,5% 39,9% 29,7% 38,3% 50,5% 54,1% 68,3% 30,0 

Investeringsnivå (mkr) 525 677 741 662 513 507 426  

Låneskuld (mkr) 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 6 039 6 222  

Egen låneskuld (mkr) 634 1 040 1 739 2 175 2 427 2 658 2 791  

Resultat (mkr) 116 128 46 58 47 48 52  

Finansiellt mål nås          
Finansiellt mål nås inte         

 
 
Kostnader och intäkter 
 

 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget och inflationstakten 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 arbetsgivaravgifterna är oförändrade och 
inflationen pendlar runt 2 %. Dock har inflationen ökat kraftigt under 2022 vilket kan medföra 
stora kostnadsökningar i verksamheterna om den höga inflationsnivån kvarstår över tid, SKR 
bedömning är dock att inflationen återgår till ca 2% under 2024. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

% 2023 2024 2025 

Löneökningstakt  3,0 3,1 3,2 

Löneökningstakt gällande plan 2,6 3,0 - 

 

 

 

Prisutveckling 2,5 2,1 2,0 

Prisutveckling gällande plan 2,0 2,0 - 
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Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den 
kommande perioden (ackumulerade belopp): 
 

Mkr 2023 2024 2025 

Lönereserv 130 223 326 

Prisreserv (varor och tjänster) 21 40 60 

Summa 151 263 386 

Ändring jämfört med gällande plan 15 32 - 

 

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. I samband med årsboksluten 2020 och 2021 har kommunen gjort inlösen av 
ansvarsförbindelsen med ca 100 mkr per år. SKR har tillsammans med arbetstagarorganisationer 
förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, vilket enligt senaste beräkningarna medför att kommunens 
pensionskostnader ökar kraftigt jämfört med tidigare prognoser, ökningen är som störst inför 
2023 med drygt 55 mkr. 
 

Mkr 2022 2023 2024 2025 

Pensionskostnader (brutto) 
207 272 257 273 

 
 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2022 till 2023 ska vara begränsad och en höjning bör 
maximalt uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2023 - 
2025. Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och 
prisutveckling som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån 
kommunens övergripande kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader 
är det sammanvägda indexet för 2023 beräknat till 2,8 %.  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. 
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Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
som används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2023-
2025 är ännu inte fastställt men i föregående flerårsplan var målet max 99,0 %, vilket innebär att 
resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering av investeringar. 
Varje procentenhet motsvarar drygt 40 mkr.  
I förutsättningarna till denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan 
för åren 2023-2025.  

 
 
 
 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2022 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 2022 uppgår den till 38 öre. 
 

 
 

 
Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

21,00

21,20

21,40

21,60

21,80

22,00

22,20

22,40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Västra Götalands läns kommuner Uddevalla

% Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nettokostnadsandel  97,0 96,8 98,9 98,6 98,9 
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Skatteintäkterna har beräknats utifrån senaste skatteprognos från SKR i april, samt de tillskott i 
generella statsbidrag som utlovats i vårens budgetproposition. 
 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i 
förhållande till bokslut 2021.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna 
skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Skatteintäkts-
beräkningen har använt en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med kommunens 
befolkningsprognos i juni 2021. 
 
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 -5 mkr för 2023, vilket är 6 mkr lägre än prognosen för 2022. För 
2024 beräknas finansnettot till -5 mkr och för 2025 till -5 mkr, vilket är en sänkning av 
finansnettot jämfört med tidigare flerårsplan. De höga investeringsnivåerna, som inte kan 
finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader på 
sikt. Det finns även en stor risk för räntehöjningar under de kommande åren. 
 

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 
investeringar. Målet i strategiska planen 2023-2025 är ännu inte fastställt men i föregående 
flerårsplan var målet minst 30 %.  
 

 

 

Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 849 4 028 4 152 4 302 4 449 

Förändring %  4,7 % 3,1 % 3,6 % 3,4 % 

Ackumulerad förändring %  104,7 % 107,9% 111,8% 115,6% 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr  +50 +95 +116  
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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.  
Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 
Investeringsnivån har sänkts jämfört med tidigare beräkningar, orsaken är att några objekt utgått 
och några objekt senarelagts. I årets flerårsplan redovisas även objekt som finansieras via 
finansiell leasing. Finansiell leasing beskrivs i avsnittet om kommunens investeringar i slutet av 
dokumentet. 
 
Observera att värdena ovan är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  
 
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas ny brandstation i Uddevalla, 
renovering Rimnersvallen, flera nya skolor och förskolor, nytt badhus, upprustning av centrum 
samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se ”Kommunens investeringar 2023-
2032”. 
 
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 2022-2032 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad 
för 2023-2025 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har 
utgjort underlag för nämndernas investeringsbudget för 2023-2025. 
 

 

 

 

 Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Investeringsnivå 525 677 741 662 513 

Resultat och avskrivningar 248 270 220 254 259 

Självfinansieringsgrad % 60,5 % 39,9 % 29,7 % 38,3 % 50,5 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  900 734 845 863 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  223 -7 183 350 
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Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna 
medel. Målet i den tidigare strategiska planen var att soliditeten ska öka, den nya strategiska 
planen är ännu inte fastställd. Soliditeten för 2023-2025 kommer öka under planperioden, dock 
minska jämfört med tidigare års bokslut.  

 

Skulder och räntor 

 

Upplåning  

 

 
Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 2 000 mkr under perioden 2021-2025. 
Kommunens andel av detta är ca 1 800 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande 
avser bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 200 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 2021. 
Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett negativt finansnetto framöver.  
 
Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2023-2025 vilket är i nivå med 
föregående flerårsplan. Det faktiska utfallet för 2021 blev 1,14 %. Troligen kommer Riksbanken 
höja styrräntan framöver vilket medför att kommunens räntekostnader prognostiseras öka. 
Kommunens lån är bundna med olika löptid vilket medför att en räntehöjning inte får så stora 
konsekvenser i det korta perspektivet utan först när lånen omförhandlas. 
 

 

 

 

% Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Soliditet inkl. pensionsskuld 14,5 14,9 12,5 12,8 13,1 

 Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Total låneskuld 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 

Varav vidareutlåning till bolag och stiftelser 3 131 3 205 3 231 3 281 3 331 

Varav kommunens egen låneskuld 634 1 040 1 739 2 175 2 427 
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Internränta 
För 2023 föreslås att internräntan höjas från 1,00 % till 1,25 %.  Detta är ungefär i linje med 
kommunens genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges kommuner och 
regioners rekommendation.  
 
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 främst för en åldrande befolkning men även 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 2023, mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   47 

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 +-   40 

Genomsnittlig ränta med 1 %-enhet +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer - skatt och 

inkomstutjämning 

+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 RESULTATBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 864 885 920 939 958 

Verksamhetens kostnader -4 409 -4 645 -4 848 -4 982 -5 143 

Avskrivningar -133 -142 -174 -195 -212 

Jämförelsestörande poster -62 0 0 0 0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 740 -3 902 -4 101 -4 239 -4 397 

         

Skatteintäkter 2 808 2 934 3 074 3 188 3 302 

Generella statsbidrag och utjämning 1 041 1 094 1 078 1 114 1 148 

VERKSAMHETENS RESULTAT 109 126 51 63 53 

         

Finansiella intäkter 50 52 57 57 58 

Finansiella kostnader -44 -50 -62 -62 -63 

ÅRETS RESULTAT 116 128 46 58 47 

         

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,0% 96,8% 98,9% 98,6% 98,9% 

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,2% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 

Resultat i % av skatter och bidrag 3,0% 3,2% 1,1% 1,4% 1,1% 

      
BALANSBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Anläggningstillgångar 6 148 6 757 7 462 7 979 8 331 

- varav långfristiga fordringar 3 131 3 205 3 231 3 281 3 331 

Omsättningstillgångar 426 491 406 406 406 

- varav kassa, bank och korta placeringar 49 114 39 39 39 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 574 7 248 7 868 8 385 8 737 

         

Eget kapital 1 881 2 009 1 971 2 030 2 077 

- varav årets resultat 116 128 46 59 47 

Avsättningar 47 10 38 10 12 

- varav pensionsskuld 38 39 34 36 38 

Skulder 4 647 5 230 5 860 6 346 6 648 

- varav långfristiga lån 3 765 4 245 4 970 5 456 5 758 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 574 7 248 7 868 8 385 8 737 

         

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 634 1040 1 739 2 175 2 427 

Soliditet inkl pensionsskuld 14,6% 14,9% 12,5% 12,8% 13,1% 

      
KASSAFLÖDESBUDGET      
mkr Bokslut Prognos Plan  Plan Plan 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Finansieringsbehov         

Investeringar -525 -677 -741 -662 -513 

Försäljning 0 0 1 2 3 

Summa investeringar -525 -677 -740 -660 -510 

Finansiering         

Från den löpande verksamheten 234 336 242 226 261 

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -50 -50 -50 

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0 

Upplåning (+) / amortering (-) 150 480 549 486 302 

      

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -14 -65 0 0 0 

Summa finansiering 285 749 742 664 516 

         

Egenfinansiering investeringar 60,5% 39,9% 29,7% 38,3% 50,5% 
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DRIFTSBUDGET 

 Bokslut Prognos Plan Plan Plan 

Nämnd/Styrelse 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige och revision -10,8 -12,1 -12,9 -12,9 -12,9 

Kommunstyrelse -367,9 -423,6 -343,6 -346,9 -326,4 

KS Försörjningsstöd   -74,0 -74,0 -74,0 

KS Sociala investeringsmedel/IOP         

Barn och utbildningsnämnd  -1 595,9 -1 600,7 -1 600,2 -1 590,2 -1 590,2 

Barn och utbildningsnämnd demografi   -6,0 -11,0 -14,9 

Socialnämnd -1 424,9 -1 476,9 -1 458,3 -1 458,3 -1 458,3 

Socialnämnd demografi   -12,0 -26,7 -42,9 

Samhällsbyggnadsnämnd  -119,4 -128,1 -124,7 -124,7 -124,7 

Kultur- och fritidsnämnd -154,4 -150,2 -151,0 -151,0 -151,0 

Valnämnden -0,1 -1,6 -0,1 -1,7 -0,1 

Driftreserv för nytt badhus/medborgarhus   -40,0 -50,0 -60,0 

Utökad ersättning kapitalkostnader invest.  -7,8 -49,5 -70,8 -97,3 

Centrala upphandlingseffekter   7,0 7,0 7,0 

Nämndernas över/underskott  -51,3 0,0 0,0 0,0 

Behov av minskade nettokostnader   0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder/styrelser -3 673,4 -3 852,3 -3 865,3 -3 911,2 -3 945,7 

         

Övriga ej fördelade poster *** -98,4 -75,9 -263,6 -356,1 -489,7 

Eliminering internt finansnetto 31,2 26,2 27,7 28,6 38,5 

         

Summa verksamhetens nettokostnad -3 740,6 -3 902,0 -4 101,2 -4 238,7 -4 396,9 

 102% 107% 106% 104% 104% 

Skatteintäkter 2 807,9 2 934,4 3 074,3 3 187,8 3 301,7 

Generella statsbidrag och utjämning  1 041,4 1 094,0 1 078,0 1 114,0 1 147,8 

Verksamhetens resultat 108,7 126,4 51,1 63,1 52,6 

         

Finansiella intäkter  50,0 51,6 56,6 57,4 58,2 

Finansiella kostnader -43,6 -50,1 -61,6 -62,0 -63,3 

         

Resultat efter finansiella poster 115,1 127,9 46,1 58,5 47,5 

REDOVISAT RESULTAT 115,1 127,9 46,1 58,5 47,5 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,0% 96,8% 98,9% 98,6% 98,9% 

***         

Specifikation ej fördelade poster:         

Arbetsgivaravgifter 18,7 19,5 0,0 0,0 0,0 

Pensioner -109,1 -45,0 -105,8 -86,6 -97,6 

Pris och lönereserv 6,2 -46,9 -151,8 -263,5 -386,1 

Riktade statsbidrag tillskott -24,8 -8,1 -6,0 -6,0 -6,0 

Övriga poster 10,6 4,6       

Summa ej fördelade poster -98,4 -75,9 -263,6 -356,1 -489,7 
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 
Belopp i miljoner kronor (mkr). I avsnittet om nämndernas kommunbidrag finns även 
uppdragsbeskrivningar.   

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag ökar med +0,8 mkr. Ökningen hänförs till 
överförmyndaren +0,5 mkr och revisionen +0,3 mkr. 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -6,0 mkr för 2023, med -2,7 mkr för 2024 och 
med -22,9 mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och 
därför inte ingår i 2023 års ramtilldelning. Totalt minskade nämndens ram inför 2023 med 21,5 
mkr i årets planeringsförutsättningar. 
 
I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd, vilket 
är en sänkning med -3 mkr inför 2023. Över- eller underskott rapporteras särskilt i 
kommunstyrelsens uppföljning och årsbokslut.  
 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 12,1   - 

2023  +0,8 12,9 - 

2024  +0,8 12,9 - 

2025  +0,8 12,9 - 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 423,6   95 

2023  -6,0 417,6 66 

2024  -2,7 420,9 4 

2025  -22,9 400,4 4 



  26 (40)  
 
 

 

 
 
För att utöka upplevelsen av trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget med 
+0,5 mkr för 2023 och 2024.  
 
I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 12 mkr för stadsutvecklingsprojekt, 
inför 2023 utökas det anslaget med +15 mkr och inför 2024 utökas det med +20 mkr. Dessa 
medel överförs till samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna 
genomförs. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
Uppdrag: 
• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 
förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 
på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 
 
• Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete.  
Våld i nära relationer är inget kvinnoproblem utan ett samhällsproblem där vi måste intensifiera 
arbetet ytterligare. Det är ett prioriterat område, där den hedersrelaterade problematiken även 
ingår. Det behövs metodutveckling och ett utvecklat samarbete med myndigheter, 
frivilligorganisationer samt enskilda.  
 
• Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med insatser för 
långtidsarbetslösa.  
Många av dom som i dag är arbetslösa saknar den grundläggande språkkunskap som krävs för 
att matcha de jobb som är lediga, både inom den kommunala verksamheten och den privata. För 
att på ett bättre sätt matcha dessa behov behöver vi möjliggöra för fler att lyfta sina 
språkkunskaper. 
 
• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
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Den pågående stadsutvecklingen innebär stora möjligheter för Uddevalla. Här finns möjligheten 
till nya moderna bostäder, en tydligare identitet och inte minst skyddet mot 
högvatten/översvämningar. Det kommer också att innebära en ekonomisk påfrestning, varför en 
tydligare handlingsplan för ekonomiska insatser och prioritering ska presenteras. 
 
• Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att ta fram en strategi 
gällande EU och statliga stöd. 

I de stora utvecklingsprojekt som vi nu genomför, måste vi bli mer framgångsrika i att hitta 
externa stöd från EU-program och från statliga insatser. Det finns möjligheter till 
delfinansiering från olika EU-program. Det behövs därför en strategi för hur Uddevalla ska 
arbeta med att ta del av EU-program, samt hur vi aktivt arbetar med olika statliga och regionala 
organ för samfinansiering.  
 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 
att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 
rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
 

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med +5,4 mkr för 2023, +0,4 mkr för 2024 
och med +4,3 mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, 
och därför inte ingår i 2023 års ramtilldelning. Totalt minskade nämndens ram inför 2023 med 
14,1 mkr i årets planeringsförutsättningar. 
 
Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och 
elever, dock inte i samtliga årskullar då ålderskategorin 1-5 minskar jämfört med tidigare 
beräkningar. Vilket medför att behovet av fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar under 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1 600,8   174 

2023  +5,4 1 606,2 107 

2024  +0,4 1 601,2 135 

2025  +4,3 1 605,1 148 
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hela planeringsperioden men inte behovet av förskola. Utvecklingen har centralt beräknats till ett 
ökat behov av kommunbidrag på 6 mkr för 2023, 11 mkr för 2024 och 14,9 mkr för 2025. 
Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  
 
Nämndens kommunbidrag utökas med +10,0 mkr för 2023 för att kunna möta upp de elever som 
under pandemin inte kunnat ges den kvalitativa undervisning som normalt sker. Insatserna ska 
riktas så att alla elever som lämnar gymnasieskolan ska ha förväntad kunskapsnivå. 
 
Därutöver utökas kommunbidraget för 2023-2025 med +2,5 mkr för lärlingscentra, +4,0 mkr för 
att förbättra arbetsmiljön genom att öka chefstätheten, +1 mkr för lärcentra kompetensforum, 
samt +2,0 mkr för lärarlönelyftet. 
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
 
Uppdrag: 
• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 
förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 
på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 
 
• Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. 
Det är viktigt att barn med särskilda behov får en tydligare prioritering i nämndernas 
budgetfördelningar. Vilka specifika insatser som görs från respektive nämnd, ska återredovisas 
till Kommunstyrelsen.  
 
• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta för att 
fler unga ska nå behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. 
Tydliggöra arbetet med mål och resultat i grundskolan så att fler elever når 
gymnasiebehörighet. 
 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 
att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 
rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
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SOCIALNÄMNDEN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag minskar med 6,2 mkr för 2023, ökar med +8,5 mkr för 2024 och 
+24,7 mkr för 2025. I 2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför 
inte ingår i 2023 års ramtilldelning. Ett statsbidrag är omklassificerat vilket medför att 
kommunbidraget minskar med 23,2 mkr och intäkterna ökar med samma belopp.  
 
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 ”äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt 
beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag på 12 mkr för 2023, 26,7 mkr för 2024 och 42,9 
mkr för 2025. Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  
 
Nämndens kommunbidrag utökas för 2023-2025 med +3,0 mkr för LSS insatser, +1,0 mkr för 
Individ och familjeomsorg barn och unga, +0,5 mkr för insatser inom SoL samt +0,5 mkr för 
insatser inom missbruksvården.  
 
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd. 
 
Uppdrag: 
• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 
förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 
på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 
 
• Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1 476,5   8 

2023  -6,2 1 470,3 5 

2024  +8,5 1 485,0 15 

2025  +24,7 1 501,2 42 
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Det är viktigt att barn med särskilda behov får en tydligare prioritering i nämndernas 
budgetfördelningar. Vilka specifika insatser som görs från respektive nämnd, ska återredovisas 
till Kommunstyrelsen.  
 
• Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att 
gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete.  
Våld i nära relationer är inget kvinnoproblem utan ett samhällsproblem där vi måste intensifiera 
arbetet ytterligare. Det är ett prioriterat område, där den hedersrelaterade problematiken även 
ingår. Det behövs metodutveckling och ett utvecklat samarbete med myndigheter, 
frivilligorganisationer samt enskilda.  
 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 
att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 
rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -1,1 mkr för samtliga år 2023-2025. I 
2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års 
ramtilldelning.  
 
I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 12 mkr för stadsutvecklingsprojekt, 
inför 2023 utökas det anslaget med 15 mkr och inför 2024 utökas det med 20 mkr. Dessa medel 
överförs till samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna genomförs. 
 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 125,8   277 

2023  -1,1 124,7 307 

2024  -1,1 124,7 373 

2025  -1,1 124,7 306 
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Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras 
nämnden när investeringen är färdigställd.  
 
Uppdrag: 
• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i 
uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
Den pågående stadsutvecklingen innebär stora möjligheter för Uddevalla. Här finns möjligheten 
till nya moderna bostäder, en tydligare identitet och inte minst skyddet mot 
högvatten/översvämningar. Det kommer också att innebära en ekonomisk påfrestning, varför en 
tydligare handlingsplan för ekonomiska insatser och prioritering ska presenteras. 
 
• Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
lokal livsmedelsproduktion 
Uddevalla är en livsmedelsproducerande kommun. Att använda lokala råvaror och livsmedel är 
bra ur hållbarhetssynpunkt och för att stärka den lokala självförsörjningen. Vi måste därför öka 
användandet av lokala råvaror i de kommunala köken.  
 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 
att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 
rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med +0,8 mkr för samtliga år 2023-2025. I 
2022 års anslag ingår några satsningar som var engångsinsatser, och därför inte ingår i 2023 års 
ramtilldelning.  
 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 150,2   252 

2023  +0,8 151,0 257 

2024  +0,8 151,0 135 

2025  +0,8 151,0 14 
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Nämndens kommunbidrag utökas 2023-2025 med +1,0 mkr för föreningsbidrag barn och unga i 
syfte att stödja föreningarna att hålla nere avgifterna så fler barn får en möjlighet att delta i 
föreningar, +0,3 mkr för drift av offentlig konst samt +1,5 mkr för driftskostnader på Fridhem 
och Skarsjövallen/Skarsjöområdet. 
 
På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus/medborgarhus”, utökas med +10 mkr 
årligen fram till 2025, utrymmet är 40 mkr för 2023 och ska skapa ett ekonomiskt utrymme för 
drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus och medborgarhus. Under 2023 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: 
• Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med 
förebyggandeverksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.  
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande 
förebyggandeverksamhet ska långsiktigt specificeras så att det gemensamma resurser används 
på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika kontraproduktiva eller motverkande insatser. 
 
• Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
föreningsavgifter för barn och unga 
Att kunna delta i föreningsaktiviteter är en viktig del av förebyggande arbete bland barn och 
ungdomar. Tyvärr är deltagaravgifterna många gånger höga och försvårar för många barn och 
ungdomar att utöva sitt idrotts- eller kulturintresse. Bidragen till föreningar bör i större 
omfattning utformas så att de premierar sänkta deltagaravgifter för barn och ungdomar. 
 
• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med 
heltidsanställningar. 
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi ska bibehålla ambitionen 
att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot schemaläggning som ger 
rimliga arbetsförutsättningar för personalen. 
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VALNÄMNDEN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är september 2022 och 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2022 1,6   - 

2023  -1,5 0,1 - 

2024  +0,1 1,7 - 

2025  -1,5 0,1 - 
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2023-2032 
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Finansiell leasing 
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska investeringar som avses finansieras 
genom finansiell leasing ingå i investeringsplanen. Nedan framgår de objekt som 
klassificeras som finansiell leasing via beslutat samverkansavtal med extern part. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2023 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 865,3 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2024-2025 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 911,2 
mkr respektive 3 945,7 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 970 
mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2023, 

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 2023, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2023 till 1,25 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2023 senast 
under december månad 2022,  

att godkänna investeringssammanställningen om 741 mkr för 2023, 662 mkr för 2024 samt         
513 mkr för 2025, 

att investeringar med projektstart 2023-2025 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  
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162 Dnr KS 2021/00106 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 
införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) har lämnat in en motion om att införa 
inträde på Landbadet för att öka besökarnas säkerhet och trygghet. Motionärerna menar 
att detta skulle ge möjlighet för att värma upp bassängen samt skapa en flerårsplan som 
ger förutsättning att budgetera verksamheten. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till kultur och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. 
Nämnden skriver i sitt beslutsunderlag att innan denna motion väcktes lyfte kultur- och 
fritidsförvaltningen förslaget om avgift på Landbadet till kultur och fritidsnämndens 
presidium. Efter dialog med presidiet gick förvaltningen inte vidare med detta.  
 
Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutat att inte stödja motionen. 
Ungdomsfullmäktige menar att en avgift skulle vara negativt för de barn och unga som 
använder badet. Införande av en entréavgift skulle medföra behov av ytterligare 
investeringar i anläggningen och ökat behov av personal. Konsekvensen blir således en 
ökad hyra samt ökade personalkostnader. Landbadet har lokalbehov kopplat till 
medarbetarnas arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen. Dessa lokalbehov hanteras i 
gängse lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen anser att dessa lokalbehov bör 
prioriteras högre än de byggnationer som behöver göras för att kunna möjliggöra för att 
ta entréavgift. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04.  
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-20 § 77.  
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-22.  
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-28 § 18.  
Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa en avgift på 
Landbadet 2021-02-16.  
Underlag inträde Landbadet 2021-01-12.  
Förslag placering entré Landbadet, karta 2021-01-12 
 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till motionen. 
 
Annelie Högberg (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 
(UP) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget i 
handlingarna. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 162 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-05-04 Dnr KS 2021/00106 

  
 

Handläggare 

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

 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 

införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) har lämnat in en motion om att införa 
inträde på Landbadet för att öka besökarnas säkerhet och trygghet. Motionärerna menar 
att detta skulle ge möjlighet för att värma upp bassängen samt skapa en flerårsplan som 
ger förutsättning att budgetera verksamheten. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till kultur och fritidsnämnden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet. Nämnden skriver i sitt beslutsunderlag att 
innan denna motion väcktes lyfte kultur- och fritidsförvaltningen förslaget om avgift på 
Landbadet till kultur och fritidsnämndens presidium. Efter dialog med presidiet gick 
förvaltningen inte vidare med detta.  
 
Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutat att inte stödja motionen. 
Ungdomsfullmäktige menar att en avgift skulle vara negativt för de barn och unga som 
använder badet.  
 
Införande av en entréavgift skulle medföra behov av ytterligare investeringar i 
anläggningen och ökat behov av personal. Konsekvensen blir således en ökad hyra samt 
ökade personalkostnader. Landbadet har lokalbehov kopplat till medarbetarnas 
arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen. Dessa lokalbehov hanteras i gängse 
lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen anser att dessa lokalbehov bör prioriteras högre 
än de byggnationer som behöver göras för att kunna möjliggöra för att ta entréavgift. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-20 § 77. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-22 Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 
2021-03-28 § 18 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 
införa en avgift på Landbadet 2021-02-16 
Underlag inträde Landbadet 2021-01-12 Förslag placering entré Landbadet, karta 2021-
01-12 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-05-04 Dnr KS 2021/00106 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Lars Olsson (UP) 
Kent Andreasson (UP) 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Motion:

Londbadet som invigdes L968 hor völ de flesta ov oss i lJddevallo någon historia med. Den
hqr stötts och blötts mycket genom åren, dess varo eller icke vara.

De senoste åren sörskilt Corono âret 2020 var Londbadet mycket vülbesökt. Med mycket lolk
på en förhållondevis liten yto blir det emellanåt lite turbulent. Det hor också vorit så att
fomiljer har känt sig otrygga på området nlir det vorit som mest besökare.

Londbodet måste få en bemanning som kan öka tryggheten och säkerheten för de badande
och deros fømiljer.

Om inte stikerhet och trygghet kan upprtitthållas på grund av ekonomiska begrtinsningor
ör Uddevolloportiet öppno för ott se över möjligheten ott to ut en ovgift för att bada. En

ovgift öppnar möjligheter för att ho vissa ordningsregler som kommer göra så fler kon känna
sig trygga dtir.

Det kan ocksâ ge möjligheter øtt reínvesterq i anlliggningen då det i nrirtid kommer behövos.
Tex ott värma upp vattnet.

Uddevallapørtiet anser också ott en flerårspløn sko utarbetos för Londbadet sú vi kan
budgetero den verksomheten och inte sttilla verksomheter mot vqrondra.

Lors Olsson UP

Klas Gerle UP

Kent Andreasson UP



 

 
 

 

 
 
 

Underlag inträdesförslag Landbadet 1 (2) 

Datum 2021-01-12 Dnr: nr 

 

 

 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg 
Telefon 0522-696508 
e-post Jonas.hagberg@uddevalla.se 

 

Forvaltning  

Kultur och fritid  

Avdelning  

fritid och unga 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 34 Uddevalla Varvsgatan 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se  

Inträde Landbadet 
 

1. Bakgrund 

Landbadet är en stor del av kommuninvånarnas badkultur och en del av Gustafsbergs besöksmål under 
sommarhalvåret. Landbadets medarbetare upplever ett hårt tryck på anläggningen under de bättre 
sommardagarna vilket är positivt. Dock upplever medarbetarna att, när vi inte tar inträde och inte bedriver 
någon livräddande verksamhet, har vi ej mandat eller mycket begränsade möjligheter att upprätthålla och 
efterleva ordningsregler.  
 
Även besökande barnfamiljer upplever en stökig miljö under somrarna och har under 2020 flertalet 
gånger kontaktat medarbetare på plats samt Enhetschef via kontaktcenter i frågan och efterfrågat ökad 
säkerheten och ordning under anläggningens öppettider.   

2. Syfte och mål 

Verksamheten har för avsikt att ta betalt av anläggningens besökare via en symbolisk summa.  
Denna åtgärd skulle ge verksamheten större mandat och förbättrade förutsättningar i att erbjuda besökarna 
en säkrare vistelse, samt vidare även jobba förebyggande mot vandalisering och erhålla täckning för 
skadegörelse och vandalisering under dagtid. 
 
Med symbolisk summa är ett förslag enligt nedan: 
Enkel entré   
6år –  > 10kr 
Familj 2vuxna/2-3barn 30kr 
Säsongskort Familj (1 vuxen- 2-3barn) 390kr 
Säsongskort Familj (2vuxna/2-3barn) 490kr 
 
Förutom att verksamheten får större mandat och förbättrade förutsättningar generellt ger det även 
möjlighet att finansiera driftskostnaden för uppvärmning av bassängerna vilket även det är något som 
besökarna saknar. 
 
  



 

 

 

 
 
 

Underlag inträdesförslag Landbadet 2 (2) 

 
 

 

      

     

    

  

3. Avgränsningar 

För att möjliggöra avgiftsbeläggning finns det behov av att komplettera nuvarande byggnader med 
bland annat en snurrgrind och arbetsyta för medarbetarna. 
 
Inväntar kostnadsunderlag från ramavtalad leverantör. 

 
 

4. Verksamhetens åtagande 

Verksamheten har för avsikt att använda sig av befintlig personal på Walkesborgsbadet under Landbadets öppethållande 
med en mer flexibel säsong kopplat till vädret och besökarantalet i respektive anläggningar. 
 
 
Verksamheten har för avsikt att hålla öppet Landbadet enligt nedan: 
Vid sommarväder, helger (Fredag-söndag) v.12-22 
Hela veckor (Måndag-söndag) v.23-33 
Vid sommarväder, helger (Fredag-söndag) v.34-37 
 
Efter omvärldsanalys uppdagades att vi öppnar vår anläggning sent och stänger tidigt på året. 

 

5. Tidplan 

Verksamheten har för avsikt att tidigarelägga Landbadets öppning till första helgen i Maj (1/5) och att senarelägga 
säsongsstängningen till sista helgen i september. Under maj respektive september månad kommer anläggningen endast 
vara öppen fredag-söndag kopplat till skolans lovdagar. Detta för att möjliggöra utomhus aktivitet och förstärka 
Badkulturen i området och kommunen i sin helhet. 
 
Beslut om genomförande senast slutat av februari, början av mars för att ges möjligheten att hinna genomföra innan 
sommarsäsongen.  

 



  Förslag placering entré Landbadet 
 

 

 

 

Pilförklaring 

Översta pilen högersida: 
Här placeras snurrgrind för att 

skapa en utgång. Detta för att kunna 

hänvisa till en utgång då målet är att 

endast ha en entré med betalning 

samt en utgång. 

 

Nedersta pilen Högersida: 
Nuvarande placering av snurrgrind, 

denne flyttas till övrepilen där den 

skapar en utgång. 

Här monteras en enkelgrind (Dörr) 

för att skapa en entré. 

Vid sidan om dörren placeras en 

liten byggnad för 

betalningsmöjlighet för besökarna. 

Storlek på byggnad är ca 2*2m 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-03-22 Dnr KFN 2021/00042 

  
 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg  
Telefon 0522-69 65 08 
Jonas.hagberg@uddevalla.se 

 

Remiss: Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) 

om att införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Representanter från Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att införa inträde på 
Landbadet för att öka besökarnas säkerhet och trygghet. Motionärerna menar att detta 
skulle ge möjlighet för att värma upp bassängen samt skapa en flerårsplan som ger 
förutsättning att budgetera verksamheten. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 
till kultur och fritidsnämnden. 
 
Innan denna motion väcktes lyfte förvaltningen förslaget om avgift på Landbadet till 
kultur och fritidsnämndens presidium (Underlag inträde Landbadet 2020-01-12). Efter 
dialog med presidiet gick förvaltningen inte vidare med detta. 
 
Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen under ett av sina sammanträden där 
beslutet blev att inte stödja motionen. Ungdomsfullmäktige menar att en avgift skulle 
vara negativt för de barn och unga som använder badet.  
 
I och med projektet Renodlat, som syftar till att föra över hyresavtal från kultur och 
fritid till samhällsbyggnad, ska samhällsbyggnad ta över drift och underhåll av 
Landbadet. Kultur och fritid blir således hyresgäster som betalar hyra till 
samhällsbyggnad för Landbadet. Hyressättningen för Landbadet från och med årsskiftet 
2021/2022 är i dagsläget inte fastställd. Detta medför att kultur och fritid inte vet vad 
hyran för anläggningens drift och underhåll samt specifikt för Landbadet maskindrift 
kommer att bli.  
 
Eventuella lokalbehov som förvaltningen lyfter i lokalförsörjningsprocess och som leder 
till att samhällsbyggnad får göra investeringar, leder till en ökad hyreskostnad för kultur 
och fritid. Införande av en entréavgift skulle medföra behov av ytterligare investeringar 
i anläggningen och ökat behov av personal. Konsekvensen blir således en ökad hyra 
samt ökade personalkostnader.  
 
Landbadet har lokalbehov kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö och uppvärmning av 
bassängen. Dessa lokalbehov hanteras i gängse lokalförsörjningsprocess.  Förvaltningen 
anser att dessa lokalbehov bör prioriteras högre än de byggnationer som behöver göras 
för att kunna möjliggöra för att ta entréavgift. 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-03-22 Dnr KFN 2021/00042 

  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-28 § 18 
Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa en avgift på 
Landbadet 2021-02-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 37 
Underlag inträde Landbadet 2021-01-12 
Förslag placering entré Landbadet, karta 2021-01-12 

Förslag till beslut  

 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande 
av entréavgift på Landbadet eftersom nämnden prioriterar att först utreda och åtgärda 
lokalbehov kopplat till arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen.  
 
 
 
 
 
 
 
Annica Ryman Jonas Hagberg 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Motionärerna 
Kommunfullmäktige 
Ungdomsfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KFN 2021/00042 

Remiss: Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson 
(UP) om att införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Representanter från Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att införa inträde på 
Landbadet för att öka besökarnas säkerhet och trygghet. Motionärerna menar att detta 
skulle ge möjlighet för att värma upp bassängen samt skapa en flerårsplan som ger 
förutsättning att budgetera verksamheten. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 
till kultur och fritidsnämnden. 

Innan denna motion väcktes lyfte förvaltningen förslaget om avgift på Landbadet till 
kultur och fritidsnämndens presidium (Underlag inträde Landbadet 2020-01-12). Efter 
dialog med presidiet gick förvaltningen inte vidare med detta.  

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen under ett av sina sammanträden där 
beslutet blev att inte stödja motionen. Ungdomsfullmäktige menar att en avgift skulle 
vara negativt för de barn och unga som använder badet.  

I och med projektet Renodlat, som syftar till att föra över hyresavtal från kultur och 
fritid till samhällsbyggnad, ska samhällsbyggnad ta över drift och underhåll av 
Landbadet. Kultur och fritid blir således hyresgäster som betalar hyra till 
samhällsbyggnad för Landbadet. Hyressättningen för Landbadet från och med årsskiftet 
2021/2022 är i dagsläget inte fastställd. Detta medför att kultur och fritid inte vet vad 
hyran för anläggningens drift och underhåll samt specifikt för Landbadet maskindrift 
kommer att bli.  

Eventuella lokalbehov som förvaltningen lyfter i lokalförsörjningsprocess och som leder 
till att samhällsbyggnad får göra investeringar, leder till en ökad hyreskostnad för kultur 
och fritid. Införande av en entréavgift skulle medföra behov av ytterligare investeringar 
i anläggningen och ökat behov av personal. Konsekvensen blir således en ökad hyra 
samt ökade personalkostnader.  

Landbadet har lokalbehov kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö och uppvärmning av 
bassängen. Dessa lokalbehov hanteras i gängse lokalförsörjningsprocess.  Förvaltningen 
anser att dessa lokalbehov bör prioriteras högre än de byggnationer som behöver göras 
för att kunna möjliggöra för att ta entréavgift. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-28 § 18 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa en avgift på 
Landbadet 2021-02-16 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 37 

Underlag inträde Landbadet 2021-01-12 

Förslag placering entré Landbadet, karta 2021-01-12 

 Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande 
av entréavgift på Landbadet eftersom nämnden prioriterar att först utreda och åtgärda 
lokalbehov kopplat till arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen.  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP): bifall till motionen.  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden gör det.  
 
Beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande 
av entréavgift på Landbadet eftersom nämnden prioriterar att först utreda och åtgärda 
lokalbehov kopplat till arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen. 

 
Reservation  
Kent Andreasson (UP) reserverar sig till förmån för det egna förslaget. 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2022-04-22  
Annelie Högberg, Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-22 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-04-25 till 
Kommunfullmäktige 
Ungdomsfullmäktige 
Motionärer 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr KS 2021/00256 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) 
om trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 

Sammanfattning 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) har inkommit med motion om 
trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan. Motionärerna vill att 
kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim, på hela sträckan från 
Göteborgsvägen till Sörkälleparken, det vill säga nuvarande Parkgatan. Förslaget 
motiveras med att mycket byggnation under senare år inom ”Söderskolan” och 
”Folketsparkområdet” har bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och 
cyklister i området och att Parkgatan idag är mycket kraftigt trafikerad. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som 
föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att det inte finns tillräckliga skäl att 
införa hastighetsbegränsningen 30 km/timme på Parkgatan. De fysiska förutsättningarna 
skiljer sig inte i så stor grad från övriga gator inom tättbebyggt område att en sådant 
beslut kan anses motiverat. I beslutsunderlaget finns en beskrivning av vägar och 
övergångsställen i det aktuella området samt beskrivning av resultat av genomförd 
trafikmätning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-22 § 108. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-31.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21.  
Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) om trygghets - och 
säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 2021-04-21. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP) och Karna Thomasdotter (MP): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 
(UP) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-03-31 Dnr KS 2021/00256 

  
 

Handläggare 

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

 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) 

om trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på 

Parkgatan 

Sammanfattning 

Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) har inkommit med motion om 
trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan. Motionärerna vill att 
kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim, på hela sträckan från 
Göteborgsvägen till Sörkälleparken, det vill säga nuvarande Parkgatan.  
Förslaget motiveras med att mycket byggnation under senare år inom ”Söderskolan” 
och ”Folketsparkområdet” har bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående 
och cyklister i området och att Parkgatan idag är mycket kraftigt trafikerad. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som 
föreslår att motionen ska avslås med motiveringen att det inte finns tillräckliga skäl att 
införa hastighetsbegränsningen 30 km/timme på Parkgatan. De fysiska förutsättningarna 
skiljer sig inte i så stor grad från övriga gator inom tättbebyggt område att en sådant 
beslut kan anses motiverat. I beslutsunderlaget finns en beskrivning av vägar och 
övergångsställen i det aktuella området samt beskrivning av resultat av genomförd 
trafikmätning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-22 § 108. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-31 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21. 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) om trygghets - och 
säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 2021-04-21. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kent Andreasson (UP), Kenth Johansson (UP) 



Motion: Trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 

Sammanfattning. 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun genomför Trygghets - och säkerhetsskapande 

åtgärder och ett lågfartsområde på Parkgatan. 

Ärende.  

Under senaste åren har mycket byggnation inom ”Söderskolan” och ”Folkesparkområdet” 
bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och cyklister i området. 
Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad. 
 
Några av tidigare medborgarförslag. 
”Det uppskattas att ni just nu gör i ordning lekplatsen i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. Den kommer 
säkert att locka och glädja många barn. Det vore dock oförsvarligt, att fortsätta godkänna dagens 
högsta tillåtna hastighet som är 50 km/h på Parkgatan, när lekplatsen är färdig. Många barn kommer 
att springa över gatan från alla nybyggda hus på Söderplan, Kongressen samt Cirkusplatsen. Mitt 
förslag är att, så fort lekplatsen står klar, sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h, liksom det är i 
anslutning till kommunens skolor. Här kommer även yngre än barn i skolåldern, att passera en hårt 
trafikerad gata!” 
 
”Inför hastighet dämpande åtgärder på Parkgatan med bl a nedsatt hastighet och borttagande av 
begreppet huvudled Ditt medborgarförslag: Undertecknade personer boende på söder i Uddevalla, 
ett söder som växer befolkningsmässigt och under senare år har ett antal bostadsprojekt färdigställts 
i området kring gamla Folkets Park och på gamla Söderskolans mark. Och det är en bra blandning 
mellan hyresrätter och bostadsrätter. Och nästa år det inflyttning i ytterligare ett nybygge på gamla 
Söderskolans mark och de kommande åren planeras ännu fler bostäder inom detta område. 
Samtidigt kan vi konstatera att vägen som ”skär” igenom söder, dvs Parkgatan, har fått en avsevärt 
ökad trafikvolym där många trafikanter också använder Parkgatan.” 

 
 
Uddevallapartiet vill alltså  

Att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim. 

Att hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande Parkgatan. 

 

För Uddevallapartiet 

Kent Andreasson  Kenth Johansson Ingvar Lindsta 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(3) 

2022-02-21 Dnr SBN 2021/00200 

  
 

Handläggare 

Trafikingenjör Lena Ekman 
Telefon 0522-69 64 73 
lena.ekman@uddevalla.se 

 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) 

om trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på 

Parkgatan 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Kenth Johansson från Uddevallapartiet har inkommit med en 
motion om trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan. Motionärerna vill 
att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim, på hela sträckan 
från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, det vill säga nuvarande Parkgatan. 
 
I motionen står följande: 
Uddevallapartiet vill alltså  
Att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim.  
Att hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande Parkgatan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar motionens att-sats som följer och svarar utifrån 
det  
”Uddevallapartiet vill att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 
km/tim, på hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande 
Parkgatan” 
 
I motionen skrivs att mycket byggnation under senare år inom ”Söderskolan” och 
”Folkesparkområdet” har bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och 
cyklister i området. Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl till att 
införa hastighetsbegränsningen 30 km/timme på Parkgatan. De fysiska förutsättningarna 
skiljer sig inte i så stor grad från övriga gator inom tättbebyggt område att en sådant 
beslut kan anses motiverat. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2021-04-14 inkom till SBF 2021-04-21 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) om trygghets - och 
säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 2021-04-21 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(3) 

2022-02-21 Dnr SBN 2021/00200 

  
 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
 

Ärendebeskrivning 

Parkgatan är en huvudled inom södra centrum med 9 m körbana, gångbana på västra 
sidan och gång- och cykelbana på östra sidan. Det är öppet med god sikt och ingen 
parkering tillåten utmed gatan. Hastighetsbegränsningen är i tättbebyggda området 
Uddevalla 50 km/timme.  
 
För att förbättra framkomligheten för oskyddade trafikanter finns sammanlagt fyra 
övergångsställen att nyttja för att korsa Parkgatan. Övergångsstället närmast 
Göteborgsvägen är upphöjt och övergångsställena vid Studievägen och Packhusgatan är 
försedda med mittrefug. Det är inte säkrare att passera gatan på ett övergångställe än på 
annan plats, men fordon har väjningsplikt mot gående vilket gör att framkomligheten 
för gående förbättras vid övergångställe. Lekplatsen utmed Parkgatan är anpassad för 
åldrarna 0 - 12 år. En övervägande del av den ålderskategori som lekplatsen vänder sig 
till bör inte korsa Parkgatan eller någon annan trafikerad gata på egen hand, oavsett 
vilken hastighetsbegränsning som gäller eller om det gjorts några hastighetsdämpande 
åtgärder på gatan. Trafikmognad anses inte uppstå förrän vid 12 års ålder. 
 
Vid senaste trafikmätningen på Parkgatan (2021) var trafikmängden 4760 fordon/dygn 
och 85-percentilen låg på 45 km/timme (85 % av fordonsförarna håller 45 km/timme 
eller lägre). Mätplatsen ligger på raksträckan mellan Packhusgatan och Studievägen 
Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Särskild hänsyn 
skall tas om barn uppehåller sig i närheten av vägen. Om det är motiverat av hänsyn till 
trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen meddela föreskrifter om 
att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant 
område ska vara 30 eller 40 kilometer i timmen. Beslut om 30 km/tim under skoltid 
finns ofta på gator i direkt anslutning till grundskolor och förskolor där många barn 
vistas i hög utsträckning. Dessa beslut tidsregleras ofta till att gälla under skoltid för att 
få en god efterlevnad. 
En stor andel av trafikanterna bedöms anpassa hastigheten till trafikmiljön utmed 
Parkgatan. Även om det ligger en lekplats i anslutning till gatan är förvaltningens 
bedömning att det är tydligt för fordonsförare på Parkgatan vilka förhållanden som råder 
och kan anpassa hastigheten utifrån det, att bara sätta upp nya hastighetsskyltar skulle 
därmed ha begränsad effekt. Vi finner inte att det finns tillräckliga skäl till att införa 
hastighetsbegränsningen 30 km/timme på Parkgatan. 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(3) 

2022-02-21 Dnr SBN 2021/00200 

  
 

 

 

Maria Jacobsson Lena Ekman 
Förvaltningschef Trafikingenjör 
 
Skickas till:  
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr SBN 2021/00200 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) 
om trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Kenth Johansson från Uddevallapartiet har inkommit med en 
motion om trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan. Motionärerna vill 
att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim, på hela sträckan 
från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, det vill säga nuvarande Parkgatan. 

I motionen står följande: 

Uddevallapartiet vill alltså  

Att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim.  

Att hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande Parkgatan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar motionens att-sats som följer och svarar utifrån 
det  

”Uddevallapartiet vill att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 
km/tim, på hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande 
Parkgatan” 

I motionen skrivs att mycket byggnation under senare år inom ”Söderskolan” och 
”Folkesparkområdet” har bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och 
cyklister i området. Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. 
Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl till att 
införa hastighetsbegränsningen 30 km/timme på Parkgatan. De fysiska förutsättningarna 
skiljer sig inte i så stor grad från övriga gator inom tättbebyggt område att en sådant 
beslut kan anses motiverat. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2021-04-14 inkom till SBF 2021-04-21 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) om trygghets - och 
säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 2021-04-21  
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros (M): 
bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): bifall till motionen 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kent 
Andreassons (UP) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger 
Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att avslå motionen 

Reservation 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren 
 

Justerat 2022-03-24  
Mikael Staxäng  
Maria Johansson 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  
Ola Löfgren 
  
Skickat 2022-03-25 till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr KS 2021/00570 

Motion från Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) om 
ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap 

Sammanfattning 

Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) har inkommit med motion om att 
Uddevalla kommun ska ge Ljungskile segelsällskap ”bra förutsättningar att utveckla sin 
verksamhet”. Motionärerna anför vidare att Ljungskile segelsällskap är en förening som 
bedriver en fantastisk verksamhet men är bakbundna av den korta arrendetiden som idag 
bara är ett år vilket gör det svårt att t.ex. söka bidrag och investera. Kommunfullmäktige 
har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt remissvar bl.a. skriver 
att förutsättningarna för att kunna ge föreningen ett längre arrendeavtal utretts. 
Föreningens verksamhet kräver underhåll och reinvesteringar varför det finns behov av 
ett längre arrendeavtal utifrån ett ekonomiskt perspektiv, för att kunna satsa långsiktigt 
och hållbart på sin verksamhet. Klubbhuset är gammalt och kräver underhåll och 
investeringar med större belopp. För att kunna söka bidrag från bland annat Allmänna 
arvsfonden och Riksidrottsförbundet krävs det att man kan påvisa längre arrendetider. 
Föreningen vill ha möjlighet att fortsätta arrangera nationella och internationella 
tävlingar. De vill även kunna fortsätta erbjuda sina medlemmar en möjlighet att kunna 
vinterförvara sina båtar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till avtal om lägenhetsarrende 
som föreningen har godkänt. Arrendeområdet är cirka 5 000 kvadratmeter inom 
fastigheterna Ljungs-Hälle 1:19, 1:208 samt 1:139. Föreningen har rätt att använda 
arrendeområdet för seglingsverksamhet och bil- och husbilsparkering sommartid samt 
båtupplag vintertid. I avtalet framgår också bl.a. geotekniska förutsättningar i området. 
Upplåtelsen gäller för en tidsperiod om 10 år där omförhandling kan ske efter fem år 
gällande arrendeavgift och villkor men inte sägas upp för avflytt. Efter denna period 
löper avtalet på fem år i taget med en uppsägningstid på ett år. Arrendeavgiften är 25 
000 kr/år. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår med detta att motionen ska anses 
besvarad. 2022-04-21 beslutade nämnden att godkänna arrendeavtalet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-09.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 158. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31.  
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2022-05-30:Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30:Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-05-09 Dnr KS 2021/00570 

  
 

Handläggare 

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

 

Motion från Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) om 

ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap 

Sammanfattning 

Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) har inkommit med motion om att 
Uddevalla kommun ska ge Ljungskile segelsällskap ”bra förutsättningar att utveckla sin 
verksamhet”. Motionärerna anför vidare att Ljungskile segelsällskap är en förening som 
bedriver en fantastisk verksamhet men är bakbundna av den korta arrendetiden som idag 
bara är ett år vilket gör det svårt att t.ex. söka bidrag och investera. 
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt 
remissvar bl.a. skriver att förutsättningarna för att kunna ge föreningen ett längre 
arrendeavtal utretts. Föreningens verksamhet kräver underhåll och reinvesteringar 
varför det finns behov av ett längre arrendeavtal utifrån ett ekonomiskt perspektiv, för 
att kunna satsa långsiktigt och hållbart på sin verksamhet. Klubbhuset är gammalt och 
kräver underhåll och investeringar med större belopp. För att kunna söka bidrag från 
bland annat Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet krävs det att man kan påvisa 
längre arrendetider. Föreningen vill ha möjlighet att fortsätta arrangera nationella och 
internationella tävlingar. De vill även kunna fortsätta erbjuda sina medlemmar en 
möjlighet att kunna vinterförvara sina båtar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till avtal om lägenhetsarrende 
som föreningen har godkänt. Arrendeområdet är cirka 5 000 kvadratmeter inom 
fastigheterna Ljungs-Hälle 1:19, 1:208 samt 1:139. Föreningen har rätt att använda 
arrendeområdet för seglingsverksamhet och bil- och husbilsparkering sommartid samt 
båtupplag vintertid. I avtalet framgår också bl.a. geotekniska förutsättningar i området. 
 
Upplåtelsen gäller för en tidsperiod om 10 år där omförhandling kan ske efter fem år 
gällande arrendeavgift och villkor men inte sägas upp för avflytt. Efter denna period 
löper avtalet på fem år i taget med en uppsägningstid på ett år. Arrendeavgiften är  
25 000 kr/år. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår med detta att motionen ska anses 
besvarad. 2022-04-21 beslutade nämnden att godkänna arrendeavtalet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-09. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 158. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31. 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-05-09 Dnr KS 2021/00570 

  
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kent Andreasson (UP) 
Lars Olsson (UP) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



Motion: Ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap. 

Sammanfattning.                                                                                                         

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun ger Ljungskile segelsällskap bra 

förutsättningar att utveckla sin verksamhet. 

Ärende.                                                                                                                                       

Ljungskile segelsällskap – LjSS – är en förening som bedriver en fantastisk verksamhet men är 

bakbundna av den korta arrendetiden, idag bara ett år. Det är omöjlighet att bedriva 

verksamhet under sådana premisser.  

LjSS vill göra investeringar i anläggningen för att bland annat kunna öka tillgängligheten för 

seglare med funktionsvariation, investeringar som inte går att göra med 1-årsarrende.      

LjSS vill kunna fortsätta med att erbjuda sina medlemmar en service i form av vinterförvaring 

av båtar, och på ett miljömässigt och hållbart sätt. Detta förutsätter investeringar i bl.a. 

båttvätt, vilket ekonomiskt fordrar en 10 - årig horisont. LjSS vill som förening kunna få 

samma möjligt till att bedriva och utveckla enligt ovan som andra föreningar inom Uddevalla 

kommun, och inte fortsätta att bedriva verksamhet utifrån idag med ett 1 - årsarrende.  

Genom LjSS nuvarande avtalsförhållande av arrendekontraktet utesluts de dessutom från att 

framgångsrikt söka långsiktiga bidrag genom bl.a. Allmänna Arvsfonden och 

Riksidrottsförbundet.  För att ge föreningar i Uddevalla kommun bra förutsättningar bör 

detta snarast åtgärdas. 

 

Uddevallapartiet vill alltså. 

ATT Uddevalla kommun snarast ökar arrendetiden för Ljungskile segelsällskap till 10 år. 

 

För Uddevallapartiet 

 

Kent Andreasson            Lars Olsson   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-03-31 Dnr SBN 2021/00548 

  
 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Motion från Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) om 

ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har inkommit med en motion om att de vill att Uddevalla kommun ger 
Ljungskile segelsällskap, nedan kallad föreningen, bra förutsättningar att utveckla sin 
verksamhet. Motionärerna säger att Ljungskile segelsällskap är en förening som 
bedriver en fantastisk verksamhet men är bakbundna av den korta arrendetiden som idag 
bara är ett år. De anser att det är omöjlighet att bedriva verksamhet under sådana 
premisser. 
 
Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att kunna ge föreningen ett längre 
arrendeavtal. Föreningens verksamhet kräver underhåll och reinvesteringar varför det 
finns behov av ett längre arrendeavtal utifrån ett ekonomiskt perspektiv, för att kunna 
satsa långsiktigt och hållbart på sin verksamhet. Klubbhuset, som är en förutsättning för 
att kunna bedriva en fungerade ungdoms-, tävlings- och utbildningsverksamhet, är 
gammalt och kräver underhåll och investeringar med större belopp. För att kunna söka 
bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet krävs det att 
man kan påvisa längre arrendetider. Föreningen vill ha möjlighet att fortsätta arrangera 
nationella och internationella tävlingar. De vill även kunna fortsätta erbjuda sina 
medlemmar en möjlighet att kunna vinterförvara sina båtar. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på avtal om lägenhetsarrende som föreningen 
har godkänt. Arrendeområdet är cirka 5 000 kvadratmeter inom fastigheterna Ljungs-
Hälle 1:19, 1:208 samt 1:139. Föreningen har rätt att använda arrendeområdet för 
segelverksamhet och bil- och husbilsparkering sommartid samt båtupplag vintertid. 
Upplåtelsen gäller för en tidsperiod om 10 år där omförhandling kan ske efter fem år 
gällande arrendeavgift och villkor men inte sägas upp för avflytt. Efter denna period 
löper avtalet på fem år i taget med en uppsägningstid på ett år. Arrendeavgiften är 25 
000 kr/år. Ärendet ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden innan arrendeavtalet blir 
gällande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-31 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 227 inkom 2021-10-19 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP), inkom 2021-10-13 
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Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anse motionen besvarad 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Sara Norén 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnad 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr SBN 2021/00548 

Motion från Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) om 
ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har inkommit med en motion om att de vill att Uddevalla kommun ger 
Ljungskile segelsällskap, nedan kallad föreningen, bra förutsättningar att utveckla sin 
verksamhet. Motionärerna säger att Ljungskile segelsällskap är en förening som 
bedriver en fantastisk verksamhet men är bakbundna av den korta arrendetiden som idag 
bara är ett år. De anser att det är omöjlighet att bedriva verksamhet under sådana 
premisser. 

Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att kunna ge föreningen ett längre 
arrendeavtal. Föreningens verksamhet kräver underhåll och reinvesteringar varför det 
finns behov av ett längre arrendeavtal utifrån ett ekonomiskt perspektiv, för att kunna 
satsa långsiktigt och hållbart på sin verksamhet. Klubbhuset, som är en förutsättning för 
att kunna bedriva en fungerade ungdoms-, tävlings- och utbildningsverksamhet, är 
gammalt och kräver underhåll och investeringar med större belopp. För att kunna söka 
bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet krävs det att 
man kan påvisa längre arrendetider. Föreningen vill ha möjlighet att fortsätta arrangera 
nationella och internationella tävlingar. De vill även kunna fortsätta erbjuda sina 
medlemmar en möjlighet att kunna vinterförvara sina båtar. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på avtal om lägenhetsarrende som föreningen 
har godkänt. Arrendeområdet är cirka 5 000 kvadratmeter inom fastigheterna Ljungs-
Hälle 1:19, 1:208 samt 1:139. Föreningen har rätt att använda arrendeområdet för 
segelverksamhet och bil- och husbilsparkering sommartid samt båtupplag vintertid. 
Upplåtelsen gäller för en tidsperiod om 10 år där omförhandling kan ske efter fem år 
gällande arrendeavgift och villkor men inte sägas upp för avflytt. Efter denna period 
löper avtalet på fem år i taget med en uppsägningstid på ett år. Arrendeavgiften är 25 
000 kr/år. Ärendet ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden innan arrendeavtalet blir 
gällande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-31 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 227 inkom 2021-10-19 
Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP), inkom 2021-10-13 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Susanne Grönvall (S) och Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna  
 
Jerker Lundin (KD) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anse motionen besvarad 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt 
 

Justerat 2022-04-25  
Mikael Staxäng  
Per-Arne Andersson 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2022-04-27 till 
Kommunfullmäktige 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr KS 2022/00297 

Delårsrapport april 2022 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän situationen i Ukraina kraftigt 
försämras, vilket påverkar den kommunala verksamheten och ekonomin, bland annat i 
form av kostnadsökningar och hög inflation. De ekonomiska konsekvenserna för 
kommunens ekonomi för året ser trots detta ut att fortsätta i den riktning som avslutade 
föregående år. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en god tillväxt av 
skatteintäkterna, vilket gör att ekonomin ser relativt ljus ut även för 2022. Kommunens 
resultat till och med april uppgår till 76 mkr och kan jämföras med ett budgeterat 
resultat på -67 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 143 mkr beror till stor del på 
nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en 
budgetavvikelse på 99 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande 
badhusdrift, lägre pensionskostnader. Dessutom avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag med 34 mkr mot budget.   
 
I delårsrapporten april 2022 redovisar kommunen en helårsprognos med ett positivt 
resultat på 173 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 41 mkr, en budgetavvikelse 
med 132 mkr. I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total avvikelse med -21 
mkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på -13,0 mkr vilket främst 
hänförs till Särskolan och grundskolan. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en 
avvikelse på -28,0 mkr vilket främst hänförs till stadsutvecklingsprojekten. 
Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse på 10 mkr och kommunstyrelsen 10,5 
mkr. Kultur och fritidsnämnden, kommunfullmäktige och valnämnden prognostiserar i 
stort sett budgeterat resultat. Centrala medel ger en samlad budgetavvikelse på 194 mkr 
som beror bland annat på lägre pensionskostnader än budgeterat, driftreserv till nya 
badhuset som inte nyttjats och lägre räntekostnader jämfört med budget. Prognosen för 
skatteintäkterna ligger på en högre nivå än budgeterat och bidrar också med en positiv 
avvikelse. Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av 
nämnds kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden 
informera kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Några nämnder har 
en väsentlig avvikelse, men med tanke på delårsresultat och den positiva prognos som 
indikeras så har inga åtgärder vidtagits vid delårsrapporten april.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-17  
Uddevalla kommuns delårsrapport April 2022 version 2 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2022-05-30, Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Delårsrapport April 2022 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän situationen i Ukraina kraftigt 
försämras, vilket påverkar den kommunala verksamheten och ekonomin, bland annat i form 
av kostnadsökningar och hög inflation. De ekonomiska konsekvenserna för kommunens 
ekonomi för året ser trots detta ut att fortsätta i den riktning som avslutade föregående år. 
Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkterna, vilket gör 
att ekonomin ser relativt ljus ut även för 2022. 
 
Kommunens resultat till och med april uppgår till 76 mkr och kan jämföras med ett 
budgeterat resultat på -67 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 143 mkr beror till stor del 
på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en 
budgetavvikelse på 99 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande 
badhusdrift, lägre pensionskostnader. Dessutom avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag med 34 mkr mot budget.  
 
I delårsrapporten april 2022 redovisar kommunen en helårsprognos med ett positivt resultat 
på 173 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 41 mkr, en budgetavvikelse med 132 mkr.  
 
I nuvarande prognos redovisar nämnderna en total avvikelse med -21 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på -13,0 mkr vilket främst hänförs till Särskolan 
och grundskolan. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse på -28,0 mkr vilket 
främst hänförs till stadsutvecklingsprojekten. Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse 
på 10 mkr och kommunstyrelsen 10,5 mkr. Kultur och fritidsnämnden, kommunfullmäktige 
och valnämnden prognostiserar i stort sett budgeterat resultat. Centrala medel ger en samlad 
budgetavvikelse på 194 mkr som beror bland annat på lägre pensionskostnader än 
budgeterat, driftreserv till nya badhuset som inte nyttjats och lägre räntekostnader jämfört 
med budget. Prognosen för skatteintäkterna ligger på en högre nivå än budgeterat och bidrar 
också med en positiv avvikelse.   
 
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds 
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera 
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.  
Några nämnder har en väsentlig avvikelse, men med tanke på delårsresultat och den 
positiva prognos som indikeras så har inga åtgärder vidtagits vid delårsrapporten april.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Uddevalla kommuns delårsrapport April 2022 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets första 
delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari – april samt en prognos 
för helåret. 
 
Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två 
delårsrapporter, en för perioden januari - april och en för januari - augusti. Rapporten för 
augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning. 
 
Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning 
för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller en prognos för måtten i 
kommunfullmäktiges styrkort vilka tillsammans ska ge en indikation på om kommunen 
bedöms uppnå god ekonomisk hushållning eller inte vid årets slut. Nämndernas och 
företagens redovisningar finns som separata dokument för fördjupning. Kommunens 
delårsrapporter samt nämndernas och företagens redovisningar finns på hemsidan 
Uddevalla.se under rubriken "Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi/ Ekonomi och 
budget/Delårsrapporter". 
 
Delårsrapporten kommer att distribueras till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare under fredag 2022-05-20. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande 
redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i september.  
 
Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän situationen i Ukraina kraftigt 
försämras, vilket påverkar den kommunala verksamheten och ekonomin, bland annat i form 
av kostnadsökningar och hög inflation. De ekonomiska konsekvenserna för kommunens 
ekonomi för året ser trots detta ut att fortsätta i den riktning som avslutade föregående år. 
Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkterna, vilket gör 
att ekonomin ser relativt ljus ut även för 2022. 
 
Kommunens resultat till och med april uppgår till 76 mkr och kan jämföras med ett 
budgeterat resultat på -67 mkr för perioden. Budgetavvikelsen på 143 mkr beror till stor del 
på nämndernas samlade budgetavvikelse på 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en 
budgetavvikelse på 99 mkr och avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande 
badhusdrift, lägre pensionskostnader. Dessutom avviker skatteintäkter och generella 
statsbidrag med 34 mkr mot budget.  
 
I delårsrapporten april 2022 redovisar kommunen en helårsprognos med ett positivt resultat 
på 173 mkr. Budget för helåret är ett resultat på 41 mkr, alltså en budgetavvikelse med 132 
mkr.  
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Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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▲ ▲ ▲

delårsresultat
God ekonomisk

hushållning uppnås?

Balanskravet

uppfylls?

76 Ja Ja
miljoner kronor

2022-04-30 Prognos 2022 Prognos 2022

▲ ▲ ▼

Invånarantal Resultatprognos
Budgetavvikelse

nämnder

57 230 173 -21
personer miljoner kronor miljoner kronor

2022-04-30 Prognos 2022 Prognos 2022

4 ▼ 11 ▲ 1
verksamhetsmässiga mått*

3 ▲

Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 16 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, 
verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. 
Ett av de verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2022-04-30. Måtten anges på sidan 12. 

Kulturskolan
Foto: Maria Rasmusson
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Viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning

resultatet är fortsatt starkt 

Effekterna av pandemin hade knappt hunnit avta förrän 
situationen i Ukraina kraftigt försämrades, vilket påverkar 
den kommunala verksamheten och ekonomin, bland annat 
i form av kostnadsökningar och hög inflation. 

Ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland 
annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och 
en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att 
prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna i reala 
termer bedöms bli låga under de närmaste åren. Sam-
mantaget innebär det en fortsatt stor osäkerhet kring de 
långsiktiga effekterna för den kommunala verksamheten 
och ekonomin. SKRs senaste bedömning visar på kraftigt 
försämrad ekonomi redan under 2023 för kommun-
sektorn, bland annat beroende av tillfälliga satsningar som 
försvinner nästa år och ökande pensionskostnader. 

Så sent som i februari var Riksbankens besked att de 
inte avsåg att räntan behövde höjas förrän 2024. Nu har 
Riksbanken gjort en tvärvändning och bedömningen är att 
räntan under innevarande år kan komma att höjas till över 
1 procent. Av kommunkoncernens externa låneskuld har 
cirka 20 procent rörlig ränta, vilket medför en begränsad 
effekt av räntehöjningarna under året.

De ekonomiska konsekvenserna för kommunens 
ekonomi för året ser trots detta ut att fortsätta i den rikt-
ning som avslutade föregående år. Kommunens resultat 
påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkterna 
och lägre pensionskostnader än föregående år, vilket gör 
att ekonomin ser relativt ljus ut även för 2022. Prognosen 
för året visar på ett resultat som är bättre än budget.

Minskad arbetslöshet 

Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2022 visar 
att arbetslösheten fortsätter att sjunka efter den kraftiga 
uppgången vid pandemins start. I april låg den totala 
arbetslösheten i Uddevalla på 7,6 %, vilket är högre än 

FÖrValtNINGsBerÄttelse

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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Arbetslöshet i procent av arbetskraften augusti
Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 

Uddevalla Total 16-64 Uddevalla Ungdom 18-24
Riket Total 16-64 Riket Ungdom 18-24

riket (6,8 %) och Västra Götaland (6,1 %). Arbetslösheten 
är fortsatt högre för män (7,8 %) än för kvinnor (7,5 %). 
Även om den totala arbetslösheten sjunker och antalet 
lediga jobb ligger på rekordhöga nivåer så ökar långtids-
arbetslösheten. 

antalet invånare ökar

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling. Udde-
vallas befolkning har ökat med cirka 110 personer från 
årsskiftet fram till slutet av april (från 57 122 till cirka 
57 230 invånare). (Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)
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Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson

Händelser av väsentlig betydelse
Under perioden har ett stort arbete gjorts med att skapa 
och hantera evakueringsplatser för flyktingar från Ukrai-
na. Socialtjänsten har också kunnat ge samtliga brukare i 
den kommunala hemsjukvården vaccinationsdos nr 4. 

Stadsutvecklingsprojektets olika delar har tagit fart med 
bland annat renovering av Rimnersvallen, nybyggnation 
av Rimnersbadet och ny brandstation är inne i en intensiv 
fas och dessa projekt är i full gång.

 I takt med att pandemibegränsningarna har minskat har 
kultur- och fritidsverksamheten kunnat återstarta, vilket 
medför fler aktiviteter på idrottsanläggningar och på ar-
rangemang utan publikbegränsningar.

Kommunen har fortsatt erhållit viss kompensation i 
form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och 
ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva 
helårsprognos.

ekonomisk ställning

KoMMUNeN

resultat

Periodens resultat uppgår till 76 mkr (2021-04-30; 
18 mkr). Jämförelsestörande poster ingår i delårsresulta-
tet med 8 mkr. De jämförelsestörande posterna består av 
reavinster. 

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intres-
sant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande 
poster. Årets delårsresultat på 68 mkr är då 53 mkr bättre 
än motsvarande resultat för 2021 och 66 mkr bättre än 
genomsnittet för perioden 2018 – 2022.

Resultatet på 76 mkr kan jämföras med ett budgeterat 
periodresultat på -67 mkr, vilket ger ett resultat som är 
143 mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen be-
ror på följande. Nämndernas samlade resultat mot budget 
som avviker med 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger 
en budgetavvikelse på 80 mkr som bland annat beror på 
avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift och lägre 
pensionskostnader. Skatteintäkter och generella statsbi-

drag ger en avvikelse på 11 mkr mot budget. Finansnettot 
avviker med 8 mkr för perioden.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelse-
störande poster, ökar med 1,8 % jämfört med föregående 
år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjäm-
ning, jämfört med föregående år, är 5,7 %.

Finansnettot per 2022-04-30 landade på 5 mkr (2 mkr) 
vilket är 8 mkr bättre än budget.
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Resultat Exkl jämförelsestörande poster

mkr

låneskuld 

Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, intern-
banken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla 
kommuns namn.

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 750 mkr och 
medellåneskulden till och med april var 3 720 mkr 
(3 700 mkr). Medellåneskulden är i nivå med budget. 
Kommunens upplåning utgör 682 mkr av den totala låne-
skulden under perioden.

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 770 mkr 
och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 
3 900 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga 
lånen uppgår under perioden till 1,03 % (1,15 %). Budge-
terad räntesats för helåret är 1,25 %.
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Margretegärdeparken
Foto: Jenny Martinsson

Investeringar 

Investeringarna uppgår till 147 mkr mot en budgeterad 
nivå efter 4 månader på 269 mkr (= 1/3 av årsbudgeten).
Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bland 
annat på grundskolor 28 mkr, Rimnersbadet 27 mkr, ny 
brandstation i Uddevalla (inklusive övningsområde) 
23 mkr, förskolor 13 mkr, utbyte av komponenter på fast-
igheter 17 mkr, renovering av Rimnersvallen 9 mkr och 
maskiner och inventarier 4 mkr.

Badhusparken
Foto: Maria Rasmusson

KoNCerNeN

resultat

Resultatet uppgår till 164 mkr och består av kommunens 
resultat på 76 mkr, UUAB-koncernen 71 mkr, Uddeval-
lahem 15 mkr, Ljungskilehem 1 mkr samt HSB´s stiftelse 
Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar 
koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda 
resultatet på 64 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförel-
sestörande poster, har minskat med 0,6 % jämfört med 
föregående år.
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Investeringar

Investeringarna uppgår till 268 mkr att jämföra med en 
budgeterad nivå efter 4 månader på 440 mkr. Koncernfö-
retagens investeringar uppgår till 121 mkr där merparten 
av investeringar återfinns hos Uddevalla Vatten, Stiftelsen 
Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.
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Kyrktornet
Foto: Maria Rasmusson

Helårsprognos

Kommunens resultatprognos

Årets resultat är budgeterat till 41 mkr. Prognosen visar 
ett överskott på 173 mkr, vilket innebär en positiv budget-
avvikelse på 132 mkr. Resultatet innehåller en jämförel-
sestörande post på 8 mkr. Budgetavvikelsen för resultatet 
exkl. jämförelsestörande poster är 124 mkr. 

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott 
på -21 mkr. Däremot så pekar skatteintäkter och generella 
bidrag på ett överskott på 55 mkr jämfört med budget. 
Övriga ofördelade poster visar ett överskott på 83 mkr 
bättre än budget.

Nuvarande prognosresultat med överskott på 173 mkr 
kan jämföras med 2021 års överskott på 116 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna

Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat under-
skott på -21 mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott 
vid årets slut på 10,0 mkr. Likt föregående år så har ersätt-
ning för sjuklönekostnader betalats ut till kommunen och 
för socialtjänsten har det blivit en ersättning på ca 10 mkr. 
Även en del riktade statsbidrag är orsaken till en positiv 
prognos. De flesta av bidragen är riktade på äldreomsor-
gen. De två verksamheter som beräknas ha ett överskott 
vid årets slut är omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
49,6 mkr samt gemensam verksamhet 9,1 mkr. Individ 
och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 
-5,5 mkr och Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett 
underskott på -20,0 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge 
ett underskott på -13,0 mkr. Grundskola och Särskola har 
negativa prognosavvikelser. Personalkostnadsavvikelsen 
är fortsatt hög. Åtgärder för ökad kapacitet samt struk-
turförändringar påverkar kostnadsnivån under året. Det 
ekonomiska läget har förbättrats men är fortsatt utma-
nande inom flera områden. Särskolan prognostiserar en 
budgetavvikelse på -6,1 mkr, Grundskola/fritidshem har 
en avvikelse på -5,0 mkr, Gymnasiekola -2 mkr. Övriga 
verksamheter inom barn och utbildningsnämnden räknar 

med att hålla budget. 
Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett under-

skott på -28,0 mkr. Avvikelsen beror till största del på 
att delar av stadsutvecklingsprojekten är ofinansierade 
-20,0 mkr där den största delen av underskottet beror på 
rivningskostnader -18.0 mkr. I den ordinarie verksamhe-
ten återfinns andra avvikelserna inom vinterväghållningen 
-4,0 mkr, lokalbanken -1,0 mkr och rivningar till följd av 
investeringsprojekt -3,5 mkr.

Kultur och fritidsnämndens beräknar kunna hålla sin 
budget och prognostiserar ett nollresultat. Budgeterade 
investeringsmedel beräknas användas under året. Större 
pågående investeringar är bland annat nybyggnation av 
Rimnersbadet samt renovering och ombyggnad av Rim-
nersvallen.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 
10,5 mkr. Budgeten för satsningar som avser förebyg-
gande insatser, näringslivsaktiviteter och arbetsmiljöinsat-
ser bidrar till den positiva prognosen. Flera avdelningar 
visar en positiv budgetavvikelse både i delåret och i sin 
årsprognos.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat

Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemen-
samma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott 
på 83 mkr jämfört med budget. De största posterna 
som bidrar till överskottet är budgeterad driftreserv för 
Rimnersbadet 30 mkr, kapitalkostnader för ej igångsatta 
investeringar 11 mkr, sänkta arbetsgivaravgifter 16 mkr 
samt lägre pensionskostnader 31 mkr.

Investeringsprognos

Prognosen för årets investeringar är 684 mkr mot budge-
terat 806 mkr vilket ger en avvikelse på -122 mkr.

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar 
sig på renovering av Rimnersvallen 150 mkr, ny brand-
station Uddevalla (inklusive övningsområde) 100 mkr, 
Rimnersbadet 72 mkr, utbyte av komponenter på fastighe-
ter 71 mkr respektive gator och vägar 33 mkr, grundskolor 
57 mkr, förskolor 46 mkr samt maskiner och inventarier 
34 mkr.
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Margretegärdeparken
Foto: Maria Rasmusson

De största avvikelserna mot budget återfinns bland 
förskolor -51 mkr, Skredsäkring Lyckornavägen -27 mkr, 
Skredsäkring Badö -20 mkr, Äsperödskolan (F-6) 
-20 mkr samt renovering av Kungsgatan -14 mkr. Av-
vikelsen på förskolor beror till stor del på ändrad tidsplan 
för om -och tillbyggnad av Äsperöd förskola (-20 mkr) 
samt senarelagd tidsplan p.g.a. myndighetsbeslut för Bo-
kenäs förskola (-12 mkr). För skredsäkring Lyckornavä-
gen och skredsäkring Badö beror avvikelserna på senare-
lagd tidplan. Även Äsperödskolan (F-6) avviker på grund 
av senarelagd tidplan. Renovering av Kungsgatan avviker 
mot budgeterat belopp då den huvudsakligen färdigställ-
des år 2021 och viss fakturering släpat.

Balanskravsutredning

Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet 
att bli 169 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balans-
kravet kommer att klaras.

Finansiella mål

De tre finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet 
samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och 
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och 
bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och 
tre år tillbaka. 

Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås, främst 
beroende på det goda resultat som prognosticeras för 
året men även att investeringarna inte blir lika höga som 
budgeterat. Även resultatet för 2020 och 2021 påverkar 
måluppfyllelsen positivt. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommun-
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun inne-
bär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska 
ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och 
kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation 
ska bära kostnaden för den service den konsumerar och 
inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens 
arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommun-
koncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters 
behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksam-
hetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen 
har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella 
mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 
förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunför-
bund har god ekonomisk hushållning när de uppnår de av 
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för respektive 
företag. Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stif-
telser och kommunalförbund har god ekonomisk hushåll-
ning. 

Prognosen pekar på att kommunen kommer uppnå god 
ekonomisk hushållning för 2022. 

I delårsrapporten för april görs ingen samlad bedöm-
ning om kommunkoncernen kommer uppnå god ekono-
misk hushållning.
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resUltatrÄKNING

Belopp i mkr

KoNCerNeN 2022-04-30 2021-04-30 Budget 2022 prognos 2022 Bokslut 2021

verksamhetens intäkter 879 747 2 315 2 443 2 286

verksamhetens kostnader -1 918 -1 797 -5 665 -5 745 -5 407

Avskrivningar -130 -126 -422 -398 -387

Jämförelsestörande poster 8 3 - 8 -66

Verksamhetens nettokostnader -1 161 -1 173 -3 772 -3 692 -3 574

Skatteintäkter 980 927 2 905 2 939 2 808

Generella statsbidrag och utjämning 357 338 1 073 1 094 1 041

Verksamhetens resultat 176 92 206 341 275

Finansiella intäkter 4 1 3 2 4

Finansiella kostnader -16 -16 -65 -52 -48

Resultat efter finansiella poster 164 77 144 291 231

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 164 77 144 291 231

Belopp i mkr

KoMMUNeN 2022-04-30 2021-04-30 Budget 2022 prognos 2022 Bokslut 2021

verksamhetens intäkter 333 300 903 903 864

verksamhetens kostnader -1 562 -1 509 -4 677 -4 646 -4 408

Avskrivningar -45 -43 -155 -132 -133

Jämförelsestörande poster 8 3 - 8 -62

Verksamhetens nettokostnader -1 266 -1 249 -3 929 -3 867 -3 739

Skatteintäkter 980 927 2 905 2 939 2 808

Generella statsbidrag och utjämning 357 338 1 073 1 094 1 041

Verksamhetens resultat 71 16 49 166 110

Finansiella intäkter 19 17 52 50 50

Finansiella kostnader -14 -15 -60 -43 -44

Resultat efter finansiella poster 76 18 41 173 116

extraordinära poster - - - - -

redovisat resultat 76 18 41 173 116

Noter

I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. 
Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, d v s med 12:e delar, utifrån senaste helårsprognosunderlag från Sveri-

ges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för april periodise-
ras således 1/3 av årsprognosen av skatteintäkterna. Samma princip har tillämpats för kommunal fastighetsavgift och för 
bidrag och avgifter från utjämningssystemen samt för generella statsbidrag i form av den s.k. skolmiljarden. De prognosti-
serade skatteintäkterna innehåller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken också periodiseras linjärt i 12:e 
delar. Detta kan tolkas som ett undantag från nuvarande rekommendationer men görs i avvaktan på kommande vägledning 
för en enhetlig och konsekvent hantering. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostna-
der i form av kommande löneavtalsökningar, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv resultateffekt i delårsboksluten.
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BalaNsrÄKNING
KoNCerNeN KoMMUNeN

Belopp i mkr 2022-04-30 2021-12-31 2022-04-30 2021-12-31

tIllGåNGar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 7 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 085 7 045 2 483 2 456

maskiner och inventarier 535 549 153 155

Pågående arbete 824 670 416 302

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 66 66 103 103

Långfristiga fordringar 11 9 3 143 3 131

Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 10 - -

summa anläggningstillgångar 8 537 8 356 6 299 6 148

Bidrag till infrastruktur 8 9 8 9

omsättningstillgångar

exploateringsområden och förråd/lager 56 60 31 27

kortfristiga fordringar 630 664 359 341

kassa och bank 137 61 121 49

summa omsättningstillgångar 823 785 511 417

sUMMa tIllGåNGar 9 368 9 150 6 818 6 574

eGet KapItal, aVsÄttNINGar oCH sKUlDer

eget kapital 2 887 2 656 1 881 1 765

Periodens resultat 164 231 76 116

summa eget kapital 3 051 2 887 1 957 1 881

avsättningar

Avsättningar för pensioner 45 45 38 38

Uppskjuten skatteskuld 200 207 - -

Övriga avsättningar 16 16 9 8

summa avsättningar 261 268 47 46

skulder

Långfristiga skulder 4 926 4 717 3 975 3 765

kortfristiga skulder 1 130 1 278 839 882

summa skulder 6 056 5 995 4 814 4 647

sUMMa eGet KapItal, 

aVsÄttNINGar oCH sKUlDer 9 368 9 150 6 818 6 574

ansvarsförbindelser 813 812 1 126 1 131
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kommUnen

DrIFtreDoVIsNING 

Ekonomiskt utfall (mkr)
resultat t.o.m. 

2022-04-30

resultat t.o.m. 

2021-04-30

Budget t.o.m. 

2022-04-30

avvikelse mot 

periodiserad 

budget

prognos 

helår

Nämnder och styrelser

kommunfullmäktige 1,3 1,7 0,8 0,5 -0,5

kommunstyrelsen 18,0 2,5 -4,2 22,2 10,5

Barn och utbildningsnämnden -38,9 -48,3 -50,5 11,6 -13,0

Socialnämnden 7,0 6,6 -12,0 19,0 10,0

Samhällsbyggnadsnämnden -25,4 -10,6 -13,7 -11,7 -28,0

kultur och fritidsnänmnden -0,3 -3,3 -2,7 2,4 0,0

valnämnden 2,1 0,0 1,8 0,3 0,0

summa nämnder och styrelser -36,2 -51,4 -80,5 44,3 -21,0

Övrigt ofördelat 79,8 33,3 0,0 79,8 83,1

Skatter och generella bidrag 10,6 19,7 0,0 10,6 55,0

Finansnetto 8,3 -1,0 0,0 8,3 15,5

Budgeterat resultat 13,5 17,5 13,6 -0,1 40,8

summa totalt 76,0 18,1 -66,9 142,9 173,4

INVesterINGsreDoVIsNING
Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr
Utgift

2022-04-30

Budget

2022-04-30

Budget 

2022

prognos 

2022

avvikelse 

budget mot 

prognos

Materiella investeringar 

(och immateriella)

kommunstyrelsen 23,5 31,5 94,5 103,3 -8,8

Barn och utbildningsnämnden 42,5 58,0 174,0 123,1 50,9

Socialnämnden 1,6 2,7 8,0 8,1 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnden 39,8 92,4 277,3 200,7 76,6

kultur- och fritidsnämnden 39,6 83,9 251,8 248,5 3,3

summa nämnder och styrelser 147,0 268,5 805,6 683,7 121,9

Investeringar under året, urval

Belopp i mkr
Utgift

2022-04-30

ackumulerad 

utgift

Budgeterad 

total 

investering

större ny- och ombyggnader

Rimnersbadet 26,8 147,3 466,0

Ramnerödsskolan, ombyggnad 25,1 236,8 303,0

Brandstation Uddevalla inkl. övningsomr. 23,4 76,2 181,0

Rimnersvallen 8,9 9,1 205,0

Blekets förskola (f.d. Killingen förskola) 6,4 34,8 45,0
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kommUnALA FÖReTAG

eKoNoMIsKt UtFall

Ekonomiskt utfall (mkr)
resultat t.o.m. 

2022-04-30

resultat t.o.m. 

2021-04-30

Budget t.o.m. 

2022-04-30

avvikelse mot 

periodiserad 

budget

prognos 

helår

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 0,0 -0,2 -0,3 0,3 -0,1

Uddevalla Energi AB (koncernen) 64,2 43,7 38,8 25,4 83,7

Uddevalla Hamnterminal AB  

(koncernen) 5,4 -0,7 3,5 1,9 12,4

Uddevalla omnibus AB 2,6 -0,7 0,8 1,8 6,0

Uddevalla Turism AB -1,4 -1,5 -2,5 1,1 -5,7

Uddevalla vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

(koncernen) 15,3 17,4 9,9 5,4 40,0

Stiftelsen Ljungskilehem 1,2 1,4 0,6 0,6 1,3

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 

Uddevalla (koncernen) 0,8 0,7 0,6 0,2 0,6

Gustafsbergsstiftelsen 0,4 -0,2 0,0 0,4 0,5

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 

(64,15%) 0,0 -0,5 -0,3 0,3 -0,1

Koncernföretagens resultat är efter finansiella poster.

INVesterINGsreDoVIsNING

Belopp i mkr
Utgift

2022-04-30

Budget

2022-04-30

Budget 

2022

prognos 

2022

avvikelse 

budget mot 

prognos

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Energi AB (koncernen) 20,5 41,6 124,8 136,4 -11,6

Uddevalla Hamnterminal AB  

(koncernen) 7,5 19,7 59,0 50,0 9,0

Uddevalla omnibus AB 0,3 0,0 13,0 13,0 0,0

Uddevalla Turism AB 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0

Uddevalla vatten AB 38,4 65,8 197,3 191,3 6,0

Västvatten AB (53 %) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

(koncernen) 52,0 40,8 163,1 163,1 0,0

Stiftelsen Ljungskilehem 1,0 0,1 0,6 2,5 -1,9

HSB norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i 

Uddevalla (koncernen) 0,5 0,5 40,0 5,0 35,0

Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 

(64,15%) 0,0 2,6 7,8 6,5 1,3



Delårsrapport aprIl 2022 – UDDevalla kommUn

12

VerKsaMHetsMÄssIGa Mått proGNos 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , ska öka ▲
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka ▼
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▲
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka ▲
Antal företag i kommunen, ska öka ▲
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka ▲
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka ▲
Antal föreningsaktiviteter, ska öka ▲
Antal områden som saneras, ska öka ▼
minskad sjukfrånvaro ▲
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka ▲
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka ▼
minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon ▲
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader ▼
Trä som byggnadsmaterial, ska öka prognos kan ej 

sättas per april

Företagsklimat, ska bli bättre ▲

FINaNsIella Mål proGNos 

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto 
högst 99 % av skatter och bidrag ▲
Soliditeten ska förbättras ▲
Egenfinansiering av investeringar minst 30 % ▲

Mått I KoMMUNFUllMÄKtIGes stYrKort
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VIsIoN
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
lIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna –

mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

lUst – Uddevallas 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 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.



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr KS 2022/00110 

Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av 
beställarkompetens vid större projekt 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har givit KPMG att genomföra en 
granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med beställarkompetens vid större 
projekt. Granskningen visar att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, 
genomföra och följa upp större investeringsprojekt samt att det finns rutiner för intern 
kontroll i projektmodellen. Rapporten innehåller rekommendationer till 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa att rutinerna efterlevs. 
Av granskningen framgår att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 
nämnder bör förtydligas och dokumenteras. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit en 
plan där förbättringsarbetet sker i tre delar som genomförs i samverkan med 
kommunledningskontoret och övriga förvaltningar. 

Kommunledningskontoret har startat ett förbättringsarbete för att se över kommunens 
projektmodell och anpassa den för olika typer av större projekt samt att implementera 
den beslutade investeringsprocessen. Arbetet kommer att inriktas på 

 Öka kännedom och kunskap om kommunens projektmodell i hela 
organisationen  

 Genomlysa de tidiga skedena av processen 
 Tydliggöra ansvarsfördelningen för tillsättande av rätt kompetens i större projekt 
 Säkerställa att rätt beställarkompetens finns i respektive nämnd 
 Utveckla riskanalysen i större investeringsprojekt 
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Granskning av beställarkompetens vid större projekt, 

revisionsrapport 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har givit KPMG att genomföra en 
granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med beställarkompetens vid större 
projekt. 
Granskningen visar att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, 
genomföra och följa upp större investeringsprojekt samt att det finns rutiner för intern 
kontroll i projektmodellen. Rapporten innehåller rekommendationer till 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa att rutinerna efterlevs. 
Av granskningen framgår att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 
nämnder bör förtydligas och dokumenteras. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit en 
plan där förbättringsarbetet sker i tre delar som genomförs i samverkan med 
kommunledningskontoret och övriga förvaltningar. 
  
Kommunledningskontoret har startat ett förbättringsarbete för att se över kommunens 
projektmodell och anpassa den för olika typer av större projekt samt att implementera 
den beslutade investeringsprocessen. Arbetet kommer att inriktas på 

 Öka kännedom och kunskap om kommunens projektmodell i hela 
organisationen  

 Genomlysa de tidiga skedena av processen 
 Tydliggöra ansvarsfördelningen för tillsättande av rätt kompetens i större projekt 
 Säkerställa att rätt beställarkompetens finns i respektive nämnd 
 Utveckla riskanalysen i större investeringsprojekt 

 
Arbetet har påbörjats och kommer att intensifieras och ledas av en nyinrättad tjänst som 
projektchef för kommunens samlade stadsutveckling. 
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Rapport Granskning av beställarkompetens vid större projekt 
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1 Sammanfattning 

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ställda revisionsfrågor 
är att: 

- Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som är 
involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

- Den centralisering av projektorganisationen som genomförts under senare år 
har bidragit till en ökad tydlighet i styrning, ledning och kontroll över de större 
investerings projekten, samtidigt som det finns en kvarvarande otydlighet kring 
vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens 
tillsätts i projekt. Detta bör förtydligas enligt vår mening.  

- Genom den centralisering av projektstyrningen som genomförts under senare 
år är ansvaret för att analysera och planera att rätt beställarkompetens finns 
tillgänglig kommunstyrelsens och under styrelsen kommundirektörens.  

- Det finns tydliga rutiner för hur kommunstyrelsen och samhällsbyggnads 
nämnden ska arbeta med analys och planering avseende behov av olika 
kompetenser för att beställa och genomföra större investeringsprojekt. Dock 
bedömer vi att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

- Det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa 
upp större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla 
projektmodellen bör dock fortgå. Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och 
tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom partneringprojekten 
säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens.  

- Det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 
större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. 
Det är oklart i vilken mån så sker och vi bedömer därför att den interna 
kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- Förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan involverade nämnder i 
de större investeringsprojekten.  

- Förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt 
beställarkompetens tillsätts i den större investeringsprojekten. 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den interna kontrollen i respektive 
större investeringsprojekt.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning  

Sedan ett antal år har Sveriges kommuner upplevt en utmaning att säkerställa 
tillräckliga investeringar inom samhällsbyggnadssektorn och att rekrytera rätt 
kompetens. Särskilt specialistkompetenser har lyfts fram som svåra att rekrytera. Detta 
får konsekvenser för samtliga processer inom samhällsbyggnaden. Av en rapport från 
Mälardalsområdet 1 framgår att projekt påverkas negativt av kompetensbristen vilket 
kan leda till förseningar i projekt och i vissa fall även utträngning av projekt som 
därmed inte genomförs.  
 
Inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet genomförs flertalet 
omfattande projekt som löper över en lång tid. Projekten avser tillgodose samhällets 
behov på lång sikt och behöver därmed beakta prognoser om befolkningsutveckling, 
klimatförändringar och ekonomi. Framdriften i dessa projekt ställer krav på 
specialistkompetens och främjas av kontinuitet i bemanningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun saknar för större projekt ofta den 
kompetens som krävs och är i dessa fall beställare till en extern utförare. För att 
säkerställa ett gott utförande av projekten krävs en god förmåga att ställa rätt krav d 
beställningen, vid rätt tidpunkt, i projektets olika faser.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020–2022 framgår att nämnden 
möter en utmaning då kommunen växer och investeringarna ökar samtidigt som 
skatteintäkterna minskar och kompetensförsörjningen försämras. Nämnden upplever 
svårigheter att rekrytera kompetens, särskilt byggarkitekter, planarkitekter och 
projektledare. 
 
Utifrån kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt problematiken ovan har 
kommunrevisionen identifierat en risk kopplad till beställarkompetens i stora projekt, då 
i avseendet att beställningar riskerar att inte genomföras ändamålsenligt, med god 
ekonomisk hushållning. Kommunrevisionen har därför beslutat att genomföra en 
fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete inom detta område.  
 
Under granskningens gång har det framkommit att Uddevalla kommun har förändrat 
sin organisation avseende styrning och ledning av större investeringsprojekt. 
Kommunstyrelsen har idag det övergripande ansvaret för styrning, ledning och intern 
kontroll av de större investeringsprojekten. Granskningen omfattar därför även 
kommunstyrelsen.  

2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 

 
1 Mälardalsrådet – Brister på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 2020. 
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kontroll av arbetet med beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt 
och investeringar.  
 
För att svara på den övergripande revisionsfrågan besvarar granskningen följande 
revisionsfrågor:   

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig styrning avseende arbetet med beställarkompetens?  

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett tillräckligt 

arbete med analys och planering avseende behoven av olika kompetenser för att 

beställa och genomföra stora projekt? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett tillräckligt 

stöd i form av tydliga riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med 

externa utförare? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns 

en ändamålsenlig beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 

större investeringsprojekt? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens i större 

investeringar? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll av den egna organisationens 

beställarkompetens? 

Granskningen avgränsas till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbete 

med att säkerställa en ändamålsenlig beställarkompetens.   

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk, riktlinjer och policys  

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Analys av 
insamlad dokumentation och intervjuer har gjorts utifrån ställda revisionsfrågor och 
uppställda revisionskriterier. Genomförda intervjuer har utgjort ett komplement till 
dokumentstudierna och deras syfte är att bekräfta huruvida upprättade rutiner, riktlinjer, 
strategier och direktiv är implementerade i verksamhet samt om de utgör grunden för 
styrning och säkerställande av beställarkompetens i större komplexa projekt.  
 
För att säkerställa att det som framkommer vid våra dokumentstudier och intervjuer är 
korrekt kommer vi särskilt granska dokumentationen kring tre större projekt som 
genomförts eller är pågående under perioden 2019-2021-06-30. De projekt vi särskilt 
tagit del av dokumentation från är:  
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- Simhallen  

- Ljungskileskolan 

- Ramnerödskolan 

Granskningen har genomförts genom: 

Dokumentstudier 

Vi har tagit del av följande dokument:  

- Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

- Samhällsbyggnadsnämndens styrkort för 2021 

- Projektmodell för investeringsprojekt 

- Mall behovsanalyser 

- Mall beställning av förstudier 

- Mall projektbeställning 

- Checklista Planering av investeringsprojekt 

- Ljungskile skolan 

— Projektdokumentation 

- Simhallen  

— Projektdokumentation 

- Ramnerödskolan 

— Projektdokumentation 

Intervjuer har genomförts med: 

- Kommunstyrelsens presidium  

- Vice ordförande och andre vice ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 

- Projektledare, Ramnerödskolan, Ljungskileskolan och simhallen 

- Kommundirektör 

- Samhällsbyggnadschef 

- Avdelningschef Samhällsbyggnad 

 

De vi intervjuat har getts möjlighet att faktagranska rapporten.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende 
arbetet med beställarkompetens?  

Kommunfullmäktige fattar alltid det övergripande beslutet om investeringsbudgeten. 
Utifrån den har sedan ansvarig nämnd i uppdrag att initiera investeringsprojekten. 
 
Kommunstyrelsen har sedan ett par år alltid ansvarat för de större mark- och 
exploateringsprojekten. Det som faller in under deras fyra projektområden är: 
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- Simhallen/Rimnersområdet 

- Samhällsfastigheter – skolprojekten 

- Stadsutveckling 

- Hamnområdet 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med att 
utveckla, förtydliga och centralisera styrningen av större mark- och 
exploateringsprojekt. Styrningen av större projekt har slimmats så att 
genomförandeprocessen i högre grad än tidigare ägs av kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Kommundirektören har givits en central roll i den projektstyrningsmodell som 
kommunen idag arbetar utifrån och har en relativt långtgående delegerad 
beslutanderätt i projekten. Centraliseringen har skett bland annat utifrån 
rekommendation av revisorerna i tidigare revisionsrapporter. Större projekt på över 100 
miljoner kronor ägs idag av kommundirektören. Även mindre investeringar som ingår i 
större pågående projekt ägs av kommundirektören och därmed av kommunstyrelsen.  
 
Beställning av de olika investeringsprojekten görs av ansvarig nämnd. Efter att beslut 
fattas i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige om att ett större investeringsprojekt 
ska genomföras tar kommundirektören och kommunledningskontorets 
projektorganisation över ansvaret för genomförandet.  
 
För de större mark- och exploateringsprojekten finns alltid en politisk styrgrupp med 
ansvar för styrning, ledning och återrapportering till kommunstyrelsen och övriga 
medverkande nämnder. Den politiska styrgruppen för respektive projekt syftar till att 
kunna lyfta svårigheter och avvikelser under projektets gång. Kommundirektören 
påpekar att de är noga med att alla större beslut ska gå via ansvariga nämnder. I 
styrgruppen sitter representanter för beställande nämnd, kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. Även kommundirektören har till stöd en 
projektledningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från berörda förvaltningar. 
Kommundirektören rapporterar löpande projektens utveckling till den politiska 
styrgruppen.  
 
Genom att kommundirektören ansvarar för och samordnar alla större mark- och 
exploateringsprojekt finns idag en större möjlighet att samordna kommunens resurser 
av projektledning, beställarkompetens och uppföljning av större projekt än som tidigare 
var fallet. I större projekt krävs många olika kompetenser för att styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera och som bör samordnas för att projekten ska kunna styras mer 
effektivt. Kommundirektören förväntas ta det övergripande ansvaret att leda och 
samordna de större projekten. Genom att ansvaret är lagt på kommundirektören 
bedöms det finnas bättre förutsättningar för ett mer tydligt ägarskap för hela 
genomförandet. Beställande nämnder har ett grundansvar för projekten och 
samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar för att den beställarkompetens som de erbjuder 
till de olika projekten faktiskt är relevant och kompetent för det projekt personen 
förutsätts projektleda.  
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Innan processen centraliserades under kommundirektören var varje förvaltning enligt 
dem vi intervjuat mer isolerad i sitt planeringsarbete och drev sina delar i olika projekt 
mer självständigt. Det var svårare att få investeringsprojekt genomförda. Utifrån det 
förnyade arbetssättet finns idag en större samordning och överblick över centrala delar 
i projekten så som tillsättning och styrning av beställarkompetens. 

3.1.1 Bedömning 

Under senare år har kommunen förändrat och centraliserat styrningen av de större 
mark- och exploateringsprojekten. Det har enligt vår bedömning ökat kvaliteten i 
styrning, ledning och kontroll av de större projekten. Samhällsbyggnadsnämnden har 
ansvaret för att beställarkompetens finns tillgänglig i förvaltningen. Samtidigt finns det, 
bedömer vi, en kvarvarande otydlighet kring vilken nämnd som har det yttersta 
ansvaret för att rätt beställarkompetens tillsätts i projekten. Detta bör förtydligas enligt 
vår mening.  

3.2 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och 
planering avseende behoven av olika kompetenser för att 
beställa och genomföra stora projekt? 

I kommunen finns inrättad en central projektorganisation med ansvar för de större 
mark- och exploateringsprojekten. Den bygger på kommunens projektmodell och 
hanterar följande fyra delprojekt: 
 

- Simhallen/Rimnersområdet 

- Samhällsfastigheter – skolprojekten 

- Stadsutveckling 

- Hamnområdet 

I samband med att förstudien av simhallen gjordes genomfördes studiebesök i 
kommuner som nyligen genomfört liknade projekt. Extern expertis bjöds in för att skapa 
bättre kunskap i förvaltningen om de risker och svårigheter som är kopplade till bygge 
av simhallar. Utifrån detta rekryterades projektledare som innehar nödvändig kunskap 
och kompetens kring liknanden projekt.  
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1. Projektorganisation 
 
Inom respektive projekt är tillsatt en projektkoordinator, en projektsamordnare och en 
projektledare. Koordinatorn rapporterar direkt till kommundirektören som är 
projektägare. Det är kommundirektören som avrapporterar till de förtroendevalda, för 
dialog med media etc. Det är kommundirektörens ansvar att projekten bedrivs inom 
budget och om så krävs omfördelar medel inom ramen för projektet, om så krävs för 
projektets genomförande. Kommer en begäran om tilläggsbeställningar upp i något 
projekt fattas alltid beslut i berörd nämnd först och sedan i kommunstyrelsen. Beslut 
om tilläggsbeställningar tas enligt uppgift aldrig på förvaltningsnivå utan lyfts till den 
politiska nivån.  
 
Kommunstyrelsen äger de större investeringsprojekten. Kommundirektören har 
befogenheter att knyta till sig de resurser som krävs för att genomföra beslutade 
projekt från övriga förvaltningar. Det innebär att resurstilldelningen inte är ett 
nämndansvar utan att kommunstyrelsen har ansvaret för att kommundirektören inte 
använder mer resurser än nödvändigt för de projekt kommunstyrelsen ansvarar för.  
 
Det är väsentligt att kommunstyrelsen täcker de kostnader för andra nämnder som 
uppstår utifrån att den centrala projektorganisationen tar andra nämnders resurser i 
anspråk. Annars kan det uppstå svårigheter för t.ex. samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra sitt ordinarie uppdrag enligt reglementet utan extra kostnader för personal 
och lokaler. Det sker enligt uppgift en avstämning av uppstådda kostnader och att 
samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för kostnader som uppstått men som är att 
hänföra till kommunstyrelsens projekt.  
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Inom respektive projekt genomförs byggmöten var tredje vecka. Utöver byggmötena 
genomförs projektmöten där projektens färdigställandegrad redovisas. Vid dessa 
möten gås även tidsplanen för den närmaste veckorna/månaderna igenom. Tidsplaner 
stäms av och ekonomiskt utfall i projekten redovisas. Samtliga kostnader är kontosatta 
så att de går att följa mot budget i redovisningen. Samtidigt medger de vi intervjuat att 
det kan vara svårt att upptäcka om det sker överinköp av något material ställt till 
beräknad åtgång i investeringsbudgeten. Dock menar de att risken för korruption och 
oegentligheter i samband med större investeringsprojekt i kommunen är mycket liten. 

3.2.1 Bedömning 

Investeringsprocessen av större mark- och exploateringsprojekt är idag centraliserade 
under kommundirektören. Det finns en tydlig struktur för hur projekten ska planeras, 
genomföras och följas upp. I samband med att förstudier inleds kompetenssätts 
projekten. Det är kommundirektörens ansvar att säkerställa att rätt kompetens finns på 
plats. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar i detta arbete med tillgänglig kompetens. Vid 
behov kan alltid kommundirektören avropa extern kompetens. Kommunen arbetar mer 
och mer med parteringprojekt, vilket innebär att den part de samverkar med bidrar med 
väsentlig kompetens i genomförandet. Vi bedömer att det finns rutiner för hur både 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med analys och 
planering avseende behov av olika kompetenser för att kunna beställa och genomföra 
större projekt. Vi bedömer dock att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

3.3 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med externa 
utförare? 

Tjänstepersoner från olika förvaltningar har tillsammans med kommundirektören 
arbetat fram en projektmodell för styrning och uppföljning av större mark- och 
exploateringsprojekt. Efter implementeringen av modellen har arbetssätten förändrats 
en del avseende att planera, genomföra och följa upp kommunens projekt. Idag finns 
en större helhetssyn kring projekten och hur tillgängliga resurser används, vilket inte 
var fallet innan projektmodellen infördes enligt dem vi intervjuat.   

De riktlinjer som gäller i Uddevalla kommun för projektstyrning, beställning och 
uppföljning framgår av projektmodellen med bilagor. Projektmodellen ska vara känd av 
både förvaltning och de förtroendevalda i styrelsen och nämnderna. Projektmodellen är 
interaktiv och de dokument som är aktuella finns att hitta när man klickar sig fram i 
processkartan. Projektmodellen återfinns på kommunens intranät så samtliga 
medarbetare kan ta del av den. Inom ramen för projektmodellen finns också inbyggda 
kontrollpunkter för när och hur ekonomiuppföljning, projektuppföljning och byggmöten 
ska ske.  

Enligt uppgift har vissa projektledare inte fått utbildning i hur projektmodellen används, 
men i det stora hela har berörda personer fått vetskap om och utbildning i 
projektmodellen. Intervjupersonerna anser att utbildningen varit tillräcklig och att den 
borde genomföras mer kontinuerligt för att hålla kunskaperna levande hos 
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medarbetarna. De påpekar även att när en nyanställning sker är det viktigt att 
utbildning av projektmodellen alltid ska ingå. 

De projektledare som fungerar som beställare har genomgått en 
behovsanalysutbildning 2019. De politiska styrgrupperna i respektive projekt får 
löpande information om projektmodellen och dess olika moment då de tar del av 
underlag, förstudier, kalkyler och tidsplaner.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram checklistor för projektledning i syfte 
att i högre grad standardisera styrning av projekten. Arbetet med checklistor 
påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021 med hjälp av kommunledningskontoret.  

Projektmodellen är ett styr- och ledningsverktyg där övergripande punkter kring 
processen i sin helhet framgår. Under varje punkt finns bifogat relevant dokumentation 
så som:  

- Behovsbeskrivning: Man formulerar här behovet av den nya investeringen 
och de mål som ska uppnås. En problembeskrivning görs med hjälp av en 
omvärldsanalys och andra viktiga faktorer för projektet. 

- Kalkyl 1: Ett dokument där man översiktligt beskriver investeringsutgifter och 
driftkostnader för projektet. 

- Behovsanalys: I detta dokument identifieras problem som kan uppkomma i 
projektet. Med hjälp av behovsanalysen försöker man säkerställa rätt 
förutsättningar, tydliga målsättningar och ett tydligt syfte med projektet.  

- Kalkyl 2: Denna kalkyl gäller förstudie för investeringsbeslut. Här beskrivs 
förutsättningar, investeringsutgifter, samt kostnader och intäkter för projektet.  

- Lathund för förstudie: Instruktion om hur förstudie ska genomföras 

- Mall förstudie: Här beskriver man projektets bakgrund, syfte, mål och 
tillvägagångssätt. Man anger också frågeställningar som förstudien ska ge svar 
och rekommendationer på. Utöver detta görs även en intressantanalys för att 
identifiera vilka funktioner och organisationer som har ett intresse i projektet. 

- Krav på geodata: Instruktion kring hur geodata ska tas fram  

3.3.1 Bedömning  

Genom det utvecklingsarbete som bedrivits inom förvaltningen för att utveckla 
projektmodellen bedömer vi att det idag finns ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för att planera, genomföra och följa upp större investeringsprojekt. 
Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer bedömer vi dock att arbetet med att 
utveckla och förbättra och förtydliga projektmodellen bör fortgå. Vi bedömer även att 
ansvariga nämnder bör säkerställa att projektmodellen är känd och tillämpad av både 
berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  
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3.4 Har nämnden säkerställt att det finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 
större investeringsprojekt? 

Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att tillse att det finns adekvat 
beställarkompetens i förvaltningen. Det är kommunstyrelsens och beställande nämnds 
ansvar att, i samband med att projektorganisation för förstudier upprättas, tillse att rätt 
beställarkompetens knyts till projektet. Om inte samhällsbyggnadsförvaltningen kan 
erbjuda rätt kompetens för ett särskilt projekt kan antingen förvaltningen anställa en 
projektledare med rätt beställarkompetens eller så kan kommundirektören välja att själv 
knyta extern beställarkompetens till projektet utifrån gällande avtal.  

Under tidigare år har det funnits en kompetensbrist inom kommunen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på senare tid anställt projektledare med stor 
erfarenhet av att leda och driva större projekt. De har en lång erfarenhet att driva större 
komplexa projekt samtidigt som de har en god kunskap i detaljfrågor. Även om de 
nyanställda projektledarna har specifika projekt de leder finns de också tillgängliga för 
övriga projekt inom kommunen, vilket är en stor tillgång. I samband med att 
kommundirektören startat upp större projekt och satt ihop team för dessa har denne 
hittills alltid fått den kompetens som krävts. 

För att säkra kompetensöverföringen av beställarkompetens inom kommunen får de 
nyanställda en mentor som gör det lättare för dem att komma in i arbetet. Mentorn ska 
introducera de nyanställda i projektmodellen, olika system som de behöver arbeta i 
samt rutiner inom organisationen. Det finns en öppen och bra dialog inom 
projektteamen och mellan kollegor vilket gynnar kompetensöverföring kring 
projektstyrning och beställarkompetens. För den som behöver någon att fråga eller be 
om hjälp är det inga problem att fråga någon i teamet eller chefen. Vid 
medarbetarsamtalen tas alltid behovet av kompetensutveckling upp. En utbildningsplan 
upprättas som ska följas upp under året.  

3.4.1 Bedömning  

Vi bedömer att nämnden har säkerställt att det i möjligaste mån finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen. Vid behov av särskild kompetens eller vid 
svårigheter att rekrytera rätt kompetens har förvaltningen möjlighet att avropa extern 
kompetens utifrån gällande avtal.  

3.5 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan 
intern och extern kompetens i större investeringar? 

I huvudsak finns den grundläggande beställarkompetensen i förvaltningen. Att 
upprätthålla särskild spetskompetens inom allt för smala områden blir för dyrt för 
kommunen, då avropas tjänsten istället. Särskilt juridisk spetskompetens avropas 
externt i de mer komplexa och komplicerade upphandlingar som större mark- och 
exploateringsprojekt innebär.  
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De vi har intervjuat påpekar att även om det finns goda rutiner för hur tillgången av 
beställarkompetens säkerställs av samhällsbyggnadsnämnden och att 
kommunstyrelsen och beställande nämnder har god kompetens gällande beställning 
och projektstyrning kan det uppstå problematik när beställningarna inte samordnas 
utan varje nämnd gör sina egna beställningar. De menar att det skulle bli mer 
ändamålsenligt om dessa samordnades i högre grad. När tilläggsbeställningar behöver 
göras försvåras styrningen och projekten tenderar att bli dyrare än planerat om 
samordningen brister.  

3.5.1 Bedömning  

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig fördelning 
mellan intern och extern kompetens i större investeringar.  

3.6 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 
intern kontroll av den egna organisationens 
beställarkompetens? 

Den politiska styrgruppen får löpande avrapportering kring respektive projekt. 
Avrapporteringen sker utifrån de olika etapperna i projekten och minst fyra gånger per 
år och projekt. Vid avrapporteringen har styrgruppen ett system där projekten 
redovisas utifrån rött, gult, grönt i sina olika delar och faser. På så vis ges styrgruppen 
en överblick över hur projekten utvecklas och i vilka delar det kan finnas anledning för 
dem att ytterligare följa upp utvecklingen.  
 
Kommunstyrelsens presidium uppger att de känner sig trygga i hur projekten 
avrapporteras. De har alltid möjlighet att begära ytterligare information eller initiera 
ytterligare styrgruppsmöten vid behov. I och med att styrgruppen får information om hur 
projekten utvecklas tidigare i dag än vad som var fallet innan den nya 
projektledningsorganisationen fanns kan de också snabbare lyfta frågor i 
kommunstyrelsen om de olika projekten. Det har inte varit nödvändigt i de projekt som 
nu pågår, men de ser det som en klar förbättring från tidigare styrning.  
 
Vid de byggmöten och förvaltningens styrgruppsmöten som hålls följs projekten upp. 
De följs då upp avseende ekonomi och färdigställandegrad. Att följa upp och 
kontrollera fastställd tidsplan är av stor vikt för ett lyckat projekt menar de vi intervjuat. 
Entreprenörerna fakturerar a conto mot projekt- och betalningsplan. Det finns vissa 
möjligheter för projektledaren att göra justeringar i budget för projekten. Större 
förändringar i budget lyfts till närmaste chef och projektgruppen. Entreprenören kan 
inte skicka en slutfaktura innan slutbesiktningen är gjord och uppdraget är godkänt av 
kommunen. Inför slutbesiktning sker det vissa kontroller av fakturor och underlag 
kopplat till projektet.  
 
Det finns kontrollmoment inbyggt i projektmodellen, exempel på detta är eventuella 
avsteg från detaljplanen. Kontrollmomentet uttrycks som en fråga och beroende på om 
det finns behov av en ny eller ändrad detaljplan behövs en ny planansökan göras. Efter 
ett positivt planbesked kan ett igångsättningsbeslut fattas av kommunfullmäktige. På 
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liknande sätt åskådliggörs vilka steg som behöver färdigställas innan nästa steg kan 
tas i de olika processerna i projektmodellen. Modellen är ett tydligt och bra instrument 
för styrning och uppföljning av kommunens investeringsprojekt. Av våra intervjuer 
framgår dock att det finns delar som kan utvecklas ytterligare.  
 
Den interna kontrollen utförs av projektledaren, som också är kontrollansvarig, i 
samarbete med projektekonom. De följer upp och kontrollerar allt från ekonomi till 
färdigställandegrad men också projektplan och tidsplan. Projektledaren och 
projektekonomen rapporterar till projektkoordinatorn som i sin tur redovisar för 
kommundirektören. Det kan se lite olika ut beroende på vilket projekt som 
redovisningen avser och vilka avtal som gäller. I de större projekt genomförs 
rutinmässigt en rad kontroller för att säkerställa att avtal följs. Följande kontroller 
genomförs för att minska risken för avvikelser:  
 

• Under projekteringen utförs granskning/kontroll av alla handlingar som 

sammanställs i gemensamma granskningsmöten innan handlingen blir godkänd 

och stämplad som arbetshandling.  

• Det upprättas ett kontrollprogram för de olika momenten som skall 

kvalitetssäkras i projektet. 

• Entreprenören upprättar arbetsberedningar för respektive arbetsmoment. 

• Egenkontroller/checklistor upprättas för arbetsmomenten vilka kontrolleras och 

signeras efter utfört arbetsmoment, arbetsmomenten delas upp i delmoment så 

att kontrollerna utförs löpande under hela uppförandetiden. 

• Byggledningen kontrollerar och följer fortlöpande upp arbetet på plats samt 

kontrollerar även signerade egenkontroller.  

• Kvalitetsarbetet behandlas vid varje byggmöte. 

• Kvalitetsansvarig och kommunens byggnadsinspektör gör platsbesök under 

byggtiden. 

 
I projektet som Hemsö ansvarar över finns det specifika regler och rutiner som blivit 
inarbetade i avtalet om hur kontrollen ska göras och vilket ansvar Hemsö har i 
förhållande till kommunen. Det finns ett så kallat ”grindbeslut” vilket innebär att man 
sammanställer beslutspunkter där projektet prövas. Man tar alltså ställning till om nästa 
fas ska påbörjas eller inte beroende på statusen i projektet. Genom att arbeta med 
grindar underlättar man för projektbeställaren att analysera och reflektera över 
projektet.  
 
Efter att investeringen färdigställts och är i bruk ansvarar kommunen själv för kontroll, 
underhåll och uppföljning av själva investeringen. Detta avtalas inte bort till 
entreprenören. Skulle tvist uppstå om det visar sig att t.ex. materialval inneburit en 
kortare livslängd i investeringen än avtalat driver kommunen frågan om ersättning mot 
berörd entreprenör.  
 
Den ansvarsfördelning som finns gällande hantering av fakturor är tydlig. 
Projektledarna får attestera fakturor upp till ett bestämt belopp. Skulle fakturans belopp 
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överstiga detta är det överordnade chefer som istället attesterar fakturan. Även 
tilläggsfakturor godkänns och attesteras av en annan person än projektledaren.  
 
Risken för förekomst av korruption och oegentligheter i kommunens större projekt 
bedöms av dem vi intervjuat som mycket liten. De menar att de har en god kultur i 
kommunen avseende denna typ av beteenden. I och med att all upphandling sker via 
upphandlingsenheten finns inte beroendeförhållanden inbyggda i relationerna mellan 
projektansvariga och entreprenören. Inte heller mellan styrgruppens medlemmar och 
entreprenören. Skulle det uppstå frågor kring eventuella jäv lyfts frågan till 
jävsnämnden. 

3.6.1 Bedömning  

Utifrån den nya projektmodellen är det kommunstyrelsen som har ansvaret för att den 
interna kontrollen i de större investeringsprojekten är tillräcklig. Det finns upprättade 
rutiner för när, var och hur uppföljning och kontroll av projekten ska ske och hur 
avvikelser ska hanteras. Investeringsprojekt är alltid riskprojekt vilket innebär att det är 
väsentligt att det finns identifierade kontrollåtgärder som baseras på en risk- och 
väsentlighetsanalys för varje projekt. Av vad som framkommit vid vår granskning är det 
oklart om så sker. Vi bedömer därför att den interna kontrollen kan stärkas i de större 
mark- och exploateringsprojekten.    

3.7 Är ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 
nämnder tydlig i de större projekten? 

Kommunstyrelsen har ansvaret för de större mark- och exploateringsprojekten. Övriga 
projekt ägs av beställande nämnd. Verkställigheten av investeringsbeslut ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för i de projekt som inte faller under kommunstyrelsens 
ansvar.  
 
Genom att de större projekten idag är samordnade under kommunstyrelsen och 
kommundirektörens ledning har ansvarsfördelningen förtydligats ytterligare. 
Kommunstyrelsens presidium bedömer att ansvarsfördelningen är tydlig idag. De 
menar att den nya organisationen är bra och har möjliggjort för ett högre tempo i 
investeringarna. Kommunstyrelsens presidium menar att de har ett bra grepp om 
styrningen av projekten, trots att de är många och stora. Tidigare har inte 
investeringsbudgeten tagits i anspråk fullt ut, vilket sker i större omfattning idag.  
 
För att medvetandegöra beställande nämnder om de kostnader som uppstår i 
samband med att investeringar tas i bruk, ingår alltid driftskostnaderna i 
investeringskalkylen. Beställande nämnd informeras om driftskostnaderna och ska 
innan beslut tas bekräfta att de kan hantera dem inom budget.  
 
Vid våra intervjuer framkommer att ansvarsfördelningen mellan styrelsen, övriga 
nämnder och förvaltningen inte upplevs som lika tydlig av alla inblandade parter. De 
menar att det inte är ett tydligt ägarskap av de tvärsektoriella frågorna i de större 
nämndöverskridande projekten. Det upplevs finnas en gråzon kring vem som ska göra 
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vad och vem som har ansvar för vad. Ett exempel som lyfts är skolbyggnationen och 
vilken nämnd som har ansvar för vad i specifika delar. En ökad dialog kring 
ansvarsfördelningen efterfrågas.  

3.7.1 Bedömning  

Av vad som framkommit vid vår granskning bedömer vi att ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och övriga nämnder vid större investeringsprojekt bör förtydligas och 
dokumenteras.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ställda revisionsfrågor 
är att: 

- Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som är 
involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

- Den centralisering av projektorganisationen som genomförts under senare år 
har bidragit till en ökad tydlighet i styrning, ledning och kontroll över de större 
investerings projekten, samtidigt som det finns en kvarvarande otydlighet kring 
vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens 
tillsätts i projekt. Detta bör förtydligas enligt vår mening.  

- Genom den centralisering av projektstyrningen som genomförts under senare 
år är ansvaret för att analysera och planera att rätt beställarkompetens finns 
tillgänglig kommunstyrelsens och under styrelsen kommundirektörens.  

- Det finns tydliga rutiner för hur kommunstyrelsen och samhällsbyggnads 
nämnden ska arbeta med analys och planering avseende behov av olika 
kompetenser för att beställa och genomföra större investeringsprojekt. Dock 
bedömer vi att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

- Det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa 
upp större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla 
projektmodellen bör dock fortgå. Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och 
tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom partneringprojekten 
säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens.  

- Det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 
större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. 
Det är oklart i vilken mån så sker och vi bedömer därför att den interna 
kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.  
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Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- Förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan involverade nämnder i 
de större investeringsprojekten.  

- Förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt 
beställarkompetens tillsätts i den större investeringsprojekten. 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 

- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den interna kontrollen i respektive 
större investeringsprojekt.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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Kommunens revisorer 
 

 

 

      

     

    

  

Granskning av beställarkompetens vid större projekt 

 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med beställarkompetens vid större projekt. 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid större mark- och 

exploateringsprojekt och investeringar.  

 

Av granskningen framgår att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som 

är involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

 

Vidare framgår att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa upp 

större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla projektmodellen bör dock fortgå. 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och  

tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. 

 

Granskningen visar att det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 

större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen bygger på en risk- och 

väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. Det är oklart i vilken mån så sker och vi 

bedömer därför att den interna kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.   

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 11 februari 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Handläggare 

Processledare Paula Nyman 
Telefon 0522-69 63 75 
paula.nyman@uddevalla.se 

 

Granskning av beställarkompetens vid större projekt  

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 
genomfört en granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med 
beställarkompetens vid större projekt och om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet. 
 
Granskningen visar att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, 
genomföra och följa upp större investeringsprojekt samt att det finns upprättade rutiner 
för intern kontroll i projektmodellen för investeringsprojekt. Granskningsrapporten 
innehåller dock rekommendationer till kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-
nämnden att säkerställa efterlevnad av rutinerna. 
Av granskningen framgår också att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder som är involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och 
dokumenteras. 
Förvaltningen föreslår att förbättringsarbetet sker i tre delar och genomförs i samverkan 
med övriga förvaltningar: 
 

 Fortsätta implementera projektmodellen inom samhällsbyggnads 
verksamhetsansvar, från behovsanalys till genomförande av projekt och fortsatt 
drift. Implementering inkluderar rutiner för riskanalys och intern kontroll. 
 

 Fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt kopplade till projektmodellens faser 
som samhällsbyggnad har huvudansvar för, från projektering till drift. 
Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan verksamheter inom 
samhällsbyggnad, men också över förvaltningsgränserna.  
 

 Utveckla rutiner och förtydliga ansvar i projektmodellens första faser, 
idé/behovsanalys och förstudier inför beslut om investeringsmedel och 
igångsättning. I dessa faser är beställande verksamhet och 
kommunledningskontoret huvudansvariga. Utvecklingsarbetet bör ske i 
samverkan med lokalförsörjningsgruppen. 

 
I samhällsbyggnads fastställda internkontrollplan för 2022 ingår granskning av 
Projektmodellen 2.0 för att följa upp och säkerställa att fastställda rutiner i modellen 
efterlevs.   
En kompletterande granskning har också genomförts av kommunens styrning av 
partneringprojekt med rekommendationer ställda till kommunsstyrelsen. Rapporten 
bifogas som informationsunderlag.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Följebrev Granskning av beställarkompetens vid större projekt Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Rapport Granskning av beställarkompetens vid större projekt 
Följebrev Granskning av partneringprojekt Kommunstyrelsen 
Rapport Granskning av partneringprojekt 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att förvaltningens förslag om att fortsätta implementera och utveckla projektmodellen 
för investeringar i samverkan med övriga förvaltningar ska översändas till revisionen 
som samhällsbyggnadsnämndens svar på åtgärder som planeras vidtas. 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

 
Granskning av beställarkompetens vid större projekt 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 
genomfört en granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med 
beställarkompetens vid större projekt och om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet. 
 
Granskningen visar att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, 
genomföra och följa upp större investeringsprojekt samt att det finns upprättade rutiner 
för intern kontroll i projektmodellen för investeringsprojekt. Granskningsrapporten 
innehåller dock rekommendationer till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa efterlevnad av rutinerna. 
Av granskningen framgår också att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder som är involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och 
dokumenteras. 
 
2018 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för investeringar och 
investeringsprocessen reviderades. Bland annat med att behovsanalys och förstudie med 
kalkyl ska utgöra underlag för att ett investeringsprojekt ska få igångsättningsbeslut i 
flerårsplanen. Kommunens projektmodell för investeringsprojekt förvaltas av 
samhällsbyggnad och har sedan 2018 utvecklats till att vara en komprimerad form av 
investeringsprocessen från behovsanalys till drift. I modellen finns rutiner, mallar och 
processbeskrivningar inkluderade för att kunna utgöra ett effektivt verktyg. 
Implementering behöver fortsätta inom samhällsbyggnad nya organisation. Fortsatt 
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utveckling av rutiner, mallar och kopplade processer behöver också fortsätta och detta 
arbete är planerat inom samhällsbyggnad och leds av avdelningen Ledning och stöd. 
 Samhällsbyggnad behöver fortsätta implementera och utveckla rutiner inom de faser 
där samhällsbyggnad är huvudansvariga. Utveckling behöver också ske i de tidiga 
faserna behovsanalys och förstudie där samhällsbyggnad är delaktiga men inte 
huvudansvarig. Detta förbättringsarbete behöver göras i samverkan med övriga 
förvaltningar och med lokalförsörjningsgruppen. 
 

 
 
Förvaltningen föreslår att förbättringsarbetet utifrån revisorernas granskning sker i tre 
delar och genomförs i samverkan med övriga förvaltningar: 

 Fortsätta implementera projektmodellen inom samhällsbyggnads 
verksamhetsansvar, från behovsanalys till genomförande av projekt och fortsatt 
drift. Implementering inkluderar rutiner för riskanalys och intern kontroll. 
 

 Fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt kopplade till projektmodellens faser 
som samhällsbyggnad har huvudansvar för, från projektering till drift. 
Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan verksamheter inom 
samhällsbyggnad, men också över förvaltningsgränserna.  
 

 Utveckla rutiner och förtydliga ansvar i projektmodellens första faser, 
idé/behovsanalys och förstudier inför beslut om investeringsmedel och 
igångsättning. I dessa faser är beställande verksamhet och 
kommunledningskontoret huvudansvariga. Utvecklingsarbetet bör ske i 
samverkan med lokalförsörjningsgruppen. 

 
 
I samhällsbyggnads fastställda internkontrollplan för 2022 ingår granskning av 
Projektmodellen 2.0 för att följa upp och säkerställa att fastställda rutiner i modellen 
efterlevs. Två delprocesser kommer granskas. Beställningar enligt fastställd rutin och 
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överlämningarna mellan enheter och avdelningar i de olika faserna i projektmodellen, 
från förstudie till avslut.  
 
Revisionen önskar samhällsbyggnadsnämndens svar på vilka åtgärder som planeras 
vidtas gällande granskningen av beställarkompetens vid större projekt senast 2022-05-
11 
 
 
 
Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt, kommunstyrelsen 
En kompletterande granskning har också genomförts av kommunens styrning av 
partneringprojekt. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Granskningsrapporten 
innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen som ytterst ansvarig i granskade av 
partneringprojekt. Utförande sker dock inom samhällsbyggnads ansvarsområde. 
Rapporten för granskning av partneringprojekt bifogas därför som informationsunderlag 
och kommenteras här i ärendebeskrivningen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen. 
 
Granskningsrapporten lyfter att samhällsbyggnadsförvaltningen är beroende av stöd 
från Urkraft AB som partneringledare i pågående projekt och att förvaltningen bör 
bygga upp egen kompetens i denna funktion. 
Nämnden och förvaltningen säkerställer beställarkompetens och specialistkompetens 
inom många kunskapsområden i uppdrag och projekt, exempelvis vid 
investeringsprojekt. Vissa specialistfunktioner och kompetenser lämpar sig väl att anlita 
som konsulttjänster för ett effektivt stöd. Kompetens för upphandling av 
samverkanspartnering och fortsatt partneringledning bedöms i nuläget vara en sådan 
lämplig konsulttjänst. 
 
 
Maria Jacobsson Paula Nyman 
Förvaltningschef Processledare 
 
Skickas till 
Thomas.edin@se.ey.com 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr SBN 2022/00080 

Revisionsrapport granskning av beställarkompetens vid större 
projekt 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 
genomfört en granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med 
beställarkompetens vid större projekt och om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet. 
 

Granskningen visar att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, 
genomföra och följa upp större investeringsprojekt samt att det finns upprättade rutiner 
för intern kontroll i projektmodellen för investeringsprojekt. Granskningsrapporten 
innehåller dock rekommendationer till kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-
nämnden att säkerställa efterlevnad av rutinerna. 

Av granskningen framgår också att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder som är involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och 
dokumenteras. 

Förvaltningen föreslår att förbättringsarbetet sker i tre delar och genomförs i samverkan 
med övriga förvaltningar: 

 Fortsätta implementera projektmodellen inom samhällsbyggnads 
verksamhetsansvar, från behovsanalys till genomförande av projekt och fortsatt 
drift. Implementering inkluderar rutiner för riskanalys och intern kontroll. 

 Fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt kopplade till projektmodellens faser som 
samhällsbyggnad har huvudansvar för, från projektering till drift. 
Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan verksamheter inom 
samhällsbyggnad, men också över förvaltningsgränserna.  

 Utveckla rutiner och förtydliga ansvar i projektmodellens första faser, 
idé/behovsanalys och förstudier inför beslut om investeringsmedel och 
igångsättning. I dessa faser är beställande verksamhet och 
kommunledningskontoret huvudansvariga. Utvecklingsarbetet bör ske i 
samverkan med lokalförsörjningsgruppen.  

I samhällsbyggnads fastställda internkontrollplan för 2022 ingår granskning av 
Projektmodellen 2.0 för att följa upp och säkerställa att fastställda rutiner i modellen 
efterlevs.   

En kompletterande granskning har också genomförts av kommunens styrning av 
partneringprojekt med rekommendationer ställda till kommunstyrelsen. Rapporten 
bifogas som informationsunderlag.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Följebrev Granskning av beställarkompetens vid större projekt Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Rapport Granskning av beställarkompetens vid större projekt 
Följebrev Granskning av partneringprojekt Kommunstyrelsen 
Rapport Granskning av partneringprojekt 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Susanne Grönvall (S) och Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att förvaltningens förslag om att fortsätta implementera och utveckla projektmodellen 
för investeringar i samverkan med övriga förvaltningar ska översändas till revisionen 
som samhällsbyggnadsnämndens svar på åtgärder som planeras vidtas. 
 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2022-04-21  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2022-04-26 till  
Thomas.edin@se.ey.com 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 

mailto:Thomas.edin@se.ey.com


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KS 2022/00257 

Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om 
minskad tomträtt Tjöstelsröd 1:37, upphävande av nyttjanderätt 
Tjöstelsröd 1:1 samt investering i ny konstgräsanläggning m.m. 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, respektive 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 
innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 
LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 
gäller för övriga kommunala anläggningar. Överenskommelsen motiveras av att vikten 
av kommunal rådighet i området för att skapa likvärdiga förutsättningar för 
fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd behovsbeskrivning och behovsanalys 
beskriver behov kopplat till området som idrottsanläggning.  
 
Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 
finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 
miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen. 
Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 
är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 
konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 
med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 
villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds. Vid utebliven investering i ny 
konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att konstgräsanläggningen behöver 
avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för miljön. I bilagd behovsanalys 
kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa hanteringar av 
konstgräsanläggningen efter ett övertagande Kultur- och fritidsnämnden begär medel 
för investeringen samt för kapital- och driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl.  
 
Investeringens storlek bedöms till 7,437 mkr enligt uppgifter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en osäkerhet i kalkylen med anledning av 
den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom byggsektorn. I denna kostnad ingår, 
utöver konstgräsmatta, bl.a. planbelysning, rivning och bortforsling av befintlig plan 
samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen av mikroplaster. I syfte att 
säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på en 
miljösäkrad konstgräsanläggning bör projektöverlämning samt driftsättning ske 1 
oktober 2022.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 166 

 
Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och förbrukningsmaterial behöver 
säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen beräknas vinna laga kraft i juni 
och kultur och fritid således ansvarar för driften från och med det tillfället. Ersättningen 
till LSK enligt överenskommelsen om 3,495 mkr är inte budgeterad och föreslås 
finansieras via årets resultat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 163. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06.  
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-20 § 71.  
Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-04-06.  
Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb. 
Behovsbeskrivning Skarsjövallen.  
Behovsanalys Skarsjövallen.  
Behovskalkyl Skarsjövallen. 

Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP): Att ersätta ordalydelsen konstgräsanläggning med 
gräsanläggning, som är ett materialneutralt ordval, i förslaget i handlingarnas femte 
beslutssats.  
 
David Höglund Velasquez (V): Bifall till Karna Thomasdotters (MP) ändringsyrkande.  
 
Christer Hasslebäck (UP): Avslag på förslaget i handlingarna. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot avslag på detsamma och 
finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. Ordförande ställer därefter 
proposition Karna Thomasdotters (MP) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen 
avslå detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 
överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 
nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1,  
 
att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr),  
 
att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen,  
 
att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 
områdets framtida drift,  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 166 

 
att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 
7,437 mkr,  
 
att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 
mkr,  
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 
fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet,  
 
att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 
mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 
helårseffekt.  

Reservation 

Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden.  
 
Protokollsanteckning 
Christer Hasslebäck (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
Uddevallapartiet yrkar avslag på detta ärende och vill därför göra följande markering; 
 
Ärendet handlar om en köpeskilling på 3.500.000 kr för att få tillträde och rådighet till 
konstgräsplanen och andra ytor på Skarsjövallen som nyttjas av en fotbollsförening.  
En konstgräsplan som Kommunen redan äger. 
 
Använder föreningen anläggningen till 100 %? Om svaret är ja frigörs inga tider för 
andra om svaret är nej har man ju ett avtal att använda. Vad kommer LSK att betala för 
nyttjande av ytorna. 
 
Vi anser att dessa 3.500.000 kr är ett förtäckt föreningsstöd och inget annat. 
Föreningen har ju ett konstaterat stort underskott och förfallna skulder att reglera 
 
Vid mötet inom Samhällsbyggnadsnämnden den 21 april 2022 gjorde vår ledamot 
följande skriftliga notering med hänvisning till sakförhållandet ovan. 
 
Uddevallapartiet har vid flera tillfällen påpekat då det gäller markfrågor med våra 
föreningar, där kommunen köpt tillbaka mark/anläggningar och vi då sett en risk att 
detta blir ett förtäckt föreningsstöd. 
 
I samband med detta ärende får Uddevalla Kommun bl.a tillgång till konstgräsplan med 
nyttjanderätt. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Detta säkrar aktiviteter på konstgräsplan och nyttjande för barn och ungdomar i södra 
Uddevalla, samt föra över skötsel till kultur och fritidsförvaltningen, för en lång 
livslängd och bra miljöval för anläggningen med närhet till Natura 2000 område. 
Forts. § 166 
 
Hela hanteringen skapar dessutom ett antal andra frågeställningar. 
 

- Har kommunen rätt att säga upp det ingångna avtalet? Det finns särskild 
lagstiftning att ta hänsyn till på området. Lantmäteriet är ju heller inte klara 
med sin hantering. 

 
- Det är stor risk för att Föreningen nyttjar medlen för skuldreglering på ett sätt 

som gynnar enskilda. Statsstödsreglerna kan därför bli aktuellt då man hävdar 
att detta INTE är ett föreningsstöd eller sponsring. Syftet verkar vara mer av 
karaktären att rädda Föreningens verksamhet. Kommunens insyn i Föreningens 
ekonomi är dock begränsad utifrån lämnade rapporter. 

 
- Vilka ytterligare kostnader tillkommer för att klara renoveringsbehovet på 

anläggningen? 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om 

minskad tomträtt Tjöstelsröd 1:37, upphävande av 

nyttjanderätt Tjöstelsröd 1:1 samt investering i ny 

konstgräsanläggning m.m. 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). 
 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, respektive 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 
innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 
LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 
gäller för övriga kommunala anläggningar. 
 
Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd 
behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till området som 
idrottsanläggning.  
 
Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 
finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 
miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen. 
Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 
är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 
konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 
med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 
villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds.  
 
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 
konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 
miljön. I bilagd behovsanalys kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa 
hanteringar av konstgräsanläggningen efter ett övertagande 
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Kultur- och fritidsnämnden begär medel för investeringen samt för kapital- och 
driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl. Investeringens storlek bedöms till 7,437 mkr 
enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en osäkerhet i kalkylen 
med anledning av den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom byggsektorn. I 
denna kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, bl.a. planbelysning, rivning och 
bortforsling av befintlig plan samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen av 
mikroplaster. I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt 
seniorverksamhet (fotboll) på en miljösäkrad konstgräsanläggning bör 
projektöverlämning samt driftsättning ske 1 oktober 2022.  
 
Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och förbrukningsmaterial behöver 
säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen beräknas vinna laga kraft i juni 
och kultur och fritid således ansvarar för driften från och med det tillfället.  
 
Ersättningen till LSK enligt överenskommelsen om 3,495 mkr är inte budgeterad och 
föreslås finansieras via årets resultat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-28. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-21 § 163. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-20 § 71. 
Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-04-06. 
Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb. 
Behovsbeskrivning Skarsjövallen.  
Behovsanalys Skarsjövallen. 
Behovskalkyl Skarsjövallen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 
överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 
nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1, 
 
att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr), 
 
att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen,  
 
att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 
områdets framtida drift, 
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att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 
7,437 mkr,  
 
att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 
mkr, 
 
 att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 
fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet, 
 
att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 
mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 
helårseffekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ljungskile SK 
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Handläggare 

Roger Hansson  
Telefon 0522-69 6429 
e post roger.hansson@uddevalla.se 

  
  
  

 

      

    

  

 

Behovsanalysen avser: Skarsjövallen 
 

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 
 
2022-03-25 

Förvaltning 
 
Kultur och Fritid 

Avser verksamhet 
 
Fritid 
Uppdragsgivare 
 
AC Roger Hansson 

Tfn 
 
9 6429 

E-post 
 
Roger.hansson@ 
uddevalla.se 

Underskrift 
 
 
Kontaktperson för 
uppdraget 
 
AC Roger Hansson 

Tfn 
 
9 6429 
 

E-post 
 
Roger.hansson@ 
uddevalla.se 

 

1.2. Verksamhetsanalys 

 
Gör en riskbedömning inför ändringar i verksamheten, se 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-
verksamheten-broschyr-adi575.pdf 
A) Precisera den planerade ändringen 
Vad består ändringarna av? 
Ljungskile Sportklubb ska till kommunen överlåta del av tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom 
Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat 
en konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). Överenskommelsen 
ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning 
senast 2022-09-30.  

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
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Kultur och fritid kommer att vara ansvarig nämnd i det i avtalet angivna områdets framtida drift.  
 
Var ska ändringarna genomföras?  
Skarsjöområdet, Ljungskile. Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?  
Idrottsplatstekniker och vaktmästare avseende drift och underhållsarbete. Lokal- och 
anläggningsbokare avseende bokningar då ankäggningen läggs in i kommunens bokningssystem. 
Avdelningschef och enhetschef avseende arbete med utredningar och underlag för beslut, 
föreningsdialoger, strukturer, rutiner, risk- och konsekvensbedömningar samt kompetenssäkring. 
Vidare också inköpsförfarande och budgetarbete.  
 
B) Gör riskbedömningen – vilka fysiska, sociala och psykologiska risker förekommer?  
 
• Svåra/komplicerade arbetsuppgifter  
Förekommande och tillkommande arbeten är inte svårare eller mer komplicerade än nuvarande. 
• Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande  
Om och när beslut fattats kommer avdelningen att ha full rådighet över aktuella ytor och 
anläggningar, innefattande påverkansmöjligheter. Inflytande kring strukturer och rutiner samt skötsel 
hanteras i linjen av enhetschef.  
• Otydlig organisation  
Driftsorganisationen behöver förstärkas vilket beskrivs och definieras i den ekonomiska kalkylen.  
• Brister i samarbetet  
Avdelning Fritid och enhet anläggningar har påbörjat dialog och samverkan med LSK. Vid beslut 
kommer detta att definieras vidare.  
• Ensamarbete  
Ensamarbete kommer att förekomma, i likhet med arbetsuppgifter i övriga avdelningen/enheten.  
• Våld och hot   
Det finns inte information, erfarenhet eller uppfattningar om att våld och hot kommer att förekomma 
vid anläggningen då arbete utförs.  
• Otydliga arbetsuppgifter 
Om beslut fattas innebär det att ta över drift och underhåll på en ny anläggning där kommunens 
kunskap och kompetens samt erfarenhet är låg. Dock är enhetens samlade kompetens hög avseende 
drift- och underhållsuppdraget rent generellt (naturgräs och konstgräs). Otydlighet inledningsvis kan 
inte uteslutas men sannolikt hittar enheten snabbt rätt i strukturer och rutiner – med stöd av LSK 
erfarenheter.  
•Hantering av farliga ämnen  
I uppdraget ingår inte hantering av farliga ämnen (kem) men hantering av fordon och maskiner 
(traktor, gräsklippare, harvar, etc) samt naturgräsgödning, kalk, sand etc.  
 
C) Åtgärda de risker som kommit fram. De åtgärder som inte vidtas omedelbart ska skrivas 
ned i en handlingsplan som anger: 
Åtgärder som ska genomföras  
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Förstärkning av driftsorganisationen (LÅG-MEDEL) behöver ske och sker primärt genom att 
enhetschefen inventerar befintliga kompetenser och resurser inom enheten och förstärker enheten 
med 50% vilket definierats.  
 
Samarbete och samverkan (LÅG) med LSK är av största vikt, i synnerhet initialt i syfte att snabbt 
etablera en god förståelse för anläggningens förutsättningar och behov. Därefter också i syfte att 
utveckla goda relationer syftandes till god arbetsmiljö och möjliga synergieffekter.  
 
Ensamarbete kommer att förekomma (LÅG/MEDEL). Det finns sedan tidigare rutiner för detta då 
det förekommer på avdelningen och enheten idag. Dessa behöver lyftas upp igen på APT i syfte att 
medvetandegöra samt vid behöv revidera.  
 
Otydlighet i arbetsuppgiften (LÅG) kan aldrig uteslutas då något är nytt men kommer att hanteras 
genom enhetschefens försorg. Rutinbeskrivningar och checklistor för skötsel av hela anläggningen 
kommer att utarbetas i dialog med LSK som har stor erfarenhet på den aktuella platsen.  
 
• När åtgärderna ska vara genomförda  
2022-10-01 baserat på att – som anges ovan “Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av 
kommunfullmäktige samt ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30". 
 
• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs 
Enhetschef anläggningar. 
 

 
Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar/anläggningslösningar prövas?  
Verksamheten har tidigare värderat och beräknat möjligheten att tilldela tider på konstgräs på 
anläggningar centralt i Uddevalla. Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning kommer LSK 
uppvakta Uddevalla kommun och behöva tider för träning och match på övriga (4) anläggningar. Det 
skulle innebära att barn- och ungdomar hänvisas att åka från Ljungskile till Uddevalla för träning och 
match flera gånger i veckan. Sannolikt kommer kommunen att kunna erbjuda tider och tillfällen men 
långt ifrån nuvarande möjligheter och förutsättningar, och inte utan att det påverkar övriga 
föreningar. Fridhemsvallen (11 mot 11) är redan nu mycket bokad (som beskrivs i 
behovsutredningen) och så även Undavallen (11 mot 11) och sommarhemmet (9 mot 9).  

 
Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser  samt investeringar som kan tas 
tillvara? 
Nej – det har tidigare inte legat i KFN strategier att köpa eller överta områden vid Skarsjövallen.  
Fritid och enhet anläggningar har en generellt hög samlad kompetens avseende drift och underhåll av 
konstgräsplaner och naturgräsplaner och har för detta ändamålsenliga fordon med tillhörande 
utrustning. Med tillförande av ytterligare an stor anläggning är dock ovanstående otillräckligt - inte 
minst mot bakgrund av avståndet mellan Uddevalla och Ljungskile. Fordon och utrustning behöver 
därför finnas på plats i Ljungskile.  
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Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler och anläggningar påverkas av det nya/förändrade 
behovet? Exempelvis resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 
För att säkra drift med rätt utrustning (fordon, maskiner och utrustning) kompetens (medarbetare) 
samt förbrukningsmaterial (sand, gödning, salt etc) behövs tillskjutande kommunbidrag.  
 

 
Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  
Konstgräset på anläggningen är 14 år gammalt och i mycket dåligt skick. Görs inte en reinvestering i 
anläggningen behöver denna avvecklas både av säkerhetskäl för utövare och av miljöskäl. En ny 
konstgräsanläggning är nödvändig med invallning och strukturer för att säkerställa minimal spridning 
av plaster och gummigranulat.  

 
Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 
Säkerhetskrav utifrån människors hälsa och miljö krävs, särskilt då konstgräsanläggningens 
nuvarande placering ligger i ett miljökänsligt område. 
 

 
Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 
Konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig verksamhet med stöd av 9 kap. 1 
§ miljöbalken, punkt ett eller två1. Bland annat följande rekommendationer finns gällande konstgräs med granulat:  
 
Gummigranulat som hamnar utanför planen skall återföras. Ansvarig behöver planera så det finns ytor, gärna 
asfalterade, där snö kan läggas från konstgräsplanen. En grusyta som täcks med markduk eller en uttjänt 
konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt. Samtliga konstgräsplaner bör ha slutna plan- och 
ytvattendräneringar för framtida eventuella reningsverk. Dagvattenfilter och reningsfilter rekommenderas2. 
 
En ny belysningsarmatur som drar avsevärt mycket mindre kilowatt (från Halogen till LED) är ett 
behov som medför en miljöförbättring och som också kommer att minska driftskostnader och behov 
av ytterligare kommunbidrag.  
 

 
Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 
Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat överenskommelse med Ljungskile Sportklubb.  
Överenskommelsen är tecknad mot bakgrund av kommunens ambitioner att åstadkomma kommunal rådighet i 
Skarsjöområdet och arbeta för likvärdiga förutsättningar i hela kommunen.   
 
KFN och förvaltningen jobbar med KF-uppdraget kring konstgräsplaner:  
 
 “att utreda villkoren för konstgräsplaner” och de tre delarna 
1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner, 
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll samt 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner 
 

                                                 
1 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf 
2 https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2019/09/processguide_konstgras.pdf 
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Utredningen väntas färdigställas 2022.  
 

Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 
förvaltning)? 
Anläggningen som helhet bedöms mycket värdefull för Uddevalla kommun avseende 
rådighet baserat på att Ljungskile som samhälle (och en viktig del av Uddevalla kommun) 
växer. Det planläggs för cirka 200 – 270  bostäder i Skarsjöområdet, det byggs en förskola i 
området och det planeras för en helt ny skola i Ljungskile med upp emot 1000 elevplatser. 
Vidare angränsar Skarsjöområdet/anläggningen till friluftsområden och skulle kunna 
möjliggöra stora synergieffekter  när och om rådighet i området finns.  
 
Med denna behovsbesanalys (och behovsutredning)  som grund är  förvaltningens uppfattning 
att en förstudie bör beställas av samhällsbyggnad under hösten 2022 där aspekter såsom 
offentlig konst, spontana aktiva mötesplatser, tillgång till kvalitativ fritid för boende i området 
och tillgång till friluftsliv utreds. 
 
I ett flerårsperspektiv skulle anläggningen som helhet kunna innebära användardriven och innovativ 
utveckling för barn- och ungdomar, skola/elever, vuxna och seniorer – genom föreningslivet och 
civilsamhället eller på egna initiativ och villkor. 
 
Likt andra intresseområden och verksamhetsområden inom kultur och fritids ansvarsområde kan 
medborgardialoger genomföras med invånare och föreningar. Internt kan samverkan ske med andra 
förvaltningar i syfte att processa fram en behovsbeskrivning och en behovsanalys – grundad i styrande 
dokument, eller som grund för att revidera och skapa nya förutsättningar. 
 

 

1.3. Lokalbehovsanalys/Anläggningsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 
. 

Frågeställning Svar 
Ej aktuellt 
(markera 
med X) 

Typ av verksamhet 
 

Idrott och fritid  

Lokalisering 
 

Ljungskile, Skarsjöområdet  

Vilken yta krävs för verksamheten 
(m2 / barn etc.) 
 

Enligt liggande överenskommelse - 
ca 35.000 kvm  

Särskilda önskemål /krav 
 

Enligt överenskommelsen  
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Tillåtna antal våningar på 
verksamheten 
 

 
x 

Vilka anordningar behöves 
(lekplatser etc.) 
 

Konstgräsanläggning med belysning 
(finns i dagsläget) 
Naturgräsanläggning (finns i 
dagsläget)  
Grusplan (finns i dagsläget) 
 

 

Vilken typ av funktioner och 
utrymmen kommer verksamheten att 
behöva 
 

Konstgräsanläggning med belysning 
(finns i dagsläget men reinvestering 
behövs till ett billigare alternativ för 
drift och underhåll - LED) 
Naturgräsanläggning (finns i 
dagsläget)  
Grusplan (finns i dagsläget) 

 

Antal parkeringsplatser och andra 
funktioner som påverkar markytor 
 

Befintlig grusplan (ingående i köpet) 
kan användas som parkerin.g 
Befintlig parkering vid huvudarenan 
finns tillgänglig - dock begränsat vid 
matcher på huvudarenan.  

 

Vilka funktioner bör ligga i 
anslutning till varandra? Finns 
samband mellan inre funktioner och 
yttre miljö som bör beaktas? T.ex. 
samordning av kök, gympahallar etc. 
för skolor) 
 

 

x 

Antal avdelningar (ex förskola) 
 

 x 

Antal elever /barn/ åldringar 
 

Anläggningen är idag belagd med ca 
45 aktiviteter per vecka av barn- och 
ungdomar, juniorer samt seniorer 
och av både flickor och pojkar/ 
kvinnor och män.  
Ljungskile SK har 450 aktiva varav 
strax över 400 är barn och unga. 
LSK har 23 lag som samsas på en 
konstgräsanläggning. 
Ungdomsverksamheten är delad med 
Grohed, som också har ett seniorlag. 
Groheds IF anlägger enligt uppgift 
en konstgräsplan våren 2022.  
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Bedömning av personalantal och 
vilka yrkeskategorier som kommer 
nyttja anläggningen. 
 

Mestadels medlemmar från LSK. 
 
Anläggningspersonal för drift, 
skötsel och underhåll. 

 

Miljöpåverkan närmiljö 
 

Konstgräsplaner medför 
en miljöpåverkan, bland 
annat eftersom 
gummigranulatet som 
finns på konstgräsplaner 
är en källa till 
mikroplastspridning. En 
ny konstgräsanläggning 
behöver anläggas då 
nuvarande är uttjänt. 
Denna anläggning 
behöver ha invallning 
och strukturer för att 
säkerställa minimal 
spridning av plaster och 
gummigranulat.  

 

Vägnät (påverkan, behövs 
ombyggnation etc.) 
 

Påverkan på vägnätet genom 
anläggningsprocessen samt trafik till 
och från området.  

 

Krävs speciella installationer för 
exempelvis IT, telefoni och larm 
 

Översyn av styr- och regler avseende 
el, larm och passage då två 
intressenter kommer att samordnas 
och samverka i området (LSK och 
Uddevalla kommun).  

 

Krävs speciella anpassningar ur 
tillgänglighetssynpunkt utöver 
lagkrav 
 

 

x 

Varutransporter 
 

 x 

Skolskjuts   
 

 x 

Tidsram för förstudien 
 

Förstudie för anläggningen som 
helhet bör påbörjas i höst 2022.  
 

 

Tidsram för projektet 
 

Önskvärt är en ny 
konstgräsanläggning driftsatt till 1 
oktober 2022.  
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Övriga upplysningar /bra att veta 
 

KFN och förvaltning har agerat i 
enlighet med uppdrag från 
kommunledningen – och en 
övereskommelse är träffad, i syfte att 
ta fram underlag inför ett möjligt 
framtida avtal.  

 

Övriga upplysningar /bra att veta 
 

  

Övriga upplysningar /bra att veta 
 

  

 

1.4. Nyttobeskrivning 

 
Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 
Effektiviseringspotential 
 

Förvaltningen och avdelning Fritid kommer inte att kunna drifta 
anläggningen enbart genom effektiviseringar då anläggningen är stor till ytan 
och komplex då det handlar om både naturgräs och konstgräs. Vidare ligger 
anläggningen i Ljungskile där vi inte driftar något idag varför både fordon- 
och maskinpark samt kompetens måste tillföras - vilket beskrivs separat 
(behovskalkyl, excelark).  

Om inget görs (0-alternativ) 
 

Konstgräsanläggningen i området är 14 år gammal och mycket nedsliten 
och redan inför 2019 varslade LSK om att tider för träning och match 
behövdes på andra konstgräsanläggningar inne i Uddevalla med omnejd. 
Aktuell anläggning har varit en av totalt 5 fullstora konstgräsanläggningar i 
Uddevalla kommun (inkluderat en icke kommunal). Då 
konstgräsanläggningen vid Rimnersområdet (C-plan) togs bort som en 
konsekvens av simhallsplaceringen försämrades kommunens förutsättningar 
att erbjuda föreningslivet tillgänglighet och attraktivitet. Uddevalla kommun 
har genom Kultur - och fritidsnämnden och förvaltningen gjort satsningar 
enskilt och tillsammans med föreningslivet och har nu 3 fullstora 
konstgräsanläggningar och en något mindre: 
 
En i norra området - Fridhemsvallen 11 mot 11 
En i västra området - Undavallen 11 mot 11 
En i östra området - Thordéngården 11 mot 11 (ej kommunal)  
En i södra området/central - Sommarhemsskolan 9 mot 9 
 
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning kommer LSK uppvakta 
Uddevalla kommun och behöva tider för träning och match på ovan nämda 
(4) anläggningar. Det skulle innebära att barn- och ungdomar hänvisas att åka 
från Ljungskile till Uddevalla för träning och match flera gånger i veckan. 
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Sannolikt kommer kommunen att kunna erbjuda tider och tillfällen men långt 
ifrån nuvarande möjligheter och förutsättningar och inte utan att det påverkar 
övriga föreningar.  Således finns en risk att övriga föreningar som en 
konsekvens av detta får svårt att växa vidare avseende antalet aktiva utövare 
och antalet lag. Detta bör beaktas i perspektivet av aktuellt KF-uppdrag 
“antalet föreningsaktiviteter skall öka”.  
 
Fler lag och fler tider på Fridhemsvallen som redan nu utmanas hårt pga 
bristfälliga förutsättningar (utreds i separat Behovsanalys) kan få som 
konsekvens att inget omklädningsrum kan tilldelas aktuell tid. I dagsläget har 
Fridhemsvallen två tillgängliga omklädningsrum som tillsammans med 
ishallens sex omklädningsrum skall skapa tillgänglighet och attraktivitet för 
fotboll, ishockey och konståkning - träning, match och 
arrangemang/cup/turnering.  
 
Gällande konstgräset behöver en reinvestering göras, annars är alternativet att 
planen inte kan användas och beslut om avvecklande behöver tas, på grund 
av planens skick och miljöriskerna den medför. 
 
En allvarligare konsekvens om inget görs är att befintlig anläggning har stora 
brister vad avser spridning av plaster och granulat. Detta måste alldeles 
oavsett åtgärdas i synnerhet då aktuell anläggning ligger mitt i ett 
miljökänsligt område.  
 
Stor konsekvens! 
 
Naturgräsanläggningen i området bedöms var mycket bra och innehålla 
en 11 mot 11, samt två 7 mot 7-planer. Det finns i dagsläget inget som tyder 
på att dessa ytor på något sätt begränsar barn- och ungdomars förutsättningar. 
Däremot är de i behov av säsongsunderhåll (gödning och luftning) samt 
därtill kommande drift.  
 
Ringa konsekvens för barn och ungdomar generellt – men en avsaknad av 
kommunal rådighet på dessa planer.  
 
Grusplanen (nu mer en extra yta för parkering) bedöms behöva åtgärdas för 
att kunna bli en spelbar fotbollsplan men enligt uppgift används den inte 
primärt för barn- och ungdomsaktiviteter.  
 
Ringa konsekvens.  
 
Anläggningen som helhet bedöms mycket värdefull för Uddevalla kommun 
avseende rådighet baserat på att Ljungskile som samhälle (och en viktig del 
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av Uddevalla kommun) växer. Det planläggs för cirka 200 – 270 bostäder i 
Skarsjöområdet, det byggs en förskola i området och det planeras för en helt 
ny skola i Ljungskile med upp emot 1000 elevplatser. Vidare angränsar 
Skarsjöområdet/anläggningen till fantastiska friluftsområden och skulle 
kunna möjliggöra stora synergieffekter när och om rådighet i området finns.  
 
I ett flerårsperspektiv skulle anläggningen som helhet kunna innebära 
användardriven och innovativ utveckling för barn- och ungdomar, 
skola/elever, vuxna och seniorer – genom föreningslivet och civilsamhället 
eller på egna initiativ.  
 

Sociala och kulturella värden 
 

Det finns stora möjligheter för förskola, skola och övriga föreningslivet samt 
spontant friluftsliv att skapa mervärde och sociala värden då Ljungskile 
generellt och Skarsjöområdet speciellt växer.  
 
Att öka den kommunala närvaron i ett expansivt område medför möjligheter 
att stärka den kulturella infrastrukturen, folkhälsan och sociala gemenskapen. 
Detta bör dock utredas genom en förstudie i särskild ordning.  

Ekologiska värden 
 

I kalkylen för ny konstgräsanläggning ingår åtgärder som 
syftar till att begränsa spridningen av mikroplaster. I 
nuläget medför planens skick att den utgör en miljörisk på grund 
av bristande åtgärder. 
 
En ny belysningsarmatur som drar avsevärt mycket mindre 
kilowatt (från Halogen till LED) är ett behov som medför en 
miljöförbättring och som också kommer att minska 
driftskostnader och behov av ytterligare kommunbidrag. 
 
 

Annat 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

Behovsbeskrivning  
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2022-04-06 Dnr: KFN 2022/42   

 

Handläggare 

Roger Hansson  
Telefon 0522-69 6429 
e post roger.hansson@uddevalla.se 

  
  
  

      

    

  

 

Behovsbeskrivningen avser Skarsjövallen 
 
Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att ta fram 
en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar för att formulera 
behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i investeringsprocessen är att göra en 
behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).  

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 
 
2022-03-23 

Förvaltning 
 
Kultur och Fritid 

Avser verksamhet 
 
Fritid 
Uppdragsgivare 
AC Roger Hansson 
 

Tfn 
 
0522-69 6429 

E-post 
 
roger.hansson@uddevalla.se 

Underskrift 
 
 
Kontaktperson för uppdraget 
 
AC Roger Hansson 

Tfn 
 
 

E-post 
 
 

 

1.2. Problembeskrivning  

 
Orsak till behovet  
(kryssa ) 

Ny 
verksamhet 

Utökni
ng av 
verksa
mhet 

Myndig-
hetskrav 

Ändrat 
arbetssätt 

Ej 
ändamålsenli
ga lokaler 

Teknisk 
kapacitet 

 X      

Orsak till behovet 
(beskrivning) 
 

Ljungskile SK äger sin egen anläggning idag samt har full rådighet över 
konstgräsanläggningen genom ett Nyttjanderättsavtal med Uddevalla kommun och 
Samhällsbyggnadsnämnden. Konstgräsanläggningen är i stort behov av omgående 
renovering då spelplanen är mycket sliten efter 14 år. Vidare behöver anläggningen 
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miljösäkras i syfte att undvika spridning av plast och granulat i ett miljökänsligt 
område. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fullföljt ett politiskt uppdrag och processat fram en 
överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om att LSK ska 
överlåtande av del av tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom 
Tjöstelsröd 1:37 som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile.  
 
Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen och är i 
enlighet för kultur- och fritidsnämndens strategier. Kommunen avser att hyra ut 
anläggningarna enligt sätt som gäller för övriga kommunala anläggningar. I 
överenskommelsen tydliggörs att nuvarande nyttjanderättsavtal upphör att gälla -  
Överenskommelsen är träffad.   
 
Direkt/omedelbart söder om området pågår vidare en detaljplanering av 200 till 270 
bostäder, förskola/skola samt att en ny väg kommer att göra tillgängligheten till 
området betydligt bättre. Behovet av kommunal service i form av idrotts- och 
fritidsanläggningar kommer med detta att öka. Detaljplanen har antagits av KF men 
överklagats. 

Resurshushållning 
Nyinvesteringar 
och större 
ombyggnader bör 
göras i sista hand! 
 

Kan åtgärder vidtas 
som innebär att 
behovet inte kvarstår? 
 
 
Ja - lägg nytt 
konstgräs på 
anläggningen och 
upprätta 
överenskommelse 
som gjorts med 
exempelvis HAIF, 
där föreningen 
ansvarar för drift och 
underhåll.  
 

Kan åtgärder vidtas som ger 
effektivare utnyttjande av 
befintliga tillgångar? 
 
Sannolikt – en del av LSK 
verksamhet skulle kunna 
förläggas på övriga konstgräs-
anläggningar men långt ifrån 
nuvarande möjligheter och 
förutsättningar.  
 
LSK och Groheds IF har ett 
samarbete gällande barn- och 
ungdomsverksamhet. Delar av 
LSK:s verksamhet kan möjligen 
förläggas på och/eller hänvisas 
till  Groheds IF nya 
konstgräsplan, som enligt 
uppgift läggs under våren 2022. 
Den anläggningen är dock 
föreningsägd varför det inte blir 
kommunal rådighet över tider.  

Kan begränsade 
investeringar göras för att 
lösa mindre behov? 
 
 
Ja – se kolumn ett.  
 
Gällande konstgräset är 
alternativet om 
reinvestering inte görs, att  
planen inte kan användas 
och beslut om avvecklande 
behöver tas, på grund av 
planens skick.  
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Hur ser nuläget ut? 
 

Anläggningen Skarsjövallen och området ägs av Ljungskile SK genom att fastigheten 
är upplåten med tomträtt. Konstgräsanläggningen ligger inom kommunens fastighet 
och upplåts med ett nyttjanderättsavtal utan slutdatum.  
 
Genom Samhällsbyggnadsförvaltningen har LSK rådighet för konstgräsanläggningen 
som kommunen investerat i. Konstgräsanläggningen ägs av Uddevalla kommun och 
belysningsmasterna runt anläggningen ägs av LSK.  
 
Konstgräset på anläggningen är 14 år gammalt och i mycket dåligt skick. Görs inte en 
reinvestering i anläggningen behöver denna avvecklas både av säkerhetskäl för 
utövare och av miljöskäl. Anläggningen saknar fysiska åtgärder för att förhindra 
spridning av mikroplaster och gummigranulat.  
 
Anläggningen är idag belagd med ca 45 aktiviteter per vecka av barn- och ungdomar, 
juniorer samt seniorer – och av både flickor och pojkar/ kvinnor och män.  
Ljungskile SK har 450 aktiva varav strax över 400 är barn och unga. Vidare har LSK 
23 lag som samsas på en konstgräsanläggning. Ungdomsverksamheten är delad med 
Grohed, som också har ett seniorlag. Det blir 11,5 lag per plan om vi räknar med 
Groheds nya konstgräsplan. Om man inte anlägger en ny konstgräsplan på 
Skarsjövallen innebär det att man får 23 lag på Groheds plan. 
 
Som referens i sammanhanget så utnyttjar ca 19,75 lag varje plan i området Uddevalla, 
mot ovanstående 23.  
 
Kultur och fritidsnämnden har ett KF-uppdrag “att utreda villkoren för 
konstgräsplaner” vilket har tre delsyften:  
1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 
konstgräsplaner, 
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller 
alternativa ytor för fotboll samt 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner 
 
Utredningen är fortfarande i process/under utredande och beräknas vara 
färdigställd under 2022 för behandling av kultur och fritidsnämnden.   
 

Syftet med 
förändringen? 
 

Kommunalt övertagande av rådighet gällande aktuell konstgräsanläggning, befintlig 
grusfotbollsplan samt befintliga gräsplaner förutom A-plan som tillhör huvudarenan. 
Huvudarenan är inte en del av aktuell överenskommelse eller ett eventuellt framtida 
avtal. 
 
Övertagandet motiveras av vikten av kommunal rådighet i området för att skapa 
likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen vilket är i enlighet 
med kultur- och fritidsnämndens strategier. Kommunen avser att hyra ut 
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anläggningarna enligt principer som gäller för övriga kommunala anläggningar.  
 

Finns koppling till 
övergripande mål? 
 

I Kultur och fritids Verksamhetsplan 2022-2024 anges som syfte och mål att kultur 
och fritid aktivt ska arbeta med att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all 
verksamhet. Verksamheterna ska dessutom:  

 vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att 
besöka/delta i den  

 vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation 
 ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö 
 erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål 

 
Kultur och fritid har följande mål för föreningsliv och anläggningar:  
• Att stimulera föreningslivet till att skapa en mångfacetterad och tillgänglig 
fritidssysselsättning 
• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets behov 
• Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett gemensamt 
fritidsintresse, och stödja allmänhetens möjlighet att aktivera sig i olika former 
• Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och tävlan 
• Att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning 
• Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan  
 
Kultur och fritidsnämnden har följande nämndsstrategier med koppling till 
övertagandet:  

 Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  
 Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
 Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet  
 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och 

hälsa 
 Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv  
 
Kultur och fritid ser att övertagande av anläggningen på sikt medför möjligheter att 
uppnå mål kopplat till friluftsliv.  
 
 

Konsekvenser om 
inget görs? 
 

Konstgräsanläggningen i området är 14 år gammal och mycket nedsliten och redan 
inför 2019 varslade LSK om att tider för träning och match behövdes på andra 
konstgräsanläggningar inne i Uddevalla med omnejd. Aktuell anläggning har varit en 
av totalt 5 fullstora konstgräsanläggningar i Uddevalla kommun (inkluderat en icke 
kommunal). Då konstgräsanläggningen vid Rimnersområdet (C-plan) togs bort som en 
konsekvens av simhallsplaceringen försämrades kommunens förutsättningar att 
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erbjuda föreningslivet tillgänglighet och attraktivitet. Uddevalla kommun har genom 
Kultur och fritidsnämnden och förvaltningen gjort satsningar enskilt och tillsammans 
med föreningslivet och har nu 3 fullstora konstgräsanläggningar och en något mindre: 
 
En i norra området - Fridhemsvallen 11 mot 11 
En i västra området - Undavallen 11 mot 11 
En i östra området - Thordéngården 11 mot 11 (ej kommunal)  
En i södra området/central - Sommarhemsskolan 9 mot 9 
 
Det finns dessutom en påbörjad konstgräsplan i Grohed (ej kommunal). 
 
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning kommer LSK uppvakta Uddevalla 
kommun och behöva tider för träning och match på ovan nämda (4) anläggningar. Det 
skulle innebära att barn- och ungdomar hänvisas att åka från Ljungskile till Uddevalla 
för träning och match flera gånger i veckan. Sannolikt kommer kommunen att kunna 
erbjuda tider och tillfällen men långt ifrån nuvarande möjligheter och förutsättningar 
och inte utan att det påverkar övriga föreningar. Då konstgräset på just Fridhemsvallen 
är stort till ytan tränar ibland ettt flertal lag på samma tider. Det kan vara a-laget på en 
tredjedel och två ungdomslag på resterande ytor och det kan vara både pojkar och 
flickor samtidigt. Detta är en rimlig realitet och i enlighet med SvFF, att man måste 
kunna samsas om tider och inte alltid träna på hel- eller halvplan. Därmed uppstår 
ansträngningar avseende både tillgängliga tider och omklädningsrumsfrågan och 
befintliga möjligheter är otillräckliga.  
 
Således finns en risk att övriga föreningar som en konsekvens av detta får svårt att 
växa vidare avseende antalet aktiva utövare och antalet lag. Detta bör beaktas i 
perspektivet av aktuellt KF-mått “antalet föreningsaktiviteter skall öka”.  
 
LSK och Groheds IF har ett samarbete gällande barn- och ungdomsverksamhet. 
Groheds IF anlägger enligt uppgift en ny konstgräsplan våren 2022. Vid utebliven 
investering i ny konstgräsanläggning på Skarsjövallen är det möjligt att delar av LSK:s 
verksamhet kan hänvisas till Groheds konstgräsanläggning. Den anläggningen är dock 
föreningsägd och beslut ägs av dem. Det kommer inte bli någon som helst kommunal 
rådighet över tider och tillgänglighet på denna anläggning.  
 
Gällande konstgräset  på Skarsjövallen behöver en reinvestering göras, annars är 
alternativet att planen inte kan användas och beslut om avvecklande behöver tas, på 
grund av planens skick och miljöriskerna den medför. 
 
En allvarligare konsekvens om inget görs är att befintlig anläggning har stora brister 
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vad avser spridning av plaster och granulat. Detta måste alldeles oavsett åtgärdas i 
synnerhet då aktuell anläggning ligger mitt i ett miljökänsligt område. Detta anses vara 
en stor konsekvens om inget görs.  
 
Naturgräsanläggningen i området bedöms var mycket bra och innehåller en 11 mot 
11, samt två 7 mot 7-planer. Det finns i dagsläget inget som tyder på att dessa ytor på 
något sätt begränsar barn- och ungdomars förutsättningar. Detta anses vara en ringa 
konsekvens för barn och ungdomar generellt – men om inget görs kvarstår en 
avsaknad av kommunal rådighet på dessa planer.  
 
Grusplanen används i nuläget som en extra yta för parkering. Kommunen har ingen 
rådighet över arenans huvudparkering. Grusplanen bedöms behöva åtgärdas om den 
ska kunna bli en spelbar fotbollsplan men enligt uppgift används den inte primärt för 
barn- och ungdomsaktiviteter. Konsekvenser om inget görs anses därför vara ringa 
utifrån perspektivet om aktiviteter för barn och unga.  
 
Anläggningen som helhet bedöms mycket värdefull för Uddevalla kommun avseende 
rådighet baserat på att Ljungskile som samhälle (och en viktig del av Uddevalla 
kommun) växer. Det planläggs för cirka 200 – 270  bostäder i Skarsjöområdet, det 
byggs en förskola i området och det planeras för en helt ny skola i Ljungskile med upp 
emot 1000 elevplatser. Vidare angränsar Skarsjöområdet/anläggningen till viktiga 
friluftsområden och skulle kunna möjliggöra stora synergieffekter  när och om 
rådighet i området finns.  
 
I ett flerårsperspektiv skulle anläggningen som helhet kunna innebära användardriven 
och innovativ utveckling för barn- och ungdomar, skola/elever, vuxna och seniorer – 
genom föreningslivet och civilsamhället eller på egna initiativ och villkor.   
 
Likt andra intresseområden och verksamhetsområden inom kultur och fritids 
ansvarsområde kan medborgardialoger genomföras med invånare och föreningar. 
Internt kan samverkan ske med andra förvaltningar i syfte att processa fram en 
behovsbeskrivning och en behovsanalys – grundad i styrande dokument, eller som 
grund för att revidera och skapa nya förutsättningar.  
 
Eftersom nya eventuella användningsområden inte utretts anses konsekvensen om 
inget görs vara svårbedömd.   

När behöver  
behovet vara 
tillgodosett? 

Konstgräs - I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt 
seniorverksamhet (fotboll) på en tillgänglig och attraktiv konstgräsanläggning bör en 
ny anläggning projektöverlämnas samt driftsättas per 1 oktober 2022. Detta är ett 
generellt datum för när aktiviter på naturgräs försvåras varvid verksamheten övergår 
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till konstgräs.  
 
Naturgräs - I syfte att snarast efter avtal drifta anläggningen på ett resurseffektiv och 
hållbart sätt behöver prioriterade investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning 
och förbrukningsmaterial säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen 
beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således ansvarar för driften från 
och med det tillfället. 
 
Grusplan - Bedöms inte behöva åtgärdas.  
 
Anläggningen som helhet – med denna behovsbeskrivning som grund är  
förvaltningens uppfattning att en förstudie bör beställas av samhällsbyggnad under 
hösten där aspekter såsom offentlig konst, spontana aktiva mötesplatser, tillgång till 
kvalitativ fritid för boende i området och tillgång till friluftsliv utreds.  
 

 

1.3. Omvärldspåverkan 

 
Befolkningsprognos 
 
 

I Uddevalla finns det cirka 7400 unga mellan 10-20 år. Gruppen förväntas också växa 
då antalet barn i åldersgrupperna 4-9 år ökat de senaste åren.1  Det innebär att 
behovet av kultur och fritids verksamhetsområde kommer att öka.  
 
I Uddevalla kommuns befolkningsprognos2 anges att de områden där många bostäder 
väntas stå klara för inflyttning inom de närmsta fem åren har en starkt positiv 
befolkningsutveckling. I årets upplaga av befolkningsprognosen gäller detta 
exempelvis Ammenäs, som är det delområde som förväntas öka näst mest i antal 
invånare (ökning med cirka 18 %). Det är även möjligt att barn och unga från 
Ammenäs kan nyttja konstgräsanläggningen på Skarsjövallen och på Groheds IF 
idrottsplats, varav den senare ägs av Groheds IF.  
 
I Ljungskile tätort beräknas antalet invånare öka med 100-150 individer år 2025 
jämfört med år 2020. Då det planläggs för 200-270 bostäder i Skarsjöområdet anses 
det vara ett rimligt antagande att en positiv befolkningsutveckling kan spås även där, 
när detaljplanen fått laga kraft.  

Demografi 
 
 

Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2021 kommer det födas många barn 
inom en 10-årsperiod då de stora kullarna födda i början på 90-talet nu närmar sig 
30-årsåldern. 
 

                                                 
1 Siffrorna är hämtade från SCBs befolkningsstatistik och är från december 2020 
2https://inblicken.uddevalla.se/download/18.1ee3b6ab17a0d6e01c22c0c/1623910927459/Befolkningsprogno
s%20Uddevalla%20kommun%202021.pdf 
 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.1ee3b6ab17a0d6e01c22c0c/1623910927459/Befolkningsprognos%20Uddevalla%20kommun%202021.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.1ee3b6ab17a0d6e01c22c0c/1623910927459/Befolkningsprognos%20Uddevalla%20kommun%202021.pdf
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Befolkningsprognosen anger även att antal barn i grundskoleålder (6-15 år) beräknas 
öka med 5 % (motsvarar 370 st). Antal ungdomar 16-19 år beräknas öka med 17 % 
(motsvarar 400 st).  
  

Utvecklingstrender 
 
 

Enligt Ungdomsbarometern är det just i åldrarna 15-19 som både killar och tjejer är 
som mest aktiva i föreningsregi, jämfört med åldrarna 20-24. Intresset för att 
motionera, träna, idrotta och tävla har stigit de senaste åtta åren3.  
Det har emellertid noterats en trend att ungas medlemskap i föreningar minskar4 och 
att barn och unga i allt större utsträckning ägnar sig åt egenorganiserad fysisk 
aktivitet snarare än organiserad5.  
 
I en enkätundersökning som kultur och fritid genomförde år 2021 svarade cirka 75 % 
av barnen (mellan 6-16 år) att det är viktigt att aktiviteten sker i närheten av 
bostaden. Det är också viktigt att kunna delta spontant utan föranmälan samt att man 
själv ska kunna anordna aktiviteter.  
 
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs kommitté för risker har kommit med ett 
förslag att förbjuda gummigranulat i konstgräs alternativt kräva riskminimerande 
åtgärder6. EU-kommissionen väntas fatta beslut om detta under 2022 och det kan i så 
fall träda i kraft 20227,  med en övergångstid på upp till 6 år8.     

Politiska beslut 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande har undertecknat överenskommelse med Ljungskile 
Sportklubb.  Överenskommelsen är tecknad mot bakgrund av kommunens ambitioner 
att åstadkomma kommunal rådighet i Skarsjöområdet och arbeta för likvärdiga 
förutsättningar i hela kommunen.   
 
Kultur och fritidsnämnden har ett KF-uppdrag om att Kultur och 
fritidsnämden beslutade 2021-03-03 § 47 att förtydliga 
kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda villkoren för Uddevallas 
konstgräsplaner´ genom tre delsyften: 
  
1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 
konstgräsplaner.  
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller 
alternativa ytor för fotboll. 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner 
 
Utredningen väntas färdigställas under 2022.   
 

                                                 
3 Ungdomsbarometern 2019 
4 MUCF (2021) 
5 Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-08 Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 
6https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction_en.pdf/5f3ca
a33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c 
7 https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics 
8 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/220316-PM-Presentation-infill-sustainability-artificial-turf-final-FS.pdf 
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Hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, ska vara vägledande för alla 
beslut i Uddevalla kommun enligt kommunens miljöpolicy.  
Uddevalla kommun har sex miljömål som är antagna av kommunfullmäktige samt en 
övergripande strategi om att verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål 
och Agenda 2030. Kommunens miljömål skapa förutsättningar handlar bland annat 
om minska resurs- och kemikalieanvändning, vilket även kan kopplas till mål 
nummer 12 i Agenda 2030 om hållbar konsumtion. Mål nummer 15, ekosystem och 
biologisk mångfald, kan för kommuner handla om att vidta åtgärder för att stärka 
ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald. Anläggande av 
nya konstgräsplaner riskerar att medföra förluster i ekosystemtjänster såsom minskad 
biodiversitet, motverkande av erosion och solvärmeavledning9.   
 
Mål nummer nio i Agenda 2030 handlar bland annat om innovationer och kan för 
kommuner ha betydelsen att genom exempelvis upphandling styra mot renare teknik.   
 

Kund/brukarbehov 
 
 

Föreningen (LSK) behöver avlastning ekonomiskt för att överleva. Kommunens 
övertagande och upprustning medför att föreningen kan fortleva och att de kan 
fortsätta träna på sin lokala arena istället för att åka till andra planer runt om i 
Uddevalla.  De får också möjlighet att i nära anslutning till sin hemma-arena träna på 
en kommunal anläggning. 
 

Myndighetskrav  
 
 

Konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig 
verksamhet med stöd av 9 kap. 1 § miljöbalken, punkt ett eller två10. En 
konstgräsplan kan bli föremål för tillsyn eftersom kommunens miljöinspektörer har 
till uppgift att kontrollera att verksamheter följer miljöbalkens regler.  
 
Bland annat följande rekommendationer finns gällande konstgräs:  
 
Gummigranulat som hamnar utanför planen skall återföras. Ansvarig behöver planera 
så det finns ytor, gärna asfalterade, där snö kan läggas från konstgräsplanen. En 
grusyta som täcks med markduk eller en uttjänt konstgräsmatta kan vara ett alternativ 
till asfalt. Samtliga konstgräsplaner bör ha slutna plan- och ytvattendräneringar för 
framtida eventuella reningsverk. Dagvattenfilter och reningsfilter rekommenderas11. 
 

Lagkrav 
 

Granulat på konstgräsplaner kan klassas som avfall eller produkt och det är viktigt att 
verksamhetsutövaren tar reda på vilket som gäller genom att fråga leverantören av 
granulat.  Naturvårdsverket anger att ”om granulatet klassas som avfall kan 
användningen omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 
bestämmelserna om återvinning av avfall för anläggningsändamål i 29 kap. 34 
respektive 35 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). /…/ Om återvunnet 
granulat har upphört att vara avfall och klassas som produkt gäller 

                                                 
9 https://bekogr.se/forluster-av-ekosystemtjanster-vid-byte-av-naturgras-till-konstgras/ 
10 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf 
11 https://klimatkommunerna.se/wp-content/uploads/2019/09/processguide_konstgras.pdf 

https://bekogr.se/forluster-av-ekosystemtjanster-vid-byte-av-naturgras-till-konstgras/
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kemikalielagstiftningen för användningen av materialet. Detsamma gäller för 
nytillverkat granulat.” 12 
 
En konstgräsplan räknas som miljöfarlig verksamhet med stöd av Miljöbalken 9 kap 
1 §). Ansvarig för drift och skötsel ska vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan 
från planen och förhindra att granulat från konstgräsplaner sprids till omgivningen.  
 
Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren bland annat följande skyldigheter:  
Kunskapskravet (2 kap 2 §) innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller ålägenhet.  
 
Försiktighetsprincipen och kravet på att använda bästa möjliga teknik (2 kap 3 §) 
innebär bland annat att åtgärder ska vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte ska bästa möjliga teknik användas.  
 
Produktvalsprincipen (2 kap 4 §) innebär bland annat att verksamheten ska undvika 
att använda kemiska produkter eller biotekniska orgnanismer som kan medföra risker 
för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas 
vara mindre farliga.  
 
Verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga påverkan på miljön ( 26 kap. 19 § miljöbalken). 
 

 

                                                 
12 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/vagledning-om-konstgrasplaner/ 



Nedan angivna á-priser speglar kommunens snittkostnad vid vanligt förekommande byggnationer. 

Vid osäkerhet kontakta samhällsbyggnad.

Förutsättning Uppgift

Kalkylansvarig : Roger Hansson

Sammanvägd kalkylosäkerhet (ex 20-50%) : Osäkerhet i kalkylen finns

Typ av investering :

Lokalyta kvm :

Typ av investering Inv. utgift per kvm (tkr) Kapitalkostn. per kvm och år (tkr) Lokaldrift per kvm och år (tkr)

100 Förskolor 20,0 0,41 0,59

101 Grundskolor 20,0 0,27 0,31

102 Gymnasieskolor 20,0 0,23 0,27

103 Servicebostäder 22,0 0,03 0,47

104 Vård- och omsorgsboende 22,0 0,44 0,43

105 Lokaler för daglig verksamhet 22,0 0,17 0,58

107 Kultur och fritidsfastigheter Kontakta Samhällsbyggnad 0,24 0,28

108 Kontorsfastigheter Kontakta Samhällsbyggnad 0,10 0,30

110 Övriga verksamhetsfastigheter Kontakta Samhällsbyggnad 0,09 0,38

Schablonbelopp i tkr, 2019 års prisläge och uppdateras varje år.

Årsarbetare, kostnad (tkr) 512,0

Schablonuppgifter från Samhällsbyggnad

Förutsättningar:

Kommentar

Avdelningschef Fritid 

Kraftiga prisökningar på exempelvis byggmaterial kan påverka kalkylen.

Behovsanalys, kalkyl 1



Typ av investering Inv. utgift per kvm (tkr) Utgift (tkr) Kommentar

Lokalyta kvm (se ovan, typ av lokal) 0,0

Inventarier

Övrigt; markanläggning, gator m.m

Konstgräsanläggning och planbelysning 7 437,0 Konstgräs 6,237, planbelysning 1,2

Fordon och maskiner/utrustning 1 125,0 Traktor, utrustning, Åkgräsklippare, Robotklippare, 

SUMMA TOTALUTGIFT 8 562,0

Exempel Kostnad per kvm/antal Årskostnad (+), intäkt (-) Kommentar

Kapitalkostnad, lokal (se ovan, typ av lokal)

Övriga lokalkostnader, drift (se ovan, typ av lokal)

Personal, antal 250 000,0 0,5 tjänst

Material 250 000,0 Salt, dressand, gödning, 

Övriga verksamhetskostnader 200 000,0 Media (el, vatten, avlopp) 

Kapitalkostnader för inventarier 175 000,0 Årligen

Kapitalkostnader Konstgräs 702 000,0 Årligen på 10 år (internränta 1,25)

Kapitalkostnad planbeslysning 135 000,0 Master ingår i köpeskilling

Intäkter

Besparing egen nämnd (egenfinansiering) Ange - tecken framför beloppet

Intäkter -400 000,0 Ange - tecken framför beloppet

SUMMA NETTOKOSTNAD 1 062 000,0

Investeringsutgift och driftkostnad

Investeringsutgift

Driftskostnad

jofl02
Maskinskriven text
Exklusive personalkostnader om 250 000
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Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson  
Telefon 0522-69 64 29 
Roger.hansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och 

Uddevalla kommun om kommunalt övertagande av 

aktivitetsyta 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering).  
 
Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 
innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 
LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 
gäller för övriga kommunala anläggningar.  
 
Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd 
behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till området som 
idrottsanläggning. Kultur och fritid ser emellertid att en förstudie bör beställas där 
aspekter om hur området kan bli en tillgång för fler målgrupper och bidra till kultur och 
fritids övergripande syften. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att förbättra 
tillgången till friluftsliv, spontana aktiva mötesplatser och offentlig konst.  
 
Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 
finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 
miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen.   
 
Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 
är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 
konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 
med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 
villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds. 
  
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 
konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 
miljön. I bilagd behovsanalys kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa 
hanteringar av konstgräsanläggningen efter ett övertagande.  
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Kultur- och fritidsnämnden begär i detta ärende medel för investeringen samt för 
kapital- och driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl. Investeringens storlek bedöms 
till 6,941 mkr enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en 
osäkerhet i kalkylen med anledning av den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom 
byggsektorn. I denna kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, bl.a planbelysning, rivning 
och bortforsling av befintlig plan samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen 
av mikroplaster.   
 
I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på 
en miljösäkrad konstgräsanläggning bör projektöverlämning samt driftsättning ske 1 
oktober 2022. Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och 
förbrukningsmaterial behöver säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen 
beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således ansvarar för driften från och 
med det tillfället.  
 
Köpeskillingen om 3,495 mkr är inte budgeterad och föreslås finansieras via årets 
resultat.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb  
Behovsbeskrivning Skarsjövallen   
Behovsanalys Skarsjövallen   
Behovskalkyl Skarsjövallen   

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige   
 
att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 
överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 
nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1.   
 
att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr)   
 
att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen   
 
att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 
områdets framtida drift.  
 
att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 
7,437 mkr   
  
att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 
mkr  
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att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 
fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet   
 
att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 
mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 
helårseffekt. 
  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  

  
att uppdra till förvaltningschef att påbörja en behovsanalys för anläggningen som helhet 
utifrån kultur och fritids övergripande syften.   
  
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). 
Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30.   
 
Överenskommelsen innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av 
anläggningarna från LSK (ej huvudarenan) och kan därmed komplettera dagens 
anläggningar samt förstärka närvaron i kommunens södra delar. Idag ansvarar 
Uddevalla kommun för konstgräsanläggningarna Fridhemsvallen och 
Sommarhemsskolan.  
 
Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som gäller för övriga 
kommunala anläggningar. I överenskommelsen tydliggörs att nuvarande 
nyttjanderättsavtal upphör att gälla.   
 
Konstgräsanläggningen på Skarsjövallen är i stort behov av omgående renovering då 
spelplanen är mycket sliten efter 14 år.  
  
Aspekter som talar för förslaget    
Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Vidare har 
kultur och fritidsnämnden nämndsstrategier som uttrycker att nämnden ska främja 
civilsamhällets organisering och verksamhet och skapa tillgängliga och attraktiva 
platser för idrott och hälsa.    
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Omedelbart söder om Skarsjövallen pågår en detaljplanering av 200 till 270 bostäder, 
förskola/skola samt att en ny väg kommer att göra tillgängligheten till området betydligt 
bättre. Behovet av kommunal service i form av idrotts- och fritidsanläggningar kommer 
med detta att öka. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige men överklagats.   
 
Kultur och fritid ser att en kommunal rådighet över Skarsjövallen medför möjligheter 
att stärka social gemenskap och kulturell infrastruktur i Ljungskile genom tillskapande 
av mötesplatser och kulturella intryck och uttryck på platsen. Det finns också potential 
för samordningsvinster med de rekreationsområden och vandringsleder som finns nära 
anläggningen. Bilagd behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till 
området som idrottsanläggning. Kultur och fritid ser emellertid att en förstudie bör 
beställas där aspekter om hur området kan bli en tillgång för fler målgrupper och bidra 
till kultur och fritids övergripande syften. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att 
förbättra tillgången till friluftsliv, spontana aktiva mötesplatser och offentlig konst. 
 
Lagar, politiska mål och styrdokument som påverkar   
Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 
finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Konstgräsplaner från vilka 
spridning av granulat sker till miljön utgör miljöfarlig verksamhet med stöd av 9 kap. 1 
§ miljöbalken, punkt ett eller två1. Ytterligare relevanta miljölagar samt koppling till 
miljömål redovisas i behovsbeskrivningen.   
  
Omvärldsfaktorer som påverkar förslaget  
En konsekvens av överenskommelsen är att det finns ett behov av reinvestering i 
konstgräsplanen då den är mycket sliten. Omvärldsfaktorer som kan påverka 
förhållningssättet till investering i konstgräsplaner är dels den pågående utredningen om 
villkoren för konstgräsplaner samt ett förslag på EU-nivå om att förbjuda 
gummigranulat i konstgräs, alternativt kräva riskminimerande åtgärder. Båda dessa 
processer väntas färdigställas under 2022, varför en fråga som kan ställas är om det är 
lämpligt att investera i en ny konstgräsanläggningen eller om man bör vänta in 
utredning samt EU-beslut.   
 
Utredningen om villkor för konstgräsplaner innefattar bland annat att ta fram förslag på 
hur ytor för fotboll bör vara placerade i förhållande till andra ytor för egenorganiserade 
fysisk aktivitet. En anledning till att man vill titta på infrastruktur/placering av ytor för 
fotboll är att vid anläggningen av befintliga konstgräsplaner, utreddes inte frågan om 
planernas placering. Utgångspunkten var att de bäst placerades i anslutning till 
träningsanläggningar för fotboll. En utvecklingstrend är att barn och unga i allt större 
utsträckning ägnar sig åt egenorganiserad fysisk aktivitet snarare än organiserad. Detta 
medför att placering av konstgräs i anslutning till befintliga träningsanläggningar för 
fotboll inte längre är en självklarhet. I utredningen ska även villkoren för utfasning av 

                                                      
1 https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf 
 

https://bekogr.se/wp-content/uploads/2022/03/PP-Tema-tillsyn-20220322.pdf
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konstgräsplaner utredas. Grunden till det är bland annat att Naturvårdsverket uppmanar 
till försiktighet gällande konstgräs med granulat av miljöskäl2.  
 
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHAs kommitté för risker har kommit med ett 
förslag att förbjuda gummigranulat i konstgräs alternativt kräva riskminimerande 
åtgärder3. EU-kommissionen väntas fatta beslut om detta 2022 och det kan i så fall träda 
i kraft i år4,  med en övergångstid på upp till 6 år.     
 
Tidsmässiga aspekter som påverkar   
Gällande tidsramarna krävs att en ny anläggning projektöverlämnas samt driftsätts per 1 
oktober 2022 för att barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på 
anläggningen inte ska påverkas. 1 oktober är ett generellt datum för när aktiviteter på 
naturgräs försvåras varvid verksamheten övergår till konstgräs. Gällande naturgräset 
behöver fordon, maskiner/utrustning och förbrukningsmaterial säkras till 1 juli 2022, då 
lantmäteriförrättningen beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således 
ansvarar för driften från och med det tillfället.   
 
Alternativa lösningar   
I bilagd behovsanalys kommenteras alternativa hanteringar av konstgräsanläggningen 
efter ett övertagande.   
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 
konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 
miljön. En konsekvens av det är att LSK kommer uppvakta Uddevalla kommun och 
behöva tider för träning och match på kommunens övriga anläggningar: 
Fridhemsvallen, Undavallen, Sommarhemsskolan. LSK och Groheds IF har ett 
samarbete gällande barn- och ungdomsverksamhet. LSK Dam, Herr och U19 ingår inte 
i det samarbetet. Groheds IF lägger enligt uppgift en ny konstgräsplan under våren 
2022.   
 
Att LSK äskar tider på övriga kommunala anläggningar innebär försämrad 
tillgänglighet och attraktivitet för fritidsaktiviteter för barn och unga i Ljungskile samt 
risk för minskat antal aktivitetstillfällen då fler deltagare behöver samsas om färre antal 
ytor. Således finns en risk att övriga föreningar som en konsekvens av detta får svårt att 
växa vidare avseende antalet aktiva utövare och antalet lag. Detta bör beaktas i 
perspektivet av aktuellt KF-mått “antalet föreningsaktiviteter skall öka”.   
 

                                                      
2 Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-08 Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 
3https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction
_en.pdf/5f3caa33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c 
4 https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction_en.pdf/5f3caa33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c
https://echa.europa.eu/documents/10162/6755610/qa_intentionally_added_microplastics_restriction_en.pdf/5f3caa33-c51f-869e-81c8-7e1852a4171c
https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics
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Denna konsekvens uppstår även om investering avvaktas för att vänta in färdigställande 
av konstgräsutredning samt EU-beslut om mikroplaster, dock blir det i så fall endast 
under en begränsad tid.  
  
Den befintliga anläggningen har brister gällande spridning av plaster och granulat. En 
betydande konsekvens om inget görs är således en negativ påverkan på miljön. Detta 
måste åtgärdas oavsett och är särskilt angeläget att åtgärda då anläggningen befinner sig 
i ett miljökänsligt område.   
 
Finansiering och politisk hantering   
Kultur- och fritidsnämnden begär i detta ärende medel för investeringen, för kapital- 
och driftkostnader samt arrendekostnad. Investeringens storlek är beräknad och bedöms 
landa på 7,437 mkr enligt uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen. I denna 
kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, åtgärder som syftar till att begränsa spridningen 
av mikroplaster.    
 
Köpeskillingen om 3,495 mkr är ej budgeterad och föreslås finansieras via årets resultat. 
Kultur och fritidsnämnden behöver tillföras medel som motsvarar framtida 
driftskostnader samt kapitalkostnader för genomförda investeringar, enligt bilagd 
Behovsanalys.   
 
Ärendet bereds av kultur och fritidsnämnden som ansvarar för att driva kommunens 
idrottsanläggningar och aktivt stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar 
inom idrotts- och fritidsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden, som handhar frågor om 
bland annat upplåtelse med tomträtt och fastighetsreglering, bereder också ärendet.  
  

 
 
 
Annica Ryman Roger Hansson 
Förvaltningschef Avdelningschef  

Skickas till 
Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnad  
Ljungskile Sportklubb 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KFN 2022/00042 

Överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla 
kommun om kommunalt övertagande av aktivitetsyta 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering).  

Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 
innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 
LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 
gäller för övriga kommunala anläggningar.  

Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd 
behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till området som 
idrottsanläggning. Kultur och fritid ser emellertid att en förstudie bör beställas där 
aspekter om hur området kan bli en tillgång för fler målgrupper och bidra till kultur och 
fritids övergripande syften. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att förbättra 
tillgången till friluftsliv, spontana aktiva mötesplatser och offentlig konst.  

Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 
finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 
miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen.   

Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 
är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 
konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 
med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 
villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds. 

Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 
konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 
miljön. I bilagd behovsanalys kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa 
hanteringar av konstgräsanläggningen efter ett övertagande.  

Kultur- och fritidsnämnden begär i detta ärende medel för investeringen samt för 
kapital- och driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl. Investeringens storlek bedöms 
till 6,941 mkr enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en 
osäkerhet i kalkylen med anledning av den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom 
byggsektorn. I denna kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, bl.a planbelysning, rivning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

och bortforsling av befintlig plan samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen 
av mikroplaster.   

I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på 
en miljösäkrad konstgräsanläggning bör projektöverlämning samt driftsättning ske 1 
oktober 2022. Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och 
förbrukningsmaterial behöver säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen 
beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således ansvarar för driften från och 
med det tillfället.  

Köpeskillingen om 3,495 mkr är inte budgeterad och föreslås finansieras via årets 
resultat.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-06 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb  

Behovsbeskrivning Skarsjövallen   

Behovsanalys Skarsjövallen   

Behovskalkyl Skarsjövallen   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige   

att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 
överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 
nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1.   

att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr)   

att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen   

att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 
områdets framtida drift.  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 
7,437 mkr   
  
att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 
mkr  
  
att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 
fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 
mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 
helårseffekt. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra till förvaltningschef att påbörja en behovsanalys för anläggningen som helhet 
utifrån kultur och fritids övergripande syften.   

  

 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2022-04-22  
Annelie Högberg, Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-22 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-04-22 till 
Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnad 
Ljungskile Sportklubb 
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Handläggare 

Enhetschef Stefan Björling 
Telefon 0522-69 61 32 
stefan.bjorling@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om minskad tomträtt, Tjöstelsröd 1:37 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan som idag används som parkering. 
Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 
motiveras av vikten av kommunal rådighet i området för att skapa likvärdiga 
förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen.  
Överenskommelsen innebär att kommunen tar över driften och rådigheten av 
anläggningarna (ej huvudarenan) från LSK och kan därmed komplettera dagens 
anläggningar samt förstärka närvaron i kommunens södra delar. Kommunen avser att 
hyra ut anläggningarna enligt det sätt som gäller för övriga kommunala anläggningar.  
 
Ärendet bereds av kultur- och fritidsnämnden, som kommer att begära medel för 
investering och för kapital- och driftkostnader, samt samhällsbyggnadsnämnden avseende 
minskning av tomträtt genom fastighetsreglering och upphörande av nyttjanderätt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Överenskommelse undertecknad 2022-03-08 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 
överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 
nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1.  
 
att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr)  
 
att överföra 3,495 mkr till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera 
överenskommelsen  
 
att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna områdets 
framtida drift. 
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att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur- och 
fritidsförvaltningen i syfte att bedriva idrotts – och fritidsverksamhet 
 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering). 
Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 
en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30.  
Överenskommelsen motiveras av vikten att ha kommunal rådighet i området för att skapa 
likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Vidare har kultur och 
fritidsnämnden strategier som uttrycker att de ska främja civilsamhällets organisering och 
verksamhet och skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa.   
 
Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt det sätt som gäller för övriga 
kommunala anläggningar. I överenskommelsen tydliggörs att nuvarande 
nyttjanderättsavtal upphör att gälla.  
 
Direkt söder om området pågår en detaljplanering av 200 till 270 bostäder, förskola/skola 
samt en ny väg som kommer att göra tillgängligheten till området betydligt bättre. I och 
med detta kommer behovet av kommunal service i form av idrotts- och 
fritidsanläggningar att öka. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige men 
överklagats.  
 
Överenskommelsen innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av 
anläggningarna från LSK (ej huvudarenan) och kan därmed komplettera dagens 
anläggningar samt förstärka närvaron i kommunens södra delar. Idag ansvarar Uddevalla 
kommun för konstgräsanläggningarna på Fridhemsvallen och Sommarhemsskolan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med uppdraget att utreda villkoren för 
konstgräsplaner, vilket bland annat innefattar villkoren för en framtida infrastruktur när 
det gäller alternativa ytor för fotboll och villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 
Utredningen väntas färdigställas under 2022 för behandling av kultur- och 
fritidsnämnden. 
Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning på Skarsjöområdet bedömer kultur 
och fritidsförvaltningen att den befintliga konstgräsanläggningen behöver avvecklas då 
skicket medför en risk för spelare och för miljön. En konsekvens är att LSK kommer att 
behöva tider för träning och match på kommunens övriga anläggningar. Detta innebär 
försämrad tillgänglighet och attraktivitet för fritidsaktiviteter för barn och unga i 
Ljungskile samt risk för minskat antal aktivitetstillfällen då fler deltagare behöver samsas 
om färre antal ytor.  



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

3(3) 

2022-04-06 Dnr SBN 2022/00204 

  
 

 

 

Den befintliga anläggningen har brister gällande spridning av plaster och granulat. Detta 
är särskilt angeläget att åtgärda då anläggningen befinner sig i ett miljökänsligt område. 
 
Ärendet bereds av kultur- och fritidsnämnden, som kommer att begära medel för 
investeringen samt för kapital- och driftkostnader 
Samhällsbyggnadsnämnden bereder också ärendet då de handhar frågor om bland annat 
upplåtelse med tomträtt, fastighetsreglering och nyttjanderätter. 
Ersättningen om 3,495 mkr är ej budgeterad och föreslås finansieras via årets resultat. 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver tillföras medel för att finansiera överenskommelsen. 
Kultur och fritidsnämnden behöver tillföras medel som motsvarar framtida 
driftskostnader samt kapitalkostnader för genomförda investeringar. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att en kommunal rådighet över Skarsjövallen medför 
möjligheter att stärka social gemenskap och kulturell infrastruktur i Ljungskile genom 
tillskapande av mötesplatser och kulturella intryck och uttryck på platsen. Det finns också 
potential för samordningsvinster med de rekreationsområden och vandringsleder som 
finns nära anläggningen.  
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Stefan Björling 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr SBN 2022/00204 

Överenskommelse om minskad tomträtt, Tjöstelsröd 1:37 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 
mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 
tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 
1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 
konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan som idag används som 
parkering. Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av 
kommunfullmäktige samt ha en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-
30. Överenskommelsen motiveras av vikten av kommunal rådighet i området för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Överenskommelsen innebär att kommunen tar över driften och rådigheten av 
anläggningarna (ej huvudarenan) från LSK och kan därmed komplettera dagens 
anläggningar samt förstärka närvaron i kommunens södra delar. Kommunen avser att 
hyra ut anläggningarna enligt det sätt som gäller för övriga kommunala anläggningar.  

Ärendet bereds av kultur- och fritidsnämnden, som kommer att begära medel för 
investering och för kapital- och driftkostnader, samt samhällsbyggnadsnämnden 
avseende minskning av tomträtt genom fastighetsreglering och upphörande av 
nyttjanderätt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Överenskommelse undertecknad 2022-03-08 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L) yrkar avslag till förslaget i handlingarna 
 
Henrik Sundström (M), Anna-Lena Heydar (S) och Krister Olsson (C) yrkar bifall till 
förslaget i handlingarna 
 
Jerker Lundin (KD) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Henrik Sundström (M) med fleras yrkande mot 
Roger Johansson (L) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det först 
nämnda. 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 
överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 
nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1.  

att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr)  

att överföra 3,495 mkr till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera 
överenskommelsen  

att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 
områdets framtida drift.  

att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur- och 
fritidsförvaltningen i syfte att bedriva idrotts – och fritidsverksamhet 

Reservation 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) avstår från att delta i beslut. 
 
Skriftlig inkommen reservation från Roger Johansson (L) och Maria Johansson (L): 
Vi motsätter oss överenskommelsen mellan Uddevalla kommun och Ljungskile 
Sportklubb om överlåtelse av del av tomträtt och upphävande av nyttjanderättsavtal mot 
att kommunen betalar LSK 3,5 Mkr. 
 
Överenskommelsen är förtäckt föreningsbidrag och strider mot kraven på god 
ekonomisk hushållning. 
 
Förslaget till överenskommelse innebär att LSK inte längre belastas med 
tomträttsavgäld och kostnader för drift och underhåll utan i stället får 3,5 Mkr i bidrag 
och ändå kan nyttja området. 
 
Vi har inget att erinra mot överlåtelsen av tomträtt och upphävandet av 
nyttjanderättsavtalet, men det ska ske utan ersättning till LSK. Kommunen ska inte 
lämna 3,5 Mkr i bidrag till LSK för att befria klubben från kostnader och ändå låta den 
disponera anläggningen. 
 
Roger Johansson (L), förste vice ordförande 
Maria Johansson (L), ledamot 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2022-04-21  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  
Malin Witt  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Skickat 2022-04-26 till  
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KS 2022/00268 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 
Kisslebergsskolan (förutvarande Herrstadskolan) 

Sammanfattning 

Med anledning av upprustning och ombyggnad av Herrestadskolan behöver det göras 
åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltade vägen i anslutning till 
skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i trafikmiljön på grund av 
förändringar i Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2021-11-18 att beställa genomförande av 
Herrestadsskolans friyta och trafikangöring med förstudien som grund. Beställningen 
har kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver 
få ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att 
behöva färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 
2 mkr. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 81 tkr per år när åtgärden 
färdigställts. Investeringsutgiften ryms inom årets investeringsutrymme och den årliga 
ökade kapitalkostnaden finansieras av den avsatta kapitalkostnadsreserven.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-29.  
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2022-04-21 §166. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Kisslebergsskolan, 
 
att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 81 tkr per år i utökat kommunbidrag 
för tillkommande kapitalkostnader ur kapitalkostnadsreserven 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 

Herrstadskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av upprustning och ombyggnad av Herrestadskolan behöver det göras 
åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltade vägen i anslutning till 
skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i trafikmiljön på grund av 
förändringar i Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2021-11-18 att beställa genomförande av 
Herrestadsskolans friyta och trafikangöring med förstudien som grund. Beställningen 
har kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver 
få ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att 
behöva färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 
2 mkr. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 81 tkr per år när åtgärden 
färdigställts. 
 
Investeringsutgiften ryms inom årets investeringsutrymme och den årliga ökade 
kapitalkostnaden finansieras av den avsatta kapitalkostnadsreserven.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2022-04-21 §166 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Herrestadskolan 
 
att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 81 tkr per år i utökat kommunbidrag 
för tillkommande kapitalkostnader ur kapitalkostnadsreserven 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr SBN 2022/00197 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 
Herrstadskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av upprustning och ombyggnad av Herrestadskolan behöver det göras 
åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltade vägen i anslutning till 
skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i trafikmiljön på grund av 
förändringar i Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2021-11-18 att beställa genomförande av 
Herrestadsskolans friyta och trafikangöring med förstudien som grund. Beställningen 
har kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver 
få ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att 
behöva färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 
2 mkr. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 81 tkr per år när åtgärden 
färdigställts. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Susanne Grönvall (S) och Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige  
 
att besluta att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Herrestadskolan  
 
att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 81 tkr per år i utökat kommunbidrag 
för tillkommande kapitalkostnader 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2022-04-21  
Mikael Staxäng  
 

Per-Arne Andersson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2022-04-27 till  
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Trafikingenjör Anna Djärv 
Telefon 0522-69 83 09 
anna.djarv@uddevalla.se 

 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 

Herrstadskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av upprustning och ombyggnad av Herrestadskolan behöver det göras 
åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltade vägen i ansluning till 
skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i trafikmiljön på grund av 
förändringar i Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2021-11-18 att beställa genomförande av 
Herrestadsskolans friyta och trafikangöring med förstudien som grund. Beställningen 
har kommit in till Samhällsbyggnadförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver 
få ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att 
behöva färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 
2 mkr. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 81 tkr per år när åtgärden 
färdigställts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Herrestadskolan 
 
att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 81 tkr per år i utökat kommunbidrag 
för tillkommande kapitalkostnader 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Anna Djärv 
Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KS 2022/00269 

Byggnation av ny väg från Edingsvägen till att ansluta mot 
Kurödsvägen samt kompensation till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Vindkraftstransporterna är i behov av en ny väg ut från östra Uddevalla. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden 
2022-01-25 att utreda en ekonomisk fördelning med aktuella bolag för 
vidkrafttransporterna angående byggnation av en ny väg genom Samneröd 2:2, från 
Edingsvägen till att ansluta mot Kurödsvägen. Samfinansiering ger aktuella bolag 
möjligheten att nyttja denna väg för transporter av vindkraftverk. Vägen föreslås också 
kunna trafikeras av buss och kunna öppnas upp för allmänheten vid större evenemang 
på Rimnersområdet. Kostnadsbedömningen för nybyggnation av vägen samt gång- och 
cykelväg är ca 3,5 - 4 mkr. I dag finns en provisorisk väg anlagd av ett av bolagen och 
förvaltningen bedömer att den kan ligga till grund för en permanent lösning. Ny 
asfaltsbeläggning, kantsten, belysning och mindre justeringar av vägen uppgår till en 
investeringskostnad på ca 1,5 mkr. Hos aktuella vindkraftsbolag finns intresse till 
medfinansiering i byggnation av en permanent väg. Medfinansieringen förväntas täcka 
halva investeringskostnaden för färdigställande, vilket innebär att samhällsbyggnads 
investeringskostnad blir ca 600- 800 tkr som genererar en kapitalkostnad på ca 30 tkr 
(avskrivning och internränta). Vid beslut om byggnation kommer ett nyttjanderättsavtal 
med överenskommen medfinansiering att upprättas med de aktuella bolagen. 
Samhällsbyggnad blir väghållare och ansvarig för framtida drift och underhåll.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna medfinansieringen från aktuella 
vindkraftsbolag samt att ge förvaltningen i uppdrag att skriva ett nyttjanderättsavtal om 
medfinansiering med aktuella vindkraftsbolag under förutsättning att igångsättning av 
byggnation beviljas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-01-25  
Karta över Rimnersområdet. 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) och Karna Thomasdotter (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bevilja igångsättning för byggnation av ny väg från Edingsvägen till att ansluta mot 
Kurödsvägen,   



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Forts. § 168 
 
att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för tillkommande kapitalkostnader efter 
färdigställande på 30 tkr  
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Byggnation av ny väg från Edingsvägen till att ansluta mot 

Kurödsvägen samt kompensation till 

samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Vindkraftstransporterna är i behov av en ny väg ut från östra Uddevalla. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden 
2022-01-25 att utreda en ekonomisk fördelning med aktuella bolag för 
vidkrafttransporterna angående byggnation av en ny väg genom Samneröd 2:2, från 
Edingsvägen till att ansluta mot Kurödsvägen. Samfinansiering ger aktuella bolag 
möjligheten att nyttja denna väg för transporter av vindkraftverk. Vägen föreslås också 
kunna trafikeras av buss och kunna öppnas upp för allmänheten vid större evenemang 
på Rimnersområdet.  
Kostnadsbedömningen för nybyggnation av vägen samt gång- och cykelväg är ca 3,5 - 4 
mkr. I dag finns en provisorisk väg anlagd av ett av bolagen och förvaltningen bedömer 
att den kan ligga till grund för en permanent lösning. Ny asfaltsbeläggning, kantsten, 
belysning och mindre justeringar av vägen uppgår till en investeringskostnad på ca 1,5 
mkr.  
Hos aktuella vindkraftsbolag finns intresse till medfinansiering i byggnation av en 
permanent väg. Medfinansieringen förväntas täcka halva investeringskostnaden för 
färdigställande, vilket innebär att samhällsbyggnads investeringskostnad blir ca 600- 
800 tkr som genererar en kapitalkostnad på ca 30 tkr (avskrivning och internränta).  
 
Vid beslut om byggnation kommer ett nyttjanderättsavtal med överenskommen 
medfinansiering att upprättas med de aktuella bolagen. Samhällsbyggnad blir väghållare 
och ansvarig för framtida drift och underhåll. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
att godkänna medfinansieringen från aktuella vindkraftsbolag samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att skriva ett nyttjanderättsavtal om medfinansiering med aktuella 
vindkraftsbolag under förutsättning att igångsättning av byggnation beviljas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-01-25  
Karta över Rimnersområdet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-29 Dnr KS 2022/00269 

  
 

 

 

att bevilja igångsättning för byggnation av ny väg från Edingsvägen till att ansluta mot 
Kurödsvägen  
 
att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för tillkommande kapitalkostnader efter 
färdigställande på 30 tkr 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr SBN 2022/00202 

Samneröd 2:2. Utredning av ekonomisk fördelning med 
transportbolag, för vindkraften angående byggnation av väg  

Sammanfattning 

Vindkraftstransporterna är i behov av en ny väg ut från östra Uddevalla. Förvaltningen 
har fått i uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-25 att utreda en ekonomisk 
fördelning med aktuella bolag för vidkrafttransporterna angående byggnation av en ny 
väg genom Samneröd 2:2, från Edingsvägen till att ansluta mot Kurödsvägen. 
Samfinansiering ger aktuella bolag möjligheten att nyttja denna väg för transporter av 
vindkraftverk. Vägen föreslås också kunna trafikeras av buss och kunna öppnas upp för 
allmänheten vid större evenemang på Rimnersområdet. Kostnadsbedömningen för 
nybyggnation av vägen samt gång- och cykelväg är ca 3,5 - 4 mkr. Den provisoriska 
vägen som finns idag är anlagd av ett av bolagen och förvaltningen bedömer att den kan 
ligga till grund för en permanent lösning. Ny asfaltsbeläggning, kantsten, belysning och 
mindre justeringar av vägen uppgår till en investeringskostnad på ca 1,5 mkr. I kontakt 
med aktuella vindkraftsbolag finns intresse till medfinansiering i byggnation av en 
permanent väg. Medfinansieringen förväntas täcka halva investeringskostnaden för 
färdigställande, vilket innebär att samhällsbyggnads investeringskostnad blir ca 600-
800 tkr som genererar en kapitalkostnad på ca 30 tkr (avskrivning och internränta). Vid 
beslut om byggnation kommer ett nyttjanderättsavtal med överenskommen 
medfinansiering att upprättas med de aktuella bolagen. Samhällsbyggnad blir väghållare 
och ansvarig för framtida drift och underhåll. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-01-25 Karta över Rimnersområdet  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Henrik Sundström (M), Susanne Grönvall (S) och Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bevilja igångsättning för byggnation av ny väg från Edingsvägen till att ansluta mot 
Kurödsvägen samt  
 
att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för tillkommande kapitalkostnader efter 
färdigställande på ca 30 tkr  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna medfinansieringen från aktuella vindkraftsbolag samt  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-04-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva ett nyttjanderättsavtal om medfinansiering med 
aktuella vindkraftsbolag under förutsättning att igångsättning av byggnation beviljas.  
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt 
 

Justerat 2022-04-25  
Mikael Staxäng  
Per-Arne Andersson 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-25 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2022-04-27 till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnad 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-04-06 Dnr SBN 2022/00202 

  
 

Handläggare 

Trafikingenjör Henrik Särborn 
Telefon 0522-69 79 56 
henrik.sarborn@uddevalla.se 

 

Samneröd 2:2. Utredning av ekonomisk fördelning med 

transportbolag för vindkraften angående byggnation av väg  

Sammanfattning 

Vindkraftstransporterna är i behov av en ny väg ut från östra Uddevalla. Förvaltningen 
har fått i uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-25 att utreda en ekonomisk 
fördelning med aktuella bolag för vidkrafttransporterna angående byggnation av en ny 
väg genom Samneröd 2:2, från Edingsvägen till att ansluta mot Kurödsvägen. 
 
Samfinansiering ger aktuella bolag möjligheten att nyttja denna väg för transporter av 
vindkraftverk. Vägen föreslås också kunna trafikeras av buss och kunna öppnas upp för 
allmänheten vid större evenemang på Rimnersområdet. 
 
Kostnadsbedömningen för nybyggnation av vägen samt gång- och cykelväg är ca  
3,5 - 4 mkr. Den provisoriska vägen som finns idag är anlagd av ett av bolagen och 
förvaltningen bedömer att den kan ligga till grund för en permanent lösning.  
Ny asfaltsbeläggning, kantsten, belysning och mindre justeringar av vägen uppgår till en 
investeringskostnad på ca 1,5 mkr. 
I kontakt med aktuella vindkraftsbolag finns intresse till medfinansiering i byggnation 
av en permanent väg. Medfinansieringen förväntas täcka halva investeringskostnaden 
för färdigställande, vilket innebär att samhällsbyggnads investeringskostnad blir ca 600-
800 tkr som genererar en kapitalkostnad på ca 30 tkr (avskrivning och internränta). 
 
Vid beslut om byggnation kommer ett nyttjanderättsavtal med överenskommen  
medfinansiering att upprättas med de aktuella bolagen. 
 
Samhällsbyggnad blir väghållare och ansvarig för framtida drift och underhåll. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2022-01-25 
Karta över Rimnersområdet  
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-04-06 Dnr SBN 2022/00202 

  
 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja igångsättning för byggnation av ny väg från Edingsvägen till att ansluta mot 
Kurödsvägen samt 
 
att kompensera samhällsbyggnadsnämnden för tillkommande kapitalkostnader efter 
färdigställande på ca 30 tkr  
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna medfinansieringen från aktuella vindkraftsbolag samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att skriva ett nyttjanderättsavtal om medfinansiering med 
aktuella vindkraftsbolag under förutsättning att igångsättning av byggnation beviljas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Henrik Särborn 
Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

Karta över Rimnersområdet 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr SBN 2021/00665 

Ny väg för specialtransporter, Samneröd 2:2 

Sammanfattning 

Transporterna av vindkraft till Uddevalla hamn blir allt fler och transportörerna tittar på 
alternativa vägar ut ur hamnområdet och vidare genom Uddevalla. Ett alternativ på 
färdväg för höga transporter är vid fastighet Samneröd 2:2 som Uddevalla kommun 
äger, mellan Edingsvägen/Exercisvägen och Kurödsvägen, en sträcka på ungefär 300 
meter. Området berörs av en detaljplan som medger trafikområde. 

Alternativet från transportören är att anlägga en provisorisk väg genom området som 
bekostas av transportörerna själva. En väg som rivs när transporterna är klara och 
eventuellt byggs på nytt när nästa transport ska köra samma sträcka. Gata och 
parkförvaltning ser med fördel på att anlägga en väg i detta område, en permanent väg 
med en GC- bana och med gatubelysning. Denna väg kan avlasta Västgötavägen till och 
från Rimnersområdet.  

Andra färdvägar för höga transporter, över 4,80 meter är Exercisvägen och bron över 
44:an vidare mot Västgötavägen. Denna bro har under november/december 2021 
besiktas och bärigheten är klassad till en BK1 väg och kan ej användas för dessa 
transporter beroende på vikt. Transportörerna som söker dispenser för dessa fordon 
väger ungefär 150 ton, är ungefär 6,20 höga och 45 meter långa. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Swen Stålros (M) och Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomisk fördelning med transportbolag för 
vindkraften angående byggnation av väg 
 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 
Justerat 2022-01-27  
Mikael Staxäng  
Roger Johansson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-27 intygar  
Malin Witt  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Skickat 2022-01-28 till  
Samhällsbyggnad 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KS 2022/00262 

Miljöredovisning 2021 - ledningens genomgång av ISO 14001 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 
av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 
(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 
till kommunstyrelsen. Den 26 april 2022 genomförde kommunstyrelsens presidium, 
ledningens genomgång och uppföljning av miljöarbetet 2021. Genomgången syftar till 
att utvärdera om miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har 
förbättrats. Intern miljörevision har genomfört under 2021 med några förslag på 
åtgärder. Extern miljörevision har genomförts under 2021 med slutsatsen att 
miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl 
implementerade. En avvikelse noterades och som har åtgärdats. Miljöredovisning för 
verksamhetsåret 2021 visar på både positiv och negativ trend inom några miljöområden 
som till största delen rör kommunens interna miljöarbete och förbättringsförslag har 
tagits fram. Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och 
bidrar till ständiga förbättringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-02.  
Ledningens genomgång av ISO 14001, 26 april 2022. 
Bilaga 1 Rapport Intern miljörevision 2021. 
Bilaga 2 Revisionsrapport Uddevalla kommun 2021. 
Bilaga 2 Miljöredovisning 2021. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att genomföra förbättringsförslagen som framkom vid intern miljörevision 2021, 
 
att genomföra utbildningsinsatser kring avvikelsehantering för miljö. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att godkänna Miljöredovisning för 2021. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-05-02 Dnr KS 2022/00262 

  
 

Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Miljöredovisning 2021 - ledningens genomgång av ISO 14001 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen 
av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång 
(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske 
till kommunstyrelsen.  
Den 26 april 2022 genomförde kommunstyrelsens presidium, ledningens genomgång 
och uppföljning av miljöarbetet 2021. Genomgången syftar till att utvärdera om 
miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. 
Intern miljörevision har genomfört under 2021 med några förslag på åtgärder. Extern 
miljörevision har genomförts under 2021 med slutsatsen att miljöledningssystemet är 
fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl implementerade. En avvikelse 
noterades och som har åtgärdats.  
Miljöredovisning för verksamhetsåret 2021 visar på både positiv och negativ trend inom 
några miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete och 
förbättringsförslag har tagits fram. Miljöledningssystemet är enligt ledningens 
genomgång ändamålsenligt och bidrar till ständiga förbättringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Ledningens genomgång av ISO 14001, 26 april 2022 
Bilaga 1 Rapport Intern miljörevision 2021 
Bilaga 2 Revisionsrapport Uddevalla kommun 2021 
Bilaga 2 Miljöredovisning 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra förbättringsförslagen som framkom vid intern miljörevision 2021 
att genomföra utbildningsinsatser kring avvikelsehantering för miljö 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
att godkänna Miljöredovisning för 2021 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-05-02 Dnr KS 2022/00262 

  
 

 

 

 
 
 
 
Malin Krantz  Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 

 

 

Miljöredovisning 
för verksamhetsåret 2021 
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Inledning 

Syftet med Uddevallas miljömålsarbete är att styra och samordna kommunens egen 

verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska också vara en grund för att i samarbete med 

näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett ekologiskt hållbart Uddevalla. 

Denna miljöredovisning innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete och 

uppföljningen av kommunens sex övergripande miljömål som antogs 2013.  

Kommunens övergripande miljömål tar avstamp i de 16 nationella miljömålen och 

kommunens miljöpolicy och ger ramen för miljöarbetet i kommunen. Till varje övergripande 

miljömål har även koppling gjorts till de globala målen. De övergripande miljömålen är 

inriktningsmål och är inte tidsatta. Målen berör både kommunen som geografiskt område och 

kommunens egen verksamhet. 

De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta uppdrag som vi arbetar med för att 

nå de övergripande målen. Dessa kommer från styrkorten som är politiskt styrande och anger 

vad som ska göras. 

Uppföljningen redovisas utifrån de sex övergripande målen. Under varje av de övergripande 

målen sammanfattas delmålen i en faktaruta följt av resultatbeskrivning för uppdragsarbetet 

under 2021. Målavsnitten avlutas med ett urval av nyckeltal. Alla nyckeltal redovisas samlat i 

bilagan. Ytterligare underlag och mätdata finns i Uddevallas miljöbarometer, 

uddevalla.miljobarometern.se. 

Teckenförklaring 

För att bedöma hur det går med uppdragen används symboler i form av smiley-figurer. Nedan 

förklaras vad dessa betyder: 

 Målet är uppnått 

 Målet kan uppnås 

 Målet har delvis uppnåtts 

 Målet ser inte ut att uppnås 

 Målet är ej bedömt 

Trend visar utvecklingen av nyckeltalen för de tre senaste åren. För de nyckeltal där det är en 

otydlig trend för de tre senaste åren med data har vi valt att bedöma trenden ur ett längre 

tidsperspektiv. Nedan beskrivs vad trendpilarna betyder: 

 Trenden är positiv 

 Trenden är varken positiv eller negativ 

 Trenden är negativ 

file:///C:/Users/bgj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0ZUTUW11/uddevalla.miljobarometern.se
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Uddevalla kommun och Agenda 2030 

 

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga kommuner i Sverige och med världens 

länder för att nå en hållbar utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att minska 

fattigdom och orättvisor, öka jämlikhet, förverkligande av de mänskliga rättigheterna och för 

att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Utgångspunkten för 

kommunen övergripande strategier enligt kommunens strategiska plan 2020–2021 är att 

hållbar utveckling ska vara vägledande för alla beslut. Detta innebär en strävan för 

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

kommuns lokala förhållanden. 

Social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling 

Kommunens hållbarhetsarbete tar sitt avstamp utifrån Brundtlandskommissionens definition 

från 1987 om hållbar utveckling. Det innebär att vi ska arbeta för ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationer möjlighet att 

tillfredsställa sina behov”.  Hållbar utveckling innefattar tre perspektiv ekologisk, ekonomisk 

och social, som behöver samspela och stödja varandra för att utvecklingen ska vara hållbar. 

År 2015 skapade världens ledare i FN de 17 globala målen för att nå en hållbar utveckling och 

en agenda sattes för arbetet att nå målen till 2030, kallad Agenda 2030. De tre perspektiven 

genomsyrar målen och är integrerade och odelbara.  

Pågående arbete för hållbar utveckling 

I kommunen finns många exempel på pågående arbete för en hållbar utveckling. Uddevalla 

kommun arbetar för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas lika rättigheter och värde. 

Vi strävar efter integration, inkludering och delaktighet, bland annat genom satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder och på främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik 

folkhälsa. Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kommuns utveckling, bland annat i 

framtagandet av en ny översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom att alla boende i 

kommunen har möjlighet att lämna in medborgarförslag.  
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Folkhälsoarbetet har genom fokus på barn och ungas förutsättningar till hälsa beviljat medel 

till projekt inom föräldraskapsstöd, läsfrämjande, meningsfull fritid, trygg skolmiljö, ökad 

fysisk aktivitet, delaktighet och integration. Under pandemin har nya behov och risker 

uppstått. Kommunens verksamheter har anpassats och ställts om utifrån rådande situation för 

att fullfölja våra uppdrag och nå våra målgrupper. Löpande satsningar på nya arbetssätt har 

gjorts för att mildra konsekvenserna av pandemin. Samverkan med idéburen sektor spelar en 

viktig roll för kommunens förutsättningar att verka för demokrati, rikare fritid, minskat 

utanförskap och bättre välfärd i kommunen. Under 2021 har överenskommelsen om 

samverkan mellan idéburen sektor och kommunen reviderats och på nytt antagits av båda 

parter för fortsatt samverkan. 

Sedan 2010 är Uddevalla en Fairtrade-City diplomerad kommun som engagerar sig för rättvis 

och etisk handel i linje med Agenda 2030. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 

kriterier för strategiskt arbete, krav på mänskliga rättigheter i upphandlingar samt har ett 

informationsarbete i samverkan med näringsliv, organisationer och föreningar. Nya mål för 

Fairtrade har tagits fram under 2021. 

Kommunen antog under 2021 en ny miljöpolicy som stärker arbetet för en hållbar utveckling 

och Agenda 2030. Den har bland annat en starkare formulering kring minskad klimatpåverkan 

samt för en cirkulärt och hållbar samhällsutveckling. Under året har kommunen arbetat med 

att ta fram en energi- och klimatplan som beräknas antas under 2022. Klimatlöften (åtgärder 

för att bidra till målet fossiloberoende region 2030) som antogs under 2021 har sju av elva 

klimatlöften genomförts och fyra pågår det arbete med. 
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Uppmuntra och inspirera 

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan 

och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. 

Kommunen ska vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt. 

Vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, 

organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompetensutveckla 

kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund för hållbar utveckling. 

Relaterade globala mål:  

Alla globala mål 

 

Måluppföljning 2021 

 Uppmärksamma Fairtrade 

Under 2021 har Uddevalla kommun endast genomfört aktiviteter digitalt eller på annat sätt 

uppmärksammat Fairtrade på grund av rådande pandemi. En frågesport med chokladprovning 

som pris och ett hållbarhetscafé för kommunens anställda har genomförts under året. 

Samarbetet har skett med olika aktörer både lokalt och regionalt. Café Planets arrangemang 

har genomförts i begränsad omfattning. Även kraven från Fairtrade city på aktiviteter för att 

bibehålla diplomeringen har anpassats till rådande pandemi. 

 Uppdrag Resultat 2021 

 Uppmärksamma Fairtrade Genomförd 

 Hållbart lärande inom skolan Uppnås delvis 

 Rådgivning till medborgare, organisationer och företag Pågår 

 Hållbart friluftsliv Genomförd 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade city kommun. Fairtrade City är en 

diplomering för kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med 

Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället 

lokalt. Arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället. 

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s 

kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt 

erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. 
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 Hållbart lärande inom skolan 

Samtliga verksamhetsområden arbetar aktivt med lärande för en hållbar utveckling. Skolans 

styrdokument, kommunens miljömål 1; att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, 

samt målen i Agenda 2030, är vägledande för detta arbete. Uppdraget ska harmoniera med 

nämndens uppdrag om systematiskt kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om 

att hållbar utveckling behöver genomsyra all undervisning. 

Förskolans rektorsgrupp arbetar med kompetenshöjning genom kollegialt lärande. Utveckling 

av lärande för hållbar utveckling behandlas återkommande. 

Grundskolorna arbetar löpande med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån 

styrdokumenten. Stort fokus ligger på att skapa handlingskraft och framtidstro hos eleverna. I 

en tid med ökad psykisk ohälsa är detta angeläget för hela samhället. Flertalet skolor arbetar 

med de globala målen. Ett formativt arbetssätt har ökat elevernas delaktighet och inflytande i 

undervisningen. Tematiskt arbetssätt med exempelvis allemansrätt, återvinning och återbruk 

återkommer i miljöundervisningen. Vissa enheter har ett tydligare uttalat arbete med hållbar 

utveckling än andra. En ökad likvärdighet ses som ett förbättringsområde. 

Gymnasieskolans kurser har lärande för hållbar utveckling tydligt inskrivna. Det blir särskilt 

tydligt inom ämnen såsom naturkunskap och samhällskunskap, yrkesämnen och 

inriktningsämnen. Under senare år har arbetet med hållbar utveckling främst skett på 

rektorsenheterna. Gymnasieskolans lokalgrupp kommer att arbeta fram uppdaterade 

gemensamma rutiner gällande återvinning och avfallshantering. Uddevalla gymnasieskola är 

FN-skola, vilket innebär ett starkt fokus på FN och mänskliga rättigheter. 

På Vuxenutbildningen arbetar gruppen för hållbar utveckling för att få in perspektivet hållbar 

utveckling i undervisningen. Som stöd har ett årshjul upprättats, med fyra teman per år: 

värdegrund, konsumtion, Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Exempel på vad som genomförts 

under året är projekt för återbruk av kläder, skräp-bingo, projekt och film ”Plast i havet”, 

Tema Bostad: energiförbrukning, strandstädning, Eco Driving samt värdegrundsvecka.  

Kommunen ska inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling 

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 

styrdokument samt FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning. En skola för hållbar 

utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att 

integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn 

och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. 
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 Rådgivning till medborgare, organisationer och företag 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun är kostnadsfri och 

opartisk. Syftet är att förmedla kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart 

samhälle inom området energi och klimat. Rådgivningen vänder sig till både privatpersoner, 

organisationer, bostadsrättsföreningar och företag. 

Energi- och klimatrådgivarna har under året givit inspirerande utbildningar och 

kunskapshöjande insatser. Bland annat en mobilitetsdag i samverkan med Uddevalla Energi, 

Västtrafik, bil- och cykelföretag med flera som visade upp det senaste för att minska 

klimatpåverkan. 

Hållbart friluftsliv 

Friluftsplanen har 2021 antagits av Kommunfullmäktige så fokus har varit på att 

marknadsföra planen till allmänheten. Detta har gjorts genom information på samtliga 

bibliotek, intervju i radio, information på internet och föreläsning under den regionala 

tankesmedjan för friluftsliv. Planen har även tryckts upp och delats ut. Två formulär riktade 

till allmänheten har lagts ut på kommunens hemsida i samband med att planen antogs för att 

samla in kunskap om vad som efterfrågas i kommunen och vad friluftsliv innebär för 

kommuninnevånarna. 

Fokus har även legat på att arbetet med att tillsätta personer i gruppen för 

friluftslivsutveckling (GFU) samt framtagning av ramverk för handlingsplanen. Detta med 

avsikten att påbörja arbetet med implementering av planen i större utsträckning och för att 

projektledningen skall kunna lämna över uppdraget till de som skall ansvara för verkställandet 

av planen. 

  

Uddevalla har uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. Friluftslivet ger oss hälsa, 

naturförståelse och kommunal utveckling. Det är många aktörer i samhället som arbetar för att 

utveckla friluftslivet.  

Friluftsliv är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där 

allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, 

regional tillväxt, jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är 

några exempel. 

Kommunen ger gratis rådgivning till medborgare, organisationer, bostadsrättsföreningar och företag 

inom energi- och klimatfrågor. 

Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. 

Energi- och klimatrådgivare är finansierad av Energimyndigheten. Energimyndigheten vill befästa 

rådgivningen som en viktig samhällelig funktion och göra EKR mer känd och erkänd genom att 

möjliggöra ytterligare rådgivningsinsatser med utvecklade metoder, uppsökande rådgivning och 

ökad effekt. 
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Nyckeltal 

Ekologisk odlad åker  

Motivet för ekologisk odling är att minska 

kemikalieanvändningen som har en negativ 

miljöpåverkan. Nyckeltalet visar andelen 

ekologiskt odlad åkermark i kommunen. 

Ekologiskt odlad åkermark omfattar 

arealer omställd åkermark som brukas med 

ekologiska produktionsmetoder och som 

uppfyller kraven enligt Rådets förordning 

(EG) nr 834/2007. 

Andelen ekologisk åkermark i kommunen 

är 36 procent vilket är en ökning sedan 

föregående år. Nyckeltalet jämförs med 

Sveriges Ekokommuner1 där genomsnittet 

är betydligt lägre, 18 procent. Snittet i riket 

är 17 procent. 

Det finns ett nationellt inriktningsmål att 

30 procent av jordbruksmarken ska odlas 

ekologiskt 2030. Målet omfattar även 

betesmark vilket inte ingår i denna 

indikator. Inkluderas även betesmark är 

andelen jordbruksmark som odlas 

ekologiskt i Uddevalla 37 procent, vilket 

innebär att kommunen ligger en bra bit 

över det nationella inriktningsmålet för 

2030. 

FSC-certifierat skogsbruk 

 

Världens skogar har stor betydelse för 

klimatet, vattenförsörjning och tillgången 

till ren luft. Skogen är också en källa för 

upplevelser och ger många nyttigheter: 

mat, mediciner, timmer och pappersfibrer. 

För människor och samhällen, djur och 

växter, är det därför viktigt att skogarna i 

världen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Målet 

för FSC är att få till stånd ett hållbart och 

lagligt bruk av världens skogar.  

Andelen FSC-certifierad skogsbruk har 

ökat under åren och låg 2017 på 31 procent 

jämfört med 22 procent år 2013. 

 

 

 

  

 
1 Sveriges ekokommuner är ett nationellt nätverk 

för hållbar utveckling 

Visar andelen ekologiskt odlad åkermark 

i kommunen och förhållandet mellan 

jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning 

och vilka jordbruk som drivs på 

konventionellt sätt 

 
 Totalt 

 

Källa: Jordbruksverket 

Visar hur skyddet av skogsmark 

utvecklas inom kommunen genom FSC-

certifiering 

 
 Totalt 

 

Källa: FSC 
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Skyddad natur 

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefulla 

naturtyper och vattenmiljöer utvecklas 

inom kommunen, genom 

naturreservatsbildning och biotopskydd. 

Natura 2000-områden och 

naturvårdsområden ingår inte. Vi mäter 

detta därför att det är viktigt att skydda 

land och vattenområden eftersom det 

bidrar till ökad biologisk mångfald, 

sammanhängande ekosystem och minskar 

risken för undanträngande av naturen. 

Det mest värdefulla en Uddevallabo äger 

är närheten till naturen. Det är aldrig långt 

till skogstäta fjäll eller svalkande bad i sjö 

och djup havsfjord. Uddevalla kommun 

har 21 naturreservat och 3 

naturvårdsområden, totalt cirka 9800 ha. 

Andel skyddad natur i Uddevalla är 6,4 

procent. Vid jämförelse med Sveriges 

Ekokommuner har kommunen något högre 

andel skyddad natur, där snittet ligger på 

knappt sex procent. Vi har också ansvaret 

för totalt cirka 350 hektar naturmark som 

till större del består av tätortsnära skog. 

Uddevalla kommun arbetar med lokala 

naturvårdsprojekt, ofta med stöd av den 

nationella satsningen på lokal naturvård, 

LONA. Med stöd av LONA har en rapport 

över kommunens naturvärden tagits fram. 

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss 

alla att röra oss fritt i naturen. Men vi 

måste ta ansvar för natur och djurliv samt 

visa hänsyn till varandra. 

 Miljöcertifierade förskolor och 

skolor 

Kommunen följer upp hur många förskolor 

och skolor som är miljöcertifierade. Det är 

ett nyckeltal där vi jämför oss med 

Sveriges Ekokommuner. Med 

miljöcertifiering avses här: EMAS, ISO 14 

001, Utmärkelsen skola för hållbar 

utveckling samt Grön Flagg. 

Andel miljöcertifierade förskolor och 

skolor har legat på ungefär samma nivå 

under hela mätperioden, men minskat 

något de senaste åren. Alla förskolor och 

skolor i kommunal regi är miljöcertifierade 

och ingår i kommunens certifiering enligt 

ISO 14001. Utöver ISO är en fristående 

förskola och en kommunal grundskola med 

i Grön Flagg. 

Uddevalla ligger över snittet bland 

Sveriges Ekokommuner där 12 procent av 

förskolor och skolor är miljöcertifierade.   

  

Visar hur stor andel av den totala 

kommunytan som är naturskyddat 

område 

 
 Totalt 

 

Källa: SCB 

Visar hur stor andel förskolor och skolor 

som är miljöcertifierade 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun, Håll Sverige 

Rent samt Skola för Hållbar Utveckling 
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Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att 

underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska 

kemikalieanvändningen. 

Det innebär att: 

• vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva 

en giftfri miljö. 

• vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare 

förutsättningar att leva och verka hållbart. 

• vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk. 

Relaterade globala mål: 

         

 

 Uppdrag Resultat 2021 

 Avfallsplan Kan uppnås 

 Förorenade områden Delvis genomförd 

 Möjliggöra hemmaplanslösningar Delvis genomförd 

 Konstgräs Delvis genomförd 
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Måluppföljning 2021 

 Avfallsplan 

De flesta åtgärderna i avfallsplanen är påbörjade och flera är genomförda. Det pågår arbete 

med att få till en digital tjänst för återbruk av möbler och övrig kontorsinredning inom 

kommunens verksamhet.  

Kommunen har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i kontakterna med Förpacknings och 

tidningsinsamlingen FTI AB. En målsättning i avfallsplanen avser fastighetsnära insamling. 

Förändring har skett i lagkrav inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på 

producenterna som får utökat ansvar för att samla in, ta om hand och uttjänta förpackningar 

och returpapper. Bostadsnära insamling är ett krav från 1 januari 2023. En annan förändring 

är att insamling av returpapper och tidningar inte längre faller under producentansvaret utan 

det är kommunen som ska samla in den fraktionen. 

 Förorenade områden 

En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur Uddevalla bör arbeta vidare med 

förorenade områden i Uddevalla kommun i en handlingsplan/strategi. Strategin kommer att 

vara kopplad till översiktsplanen och är tänkt att: 

…ge en tydlig styrning och planering av frågor rörande förorenade områden i 

kommunen 

…användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för att bidra till 

minskade risker för människors hälsa eller miljö från förorenade områden 

…presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad kommunens arbete inom 

förorenade områden för en förbättrad hälsa och miljö innebär. Detta ska bidra till 

effektiva samarbeten och tydlig ansvarsfördelning inom kommunen 

…ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla kommun ska arbeta 

med förorenade områden. 

Uddevalla kommun ska kartlägga förorenade områden för att ge underlag för planering och 

sanering. Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, 

massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. 

Den kartläggning som idag finns är EBH (efterbehandling av förorenade områden). EBH-stödet är en 

nationell databas över potentiellt förorenade områden. I EBH-stödet registreras områden som 

misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter. Ett förorenat 

område kallas i databasen för ett objekt. I databasen kan det finnas information om verksamhetens 

historik, riskklass, utredningar av olika slag, bilder samt vilken status som området har. Databasen 

administreras av länsstyrelserna. 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och lokala styrande 

dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad 

avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning. 

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering - att ge förutsättning 

för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. I planen finns sju målområden med tillhörande 

delmål och åtgärder för att uppnå syftet. 
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Under våren 2020 gjordes en inventering av gamla nedlagda verksamheter i Uddevalla 

kommun som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Utifrån genomgången 

sökte Uddevalla kommun 2020 bidrag för sex prioriterade förorenade områden där ansvarig 

verksamhetsutövare saknades och därmed har kommunen möjlighet att söka bidrag från 

Naturvårdsverket. 

Två av objekten beviljades inför 2021 bidrag för förstudier, ett av objekten visade sig vara så 

kallat riskklass-1 objekt och behöver gå vidare med en fördjupad förstudie i en så kallad 

huvudstudie. Arbetet fortlöper och en behovsutredning genomförs inför varje år där behovet 

lyfts att arbeta vidare. 

Under 2020 genomfördes ett projekt för att digitalisera arkiv med geotekniska utredningar. 

Informationen finns i kommunens interna karttittskåp och ligger till grund för planering, 

sanering och byggprojekt. Vidare kommer en FO-handlingsplan arbetas fram som kommer 

ligga till grund för vidare kartläggning. 

 Möjliggöra hemmaplanslösningar 

I arbetet kring hemmaplanslösningar har man under våren tagit fram en boendeplan, där 

utformning och geografiskt läge har specificerats för gruppbostäder, servicebostäder och 

satellitlägenheter inom LSS. Bostäders utformning och geografiska läge är viktigt för att 

kunna göra det möjligt med hemmaplanslösningar för brukare med olika behov. 

En annan viktig pusselbit för genomförande av hemmaplanslösningar är kompetensutveckling 

för personalen. Under året har ett digitalt utbildnings- och reflektionspaket tagits fram, för att 

öka kunskapen om fler metoder och strategier kring hur avvikande beteenden och svåra 

situationer kan hanteras. Kursen kompletteras med reflektionsmaterial att genomföra på 

arbetsplatsträffar. 

 Konstgräs 

Uppdraget som kommunen har för konstgräs omfattar tre delsyften: 

• Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner. 

• Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för fotboll. 

• Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 

Arbetet har påbörjats under hösten med delsyfte 1 vilket innebär att utreda villkoren för 

skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner.  

Kommunen ska i samband med placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar som ett första 

alternativ. Hemmaplanslösning innebär att flera verksamheter samverkar och att man utgår från 

brukarens behov och tillgodose dessa så långt som möjligt. 

Kommunen står inför utmaningen att flera av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta och behöver 

bytas ut. Kommunen behöver därför utreda villkoren för konstgräsplaner ur ett hållbarhetsperspektiv 

(sociala/folkhälsa, ekologiska och ekonomiska). 
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Nyckeltal

Organiskt hushållsavfall 
 

Nyckeltalet följer upp hur stor andel av 

hushållsavfallet som sorterats som organiskt 

material. Av det organiska materialet 

tillverkas biogas. Det är Uddevalla Energi 

som har hand om hushållsavfall i Uddevalla 

kommun. I Uddevalla sorteras allt matavfall 

i papperspåse i stället för plastpåse. Den 

största fördelen är att användandet av 

miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till 

biogasproduktion och med papperspåsar kan 

mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan 

rötas tillsammans med matavfallet. 

Hushållsavfall (ej 

producentansvar) 

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som 

samlas in från hushållen av våra sopbilar i 

kommunen. Det organiska avfallet används 

för framställning av biogas. Det övriga 

hushållsavfallet går till kraftvärmeverket 

Lillesjö som utvinner både el och värme till 

fjärrvärmenätet. 

Under 2021 låg mängden insamlat mat- och 

restavfall på samma nivå som förra året. 

Mängden hushållsavfall i Uddevalla är lägre 

än snittet i riket som är 209 kg per person 

(2019). Nya avfallsförordning trädde i kraft i 

augusti 2020. Begreppet hushållsavfall har 

byts ut till kommunalt avfall. 

Hushållsavfall för återvinning 

Här mäts hur mycket avfall som lämnas in 

till återvinning från hushållen i Uddevalla 

kommun. Här ingår tidningar, 

plastförpackningar, glasförpackningar, 

pappersförpackningar och metall-

förpackningar. Detta avfall tar FTI hand om.  

Under 2021 ökade mängden insamlat 

material per invånare i Uddevalla jämfört 

med föregående år. Ökningen skedde främst 

inom glasförpackningar. Insamlingen av 

tidningar har fortsatt minska då allt fler går 

över till digitala tjänster, en trend som varat 

under en längre tid. Den totala mängden 

insamlade förpackningar och tidningar i 

riket är fortfarande lägre än Uddevalla, 65 

kg per invånare.  

Visar hur stor andel av hushållsavfallet 

som sorteras som organiskt material 

 
 Totalt 

Källa: Uddevalla energi 

Visar hur mycket mat- och restavfall som 

samlats in (organiskt, brännbart och 

deponi) per invånare 

 
 Totalt 

Källa: Uddevalla energi 

Visar hushållens avfall som lämnas på 

återvinningstationerna per invånare 

 
 Totalt 

Källa: FTI (Förpackning- och 

tidningsinsamling) 
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Farligt avfall från hushållen 

Farligt avfall kan skada människor eller 

miljö om det lämnas på fel ställe. Det får 

inte hamna bland det övriga hushållsavfallet 

eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas 

till särskild insamling. 

Nyckeltalet visar hur mycket farligt avfall 

som samlas in från hushållen. Farligt avfall 

från hushållen består av bland annat 

glödlampor och batterier. 

Ökningen av insamlingen anses vara 

positivt, eftersom det är bättre att farligt 

avfall samlas in separat än hamnar i 

restavfallet. Insamlingsboxar finns i flera 

butiker runt om i kommunen för att 

underlätta insamling av farligt avfall. 

Bly i avloppsslam 

Bly är en tungmetall. Årsmedelhalten 

beräknas genom att den totala mängden av 

ett ämne (kg/år) divideras med den totala 

mängden slam (ton/år) och redovisas som 

milligram per kilo torrsubstans. 

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt 

SFS 1998:944) som inte får överskridas om 

slammet skall få spridas på jordbruksmark. 

Halten av bly i avloppsslam ligger på 16 

mg/kg vilket är långt under gränsvärdet på 

100 mg/kg. Det är även en minskning från 

2020 då halten låg på 26 mg/kg. Orsaken till 

den högre halten 2020 är oklar.  

Kadmium i avloppsslam 

Kadmium är en tungmetall. Årsmedelhalten 

beräknas genom att den totala mängden av 

ett ämne (kg/år) divideras med den totala 

mängden slam (ton/år) och redovisas som 

milligram per kilo torrsubstans. 

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt 

SFS 1998:944) som inte får överskridas om 

slammet skall få spridas på jordbruksmark. 

År 2021 minskade medelvärdet på kadmium 

i avloppsslam från föregående år och var på 

den lägsta nivån sedan mätningarna startade: 

0,57 mg/kg. Det är även långt under 

gränsvärdet på 2 mg/kg. 

Visar insamling av farligt avfall från 

hushållen per invånare 

 
 Totalt 

Källa: Uddevalla energi 

Visar ett medelvärde på hur mycket bly 

det finns i avloppsslammet 

 
 Totalt  Gränsvärde 

Källa: Västvatten 

Visar ett medelvärde på hur mycket 

kadmium det finns i avloppsslammet 

 
 Totalt  Gränsvärde 

 

Källa: Västvatten 
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Kvicksilver i avloppsslam Kvicksilver är en tungmetall. 

Årsmedelhalten beräknas genom att den 

totala mängden av ett ämne (kg/år) divideras 

med den totala mängden slam (ton/år) och 

redovisas som milligram per kilo 

torrsubstans. 

Den gröna linjen visar det gränsvärde (enligt 

SFS 1998:944) som inte får överskridas om 

slammet skall få spridas på jordbruksmark. 

2021 minskade medelvärdet på kvicksilver i 

avloppsslammet från föregående år och 

ligger nu på 0,38 mg/kg TS. Det är även 

långt under gränsvärdet på 2,5 mg/kg TS. 

 

 

 

 

 

  

Visar ett medelvärde på hur mycket 

kvicksilver det finns i avloppsslammet 

 
 Totalt  Gränsvärde 

Källa: Västvatten 
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Planera hållbart 

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. 

Det innebär att: 

• vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla 

kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevallas kommunidentitet. 

• vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 

och transportbehoven. 

• vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska 

mångfalden. 

• vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska 

ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska 

mångfalden har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte 

är möjlig att göra. 

• vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet 

minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till 

jordbruksmarken enligt mål i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett 

kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras. 

• vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, 

rekreation och som långsiktig resurs för många viktiga näringar. 

• arbetet med tillsyn, information och fysisk planering genomföras så att det 

bidrar till största möjliga miljönytta. 

Relaterade globala 

         

 Uppdrag Resultat 2021 

 Upprustning av Dalabergs centrum Delvis genomfört 

 Prioritera översvämningsskyddet Delvis genomfört 

 Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun Pågår 

 Utveckla och stärka Uddevalla kommun Delvis genomfört 
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Måluppföljning 

 Genomföra upprustning av Dalabergs centrum 

2018 genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom ramen för arbetet med 

översiktsplanen. I dialogen framkom framför allt att det finns stora kvaliteter i grönområden 

för exempelvis rekreation och att det finns upplevelse av otrygghet och önskan om fler 

mötesplatser. 

Uddevalla kommun har deltagit i den internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som 

Uddevalla ställer upp med i tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019 

korades det vinnande bidraget, ”Jalla”. Som ett led i tävlingen ska det genomföras en 

workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och fastighetsägare i området. 

Under 2021 har arbetet återupptagits efter att det under 2020 legat vilande på grund av 

rådande Coronapandemi. Nu planeras det för en medborgarbudget där boende i området får 

möjlighet att utifrån arkitekternas idéer vara med och påverka utveckling och gestaltningen i 

området. 

 Prioritera översvämningsskyddet 

Projekteringsfasen pågår för projektet Översvämningsskydd med kajpromenad, det planeras 

för södra sidan Bäveån där samordning med intilliggande projekt och verksamheter pågår. 

Enligt projektets tidsplan ska den södra sidan vara skredsäkrad och översvämningsskyddad 

2024. 

Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det 

stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla 

mot framtida översvämningar. 

I Uddevallas fördjupade förstudie har nya resultat från klimatforskningen vävts in i 

klimatanpassningsarbetet. För att skydda Uddevalla mot översvämningar som beräknas kunna 

inträffa omkring år 2100 skulle vi behöva en skyddsnivå med höjden +2,8 meter. Eftersom 

vår kunskap om klimatpåverkan troligtvis kommer att öka genom åren så väljer Uddevalla i 

stället att planera för ett skydd som räcker för omkring år 2070. Det vill säga en skyddsnivå 

på +2,3 meter högt, men med en möjlighet att på lång sikt kunna förändra eller bygga till 

skyddet. 

 

Uppdraget är att initiera och planera samt genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs 

centrum i samverkan med övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog. 

Uppdraget är att prioritera översvämningsskyddets utbyggnad i förhållande till 

stadsutvecklingsprojektets genomförande. Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i 

förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida 

skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden. 
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 Naturupplevelse för boende och turister 

Arbete har pågått med att ändra föreskrifterna för de kommunala naturreservaten i syfte att 

gynna friluftslivet. Strandpromenaden har renoverats, upprustning av del av Lelången, 

planering för nya vandringsleder på Majoreberg och planering för den regionala cykelleden, 

Västkustleden, genom Bohuslän. 

Kommunen har tagit fram en plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla som syftar till att 

utveckla och öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del 

av, upptäcka och uppleva kommunens natur och miljö. 

Kommunens två förskolebussar besöker ofta olika miljöer för naturupplevelser. 

 Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun 

Kommunen har under året arbetat med att ta fram nya reservatsföreskrifter för Bassholmen. 

Intresset för friluftsliv i Uddevalla kommun tycks hålla i sig en trend som fick ett uppsving i 

och med pandemin. Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt 

turister. 

Byggandet av nya simhallen, och Rimnersvallen på Rimnersområdet är i full gång, projektet 

kulturstråket (hus för kultur) är i gång och har presenterats för allmänheten. 

Genom Uddevalla Convention Bureau och det regionala CVB-nätverket synliggörs 

kommunens ambition och utbud för att kunna stå som värdar för möten och kongresser. En 

dialog har påbörjats om att förlägga BRÅs årsmöte ”Råd för Framtiden” med ca 600 delegater 

till Uddevalla inom ett par år. 

  

Uppdraget är att ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil långa kust och unika fjäll för 

naturupplevelse, boende och turism. 

Närheten till natur, kulturmiljöer och strövområden är viktig för kommunens invånare och utgör inte 

sällan ett tungt skäl vid val av bostadsort. Dessa områden är också en viktig tillgång för kommunens 

besöksnäringar. Med varsamhet och god planering bör tillgångarna kunna utvecklas och användas 

i betydligt större utsträckning än idag. 

 

Uddevalla kommun ska utveckla och stärka sitt kulturarv och platsvarumärke. 
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Nyckeltal 

Utsläpp av fosfor 

Här mäter vi hur mycket fosfor som släpps ut 

per liter renat avloppsvatten från kommunens 

reningsverk. Utsläpp av fosfor bidrar till 

övergödning. Det är därför viktigt att nivån 

är låg. Här finns också gränsvärde för vad 

som är tillåtet (grönmarkerad linje). 

Halten av fosfor som släpptes ut 2021 var 

0,26 mg/l vilket är under gränsvärdet. Under 

åren har det varit varierande nivåer av halten 

men aldrig över gränsvärdet. 

Utsläpp av kväve 

Här mäter vi hur mycket kväve som släpps ut 

per liter avloppsvatten från det kommunala 

reningsverket. Utsläpp av kväve bidra till 

övergödning så det är viktigt att nivån är låg. 

Här finns också riktvärde för vad som är 

tillåtet (grönmarkerad nivå). 

Utsläpp av kväve 2021 var drygt 7 mg/l 

vilket är långt under tillåtna riktvärdet på 12 

mg/l.

 

  

Nyckeltalet visar hur mycket fosfor som 

släpps ut genom avloppsvattnet från 

kommunens reningsverk 

 
 Totalt  Gränsvärde 

Källa: Västvatten 

Nyckeltalet visar hur mycket fosfor som 

släpps ut genom avloppsvattnet från 

kommunens reningsverk 

 
 Totalt  Gränsvärde 

Källa: Västvatten 
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Ställ krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och 

vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. 

Det innebär att:  

• vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi 

använder i våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga 

rättigheter. 

• vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck. 

Relaterade globala 

        

 Uppdrag Resultat 2021 

 Miljö- och klimatkrav i upphandling Delvist genomfört 

 Minska inköp av fossila engångsprodukter Delvis genomfört 

 Rättvisemärkt kaffe Genomfört 
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Måluppföljning 

 Miljö- och klimatkrav i upphandling 

Kommunen har tillfälligt inrättat en hållbarhetssamordnar-tjänst på 50 procent som varit med 

i upphandlingarna för att stödja en mer hållbar upphandling och säkerställa miljö- och 

klimatkrav vid utvalda upphandlingar. Denna funktion ska fungera som kravställare och syftar 

till att ge positiva miljö- och klimateffekter på exempelvis transporter, avfall, livsmedel, 

klimat, kemikalier. Tjänsten har permanentats från och med 2022. 

 Minska inköp av fossila engångsprodukter 

Under 2021 har ett samarbete med Vänersborg och Trollhättan pågått för att ställa krav på 

biobaserade engångsprodukter. Arbetet fortsätter under 2022. 

 Rättvisemärkt kaffe 

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är Fairtrade-märkta. 

Kommunen har nått målet om 100% Fairtrade-produkter i sitt kaffeautomatsavtal. Följande 

produkter ingår: Kaffe, Te, Chokladdryck och Rörsocker. 

  

Kommunen ställer miljö- och klimatkrav i avtal där transporter upphandlas och ställer också dessa 

krav på varor och tjänster som kräver mer omfattande transportarbete exempelvis matleveranser, 

städ - och kontorsmaterial, parkeringsövervakning. 

Många av dagens miljö- och klimatproblem kan härledas till konsumtionsmönster. Varje organisation 

och individ påverkar indirekt miljö och klimatet genom konsumtion av varor och tjänster. 

Att ställa miljö- och klimatkrav upphandlingen hjälper kommunens inköpare att välja varor och 

tjänster med mindre miljö- och klimatpåverkan. Detta är ett klimatlöfte som kommunen antog att 

genomföra under 2021. 

Kommunen byter ut engångsprodukter till flergångsprodukter eller engångsprodukter av 

fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

Plast i naturen bryts ner till mikroplaster som påverkar miljön och människors hälsa. Plast bryts ner 

långsamt och ibland inte helt i naturen, utan bryts ner i mindre partiklar för att slutligen brytas ner till 

mikroplaster. Plast har en stor spridning i miljön och orsakar skada på djur och natur. Detta är ett 

klimatlöfte som kommunen antog att genomföra under 2021. 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för 

mänskliga rättigheter. Fairtrade-märkningen innebär bland annat att odlare och anställda får 

förbättrade ekonomiska villkor och att Fairtrade-premier går till investeringar i lokalsamhälle och 

verksamhet. 

Det fristående kontrollorganet Flocert ansvarar för kontroll och certifiering av plantager och 

kooperativ. Flocert kontrollerar även exportörer och importörer för att Fairtrade ska kunna garantera 

var en vara kommer från, något som kallas spårbarhet. Flocert grundades av Fairtrade International 

som en granskande tredjepart. Genom sina kontroller säkerställer de att Fairtrade-kriterierna följs av 

såväl råvaruproducenterna som företagen som sedan säljer produkterna. Villkoren för odlare och 

anställda varierar ofta från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas mestadels av odlare inom 

familjejordbruk. För dem är betalningen för råvaran avgörande för ekonomin. Te och bananer odlas 

oftast på större plantager med anställda. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll. 
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Nyckeltal  

Inköp av rättvisemärkta produkter 

Rättvisemärkta produkter har krav på 

mänskliga rättigheter och etiska aspekter i 

handelskedjan som är baserade på ILO:s 

kärnkonventioner. Rättvisemärkning innebär 

bland annat att produkter är producerats med 

respekt för mänskliga rättigheter och att 

odlare och anställda får förbättrade 

ekonomiska villkor.  

De vanligaste rättvisemärkta produkterna som 

vi handlar inom kommunens verksamhet är 

kaffe, te, kakao, bananer och kryddor. Vid val 

av dessa produkter bidrar kommunen till 

Agenda 2030 mål om hållbar utveckling. 

Ekologiska livsmedel 

Här följer vi utveckling av hur stor andel 

ekologisk mat som vi köper till skolor, vård 

och omsorg som kommunen själv driver. 

Målet i den svenska livsmedelsstrategin är att 

andelen ekologiska livsmedel i offentlig 

verksamhet ska vara 60 procent 2030. 

För 2021 blev andelen ekologiska livsmedel 

28,2%. Det är en minskning med ca 3,5 % för 

hela kommunen jämfört med resultatet för 

2020. Måltidsservice som står för den största 

delen inköpa livsmedel (ca 80%) har minskat 

andelen ekologiska livsmedel under 2021, 

vilket beror på nuvarande budget. Man har 

arbetat med att köpa in ekologiska livsmedel i 

den mån det går utifrån såväl utbud i det som 

är upphandlat, som utifrån kostnads-

effektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe 

och pasta som köps in är idag ekologiska. 

Fortsatta insatser görs för att arbeta med 

andelen ekologiska livsmedel, men fokus i 

nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå 

snarare än att öka andelen. 

Socialtjänstens inköp för perioden är, totalt 

andel ekologiska livsmedel på runt 35 % 

jämfört med kommunens totala. 

Socialtjänsten har ökat (förbättrat) andelen 

under året, jämfört med fjolåret och tidigare 

år. 

Barn och utbildning har under året köpt in 

23,8% ekologiska livsmedel, vilket är under 

genomsnitt för kommunen som helhet. Caféer 

och andra livsmedelsverksamheter som 

förvaltningen ansvarar för eftersträvar en hög 

andel ekologiska produkter. 

Kultur och fritidsförvaltningen följer 

inköpsavtal och handlar i största möjliga 

utsträckning ekologiska och etiska varor. För 

de inköp som görs utanför inköpsavtal finns 

en medvetenhet om att i första hand handla 

ekologiskt. 

 

  

Nyckeltalet visar hur mycket rättvisemärkta 

produkter som kommunen köper in under 

ett år och hur många kronor det blir per 

invånare 

 
 Totalt 

Källa: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologiska 

livsmedel som vi köper in inom skola, vård 

och omsorg 

 
 Totalt 

Källa: Uddevalla kommun 
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Var energimedveten 

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen 

förnybar energi. 

Det innebär att:  

• vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun. 

• vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi 

ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska 

minimera sin energianvändning. 

• ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, 

effektivisera energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En 

energiplan är antagen som definierar effektmål inom flera områden.  

Relaterade globala 

     

 Uppdrag Resultat 2021 

 Mer solenergi Pågår 

 Samutnyttjande av lokaler för kommunens verksamhet Svårbedömt 

 Minska energianvändning Ej uppnått 

Måluppföljning 

 Mer solenergi 

Kommunen har ökat andelen solceller och producerade under 2021 till ca 255 000 kWh. Det 

är en ökning med ungefär 100 000 kWh jämfört med 2019. 

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation och vid större 

tillbyggnader och renoveringar. 

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket 

energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år! Solenergin går att ta tillvara på genom 

solfångare och solceller. 

Solfångare genererar värme och solceller elektricitet. 
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Under 2020 färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan samt Ramnerödsskolan som 

nu har varit i drift under 2021. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att 

installeras är bland annat Uddevallas nya brandstation och Nya simhallen. 

En solcellspark finns numera i kommunen. Solcellsparken omfattar 6 000 m2. Elen som 

produceras i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år. Årsproduktionen 

250 000 kWh per år. 

Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den synlig för alla som kör förbi på E6:an. 

 Samutnyttjande av lokaler för kommunens verksamhet 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och 

varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. I samband med den årliga upprättade 

lokalförsörjningsplanen sker kontinuerligt en diskussion om hur lokaler på lämpligaste sätt 

ska anpassas till de verksamheter som bedrivs inom kommunen. För de nya lokaler som 

planeras och byggs är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett effektivt 

utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan när arkitekter börjar rita förslag. 

Pågående planering och arbete: 

• Medborgarhuset som ska stå klar 2026 planeras inrymma både kulturskola och 

stadsbibliotek 

• Under våren har flera flyttningar skett för verksamheterna; sjuksköterskekontoret 

Väst, Skogslyckans hemtjänstgrupper och Bemanningsenheten. Samtliga flyttningar 

syftade till mer lämpliga och ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 

• Förberedelser har under hösten skett inför flytt av enheten IT-utveckling/IT-stöd från 

Centrumkontoret till lämpligare lokaler på Junogatan 9. 

• En översyn av lokaler inom äldreomsorgen för att skapa nya/flera boendeplatser inom 

befintliga lokaler har påbörjats under senare delen av året. 

• Introduktionsprogrammen; IM, flyttar från och med våren 2021 till Agneberg och 

lokalintegreras därmed inom ett gymnasiehus med nationella program. Eleverna 

kommer att mötas i vardagen i skolan vilket kommer och gynna såväl språkutveckling 

som kulturell integration. Under kommande år kommer dessa effekter att följas. 

Genom ett kommunövergripande samarbete, förvaltningar emellan, ska kommunen främja en mer 

effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Kommunala verksamheter har behov av ändamålsenliga lokaler, och för vissa verksamheter, även 

utemiljöer, både ur ett medarbetar- och målgruppsperspektiv. Att säkerställa rätt behov över tid är 

därför av oerhörd vikt för kommunen. Kommunens målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika 

hållbar kräver en gedigen kunskap om verksamheten. Det kräver även ett gediget arbete och 

kunskap om behovsprocessen. För att verksamhetens behov ska kunna beskrivas över tid behövs en 

tydlig, transparant, aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning. 



 

26 

 

 Minska energianvändning 

Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något under 

perioden. Energianvändningen 2021 uppgår till 94 kWh/m2 jämfört med 100,4 kWh/m2 2009. 

Det innebär en minskning med drygt sex procent.  

Byggnadsmoduler har installerats på grund av ökat tryck på fler skolor i kommunen. Moduler 

är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid 

eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utanför fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda 

med hjälp av värmepumpar. Dessa faktorer bidrar till att energianvändningen inte minskar i 

takt med målsättningen. 

Nyckeltal 

Energianvändning i kommunens 

byggnader 

Här mäter vi totala energianvändningen för 

uppvärmning och elanvändning i kommunens 

byggnader. Byggnader som kommunen äger 

är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall 

och idrottsanläggningar. Kommunala bolag 

och stiftelser ingår ej. Energianvändningen i 

kommunala byggnader har minskat något 

under hela perioden.  

Den totala energianvändningen 2021 uppgår 

till 159,9 kWh/m2, vilket motsvarar en 

minskning på 5% sedan 2009. Målet var att 

minska 20% under denna period. 

 

Att minskningen inte har skett enligt målet 

beror bland annat på en snabb 

befolkningsökning och som orsakade behov 

av att bygga moduler för att möta efterfrågan 

på bland annat förskolor och skolbyggnader. 

Moduler är ur ett energiperspektiv mycket 

sämre än riktiga byggnader. De är också i 

stort sett alltid eluppvärmda. 

Energianvändningen ökar även på grund av 

digitaliseringen och behov av datorer, skärmar 

och annan teknisk utrustning ökar. 

Elektrifiering av fordon bidrar också till ökat 

energianvändning.  

2021 har användningen av el minskat 

marginellt, vilket troligen beror på att många 

har jobbat hemifrån på grund av pandemin 

och då minskat nyttjat teknisk utrustning i de 

kommunala byggnaderna. 

Alla dessa faktorer bidrar till att den totala 

energianvändningen i kommunens byggnader 

inte minskar i önskad takt, trots arbetet med 

energieffektivisering. 

 

Nyckeltalet visar den totala energi-

användningen i kommunens byggnader, 

uppdelat på värme respektive el 

 
 Värme  El  Mål totalt 

Källa: Uddevalla kommun 

Det regionala energimålet innebär att den totala energianvändningen ska vara 20 procent 

effektivare 2020 jämfört med 2009.  

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i samband med ny- om 

och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet. 
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Förnybar energi i kommunens 

byggnader 

Här mäter vi hur stor andel av energin som är 

förnybar eller återvunnen i kommunens egna 

byggnader. Med förnybar menar vi sådan 

energi som kommer från sol, vind eller vatten. 

Måttet redovisar både värme och 

elanvändningen för alla kommunägda 

byggnader. Resultatet visar på en ökad andel 

förnybart och återvunnen energi för 

kommunala byggnader från 87% 2020 till 

90% för 2021. Största andel energi går åt till 

uppvärmning av byggnaderna och nästa alla 

byggnader är idag anslutna till fjärrvärmenätet 

som består av förbränning från förnybart och 

återvunnet material. Ökningen beror på att 

ändrat värde (schablon) från Naturvårdverket 

för andel förnybart i fjärrvärmenätet. En del 

av det återvunna materialet vid förbränning av 

sopor kan innehålla plast och det är detta 

värde som har ändrats eftersom plasten i 

soporna minskar. 

Kommunen köper in el som är förnybar. Egna 

insatser för att öka andelen förnybar i de 

kommunala byggnaderna görs framför allt vid 

större om- och nybyggnationer. De senaste 

byggnader som solceller har installerats på är 

Ramnerödsskolan, Mistelgatan och 

Källdalsskolan. Större om- och 

nybyggnadsprojekt där solceller kommer att 

installeras är bland annat Uddevallas nya 

brandstation och nya simhallen. 

  

Nyckeltalet visar hur stor del av all energi 

som är förnybar och återvunnen i de 

kommunägda byggnaderna 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Tänk på hur du reser 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

Det innebär att:  

• vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De 

resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan 

minimeras. 

• vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel 

skall öka. 

• vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda 

gång- och cykelmöjligheter. 

• samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. 

Relaterade globala mål 

     

 Uppdrag Resultat 2021 

 Utveckling av infrastruktur Delvis uppnått 

 Anlägga nya cykelvägar Delvis uppnått 

 Digitalisering och automatisering Pågår 

Måluppföljning 2021 

 Utveckling av infrastruktur 

I kommunens arbete med strategisk stadsutveckling skapas förutsättningar för att utveckla den 

lokala och regionala infrastrukturen. Främst görs det genom detaljplanering genom att skapa 

förutsättningar för utveckling av järnväg samt fokus på helhetsperspektiv i planering för 

Uddevalla kommun ska utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan. Kommunen 

har arbetat med att skapa förutsättningar för arbetet med utvecklad lokal och regional infrastruktur 

och via samhällsplaneringsprocessen lyft en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera 

gång- och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 
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trafikflödet i kommunen. En processledare för infrastruktur har rekryterats under året för att 

samordna frågor gällande infrastruktur mellan projekt och över förvaltningsgränser. 

Nationellt och internationellt har arbetet i konsortiet Transportkorridor Skagerrak fortsatt med 

bland annat utredningar, samverkan med norska kommuner, finansieringsmodeller. 

Kommunen arbetar med potentialen att en nationell cykelled i Bohuslän förstärker en 

snabbare tillkomst längs väg 675. 

 Anlägga nya cykelvägar 

Kommunens arbete med utveckling av nya cykelsträckor kan främst kopplas till 

finansieringsmöjligheter inom den regionala planen för transportinfrastrukturen. Kommunen 

ansöker därför om medfinansiering för prioriterade cykelsträckor bland annat efter väg 675 

(Fräknestranden) och väg 172 (Lane-Fagerhult). Efter väg 679 (Ammenäs-Sundstrand) pågår 

vägplan inför planerad byggnation av ny cykelväg 2022. 

Ytterligare sträckor har för närvarande inte fått medfinansiering. En ytterligare process har 

startat upp med Trafikverket och Turistrådet Västsverige för att via nationell cykelled hitta 

snabbare genomförande av förutsättningarna för en säker cykelväg utmed väg 675. 

Kommunen prövar att genom kontakter med enskilda och lokala företrädare för olika 

organisationer hitta andra vägar att utveckla cykelmöjligheter på attraktiva platser. 

 Digitalisering och automatisering 

Under året har flera processer vidareutvecklats och digitaliserats, bland annat; digital 

referenstagning, en app som är framtagen för besöksräkning på Bowlinghallen, chatbot och 

digital resebeställning. 

Beslutsstödet har utvecklats betydligt under året och möjliggör för chefer att fatta kvalitativa 

beslut när verksamhetsdata snabbt och illustrativt kan presenteras och analyseras. 

Ett aktivt arbete med att utveckla distansundervisning och digital undervisning har skett inom 

alla skolformer, det har lett till ökad digital kompetens hos både elever och lärare vilket 

fortsätter ge effekter även när distansundervisning inte längre tillämpas. 

Kommunen har digitaliserat det geotekniska arkivet. I övrigt arbetar Uddevalla kommun med 

att uppfylla det nationella kravet att alla detaljplaner ska vara digitalalt tillgängliga och finnas 

Kommunen ska uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering och automatisering. 

Digitalisering handlar om nya tekniska lösningar, system och processer. Digitalisering har en allt större 

påverkan på utformningen av välfärden och kan bidra till att det blir mer innovativt och effektivt 

och till lösningar för ett fossilfritt samhälle. Kommunens möjligheter att effektivisera och utveckla sin 

service genom digitalisering är stor, till exempel genom välfärdsteknik i vård och omsorg, 

digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och ökad digitalisering av utbildningsystemet. 

Kommunen ska anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan. 

Att cykla är en ren miljövinst, och på köpet får du röra på dig! I Uddevalla satsar kommunen på att 

rusta det nät av cykelvägar som finns både i centrum och utanför tätorten. En cykelplan har tagits 

fram som visar vad som behöver göras för att cyklingen ska bli mer trafiksäker i kommunen samt nya 

cykelsträckor och prioriteringsordning för att bygga dessa. 
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på den nationella geodataplattformen från och med 2022. Digitaliseringsprojekt kopplade till 

samhällsbyggnadsprocessen pågår, bland annat BIM (Building Information Model). 

Snöröjningen övervakas digitalt och man ser nu över möjligheten att lägga upp rutterna och 

uppföljningen digitalt. 

Felanmälan på fastigheter har fått ett digitalt system och en dialog med Uddevalla energi 

pågår för att undersöka vinsterna av IoT (internet of things). 

Arbetet med kostdataprogrammet Matilda utvecklas till att kunna användas fullt ut i hela 

kommunen och av alla förvaltningar, vid beställningar, statistik, näringsberäkningar m.m. 

Egenkontrollprogrammet har digitaliserats och digital dokumentation har påbörjats. Ett arbete 

pågår av att skapa digitala säkerhetsblad. 

Under 2021 har automatisering gjorts inom många områden såsom utbetalning till 

familjehem, flytta information från journal till utredning, avslut trygghetslarm, utförd tid, 

genomgång av HSL-journaler för eventuellt avslut, loggposter - avdrag hemtjänst vid 

frånvaro, justering av avgift på grund av korttidsvistelse, justering av avgift på grund av 

trygghemgång, avgift för extratid (ledsagning och avlösning). 
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Nyckeltal 

Resor med kollektivtrafiken  

Vi följer upp hur många resor med 

kollektivtrafiken som görs under ett år. 

Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är 

fördelat på antalet boende i tätorten. Antalet 

resor i stadstrafiken 2021 uppgick till 55,6 

resor/invånare vilket är en minskning med 11 

procent jämfört med föregående år. Antalet 

resor/invånare har därmed rasat med hela 30 

procent jämfört med resandet före pandemin. 

Restriktioner i samhället, förändrade 

arbetsmönster osv. har lett fram till ett kraftigt 

minskat resande i kollektivtrafiken. 

Västtrafiks har under pandemin upprätthållit 

trafiken vilket fått stora konsekvenser för 

ekonomin. Fokus för den närmsta tiden läggs 

på att återfå resandet till tiden innan 

pandemin. 

Nyckeltalet ingår i Sveriges Ekokommuners 

nyckeltal för hållbar utveckling. 

Fossiloberoende personbilar i hela 

Uddevalla kommun 

De fordon som klassas som fossiloberoende är 

de som drivs på etanol (E85/ED95), biogas 

eller el. Laddhybrider räknas som 

fossiloberoende, men ej elhybrider utan 

laddmöjlighet. 

Under 2021 skedde en relativt stor ökning av 

fossiloberoende bilar i kommunen och ligger 

nu på 9,6 procent. Ökningen har främst skett 

inom elbilar och laddhybrider. 

Samma ökning kan man se för hela riket och 

där andelen fossiloberoende bilar är något 

högre jämfört med Uddevalla och ligger på 

10,5 procent. 

  

Nyckeltalet visar hur många resor med 

kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla 

kommun per invånare 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar andelen personbilar i 

trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar 

som kan köras på HVO ej medräknade) 

 
 Totalt 

 

Källa: 2030.miljobarometern.se och 

Trafikanalys 
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 Fossiloberoende personbilar i 

kommunala organisationen 

Här visas personbilar som ingår i kommunens 

fordonsgrupp. Förnybara drivmedel är gas, 

etanol, laddhybrid och ren elbil. 

Under 2021 har satsning gjort på att öka 

andelen fossiloberoende bilar inom 

kommunens verksamhet. Successivt byts 

diesel- och bensinbilar till el-, plugin hybrid- 

och gasbilar och antalet bilar som kan köras 

på alternativa bränslen ökar. 

Sammantaget finns nu 19 elbilar kommunens 

verksamhet och totalt 88 personbilar som är 

fossiloberoende. 

Förnybara drivmedel inom 

kommunorganisationen 

Här visas andelen etanol och fordonsgas av 

totala mängden inköpt drivmedel (bensin, 

diesel, fordonsgas och etanol). Nyckeltalet 

gäller kommunal verksamhet, bolag och 

stiftelser ingår ej. Elbilarnas elanvändning 

ingår ej. 

Andelen förnybara drivmedel för kommunens 

fordon har ökat under 2021 till 21 %. Det 

beror på lagen om reduktionsplikt för bensin 

och diesel. Reduktionsplikt innebär att en 

inblandning av förnybart i bensin och diesel 

ska öka år för år fram till 2030. Under 2021 

innebar det 6% inblandning av förnybart i 

bensin och 26% inblandning av förnybart i 

diesel. 

Diesel är det bränsleslag som kommunen 

använder mest, även om dieselanvändningen 

under 2021 har minskat något. Ren biodiesel 

(HVO) har använts under året, men i mycket 

begränsad omfattning ca 2,5% av den totala 

dieselanvändningen. Kommunen har ökat 

bensinanvändningen med 24% jämfört med 

2020. Det beror på att kommunen har köpt in 

en del hybridbilar, både laddhybrid och 

elhybrid, som går på bensin. Fordonsgas 

minskar, liksom etanol. 

Det pågår ett ständigt arbete för att minska 

fossilbränsleanvändningen i kommunen som 

helhet. Under året har kommunens 

verksamhet köpt in elbilar och har nu 19 

elbilar. En utmaning för att bland annat öka 

andelen elfordon är laddinfrastrukturen för 

kommunens fordon. 

Nyckeltalet visar andelen personbilar som 

kan drivas med förnybara drivmedel inom 

den kommunala verksamheten 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar andelen personbilar som 

kan drivas med förnybara drivmedel inom 

den kommunala verksamheten 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Utsläpp för tjänsteresor med bil 

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från 

kommunens tjänsteresor med bil. 

Beräkningen avser utsläpp av fossil koldioxid 

från bränsleanvändningen. En minskande 

trend av koldioxidutsläpp är önskvärt 

eftersom det innebär på utfasningen av fossila 

bränslen. 

Utsläppen har minskat något under de senaste 

åren och ligger nu på 0,14 ton/årsarbetare 

vilket beror på att dieselförbrukningen har 

minskat något. Främsta orsaken till 

minskningen är lagen om reduktionsplikt som 

innebär en inblandning av förnybart i diesel 

och bensin. För 2021 är inblandning i diesel 

av förnybart 26% och i bensin 6% förnybart. 

 

Transportenergi för tjänsteresor 

med personbil 

Den bästa kWh är den som inte används. 

Även om vi vill att omställning så snabbt som 

möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen 

också inom transportsektorn så är det lika 

viktigt att effektivisera användandet av bilar i 

tjänsten (exempelvis genom en mötes-

/resepolicy) och effektivisera själva 

bilkörningen (biltyp efter behov, utbildning i 

sparsam körning etcetera). Effektiviseringen 

ska dock inte gå ut över servicegraden i 

kommunen och därför anges nyckeltalet i 

kWh/årsarbetare.  

Kommunen har under året använt ungefär 

samma mängd fordonsbränsle totalt jämfört 

med 2020. Bensinanvändningen har ökat och 

dieselanvändningen har minskat. Mindre 

mängd HVO och fordonsgas har använts. 

Främsta orsaken till minskningen av detta 

nyckeltal, är lagen om reduktionsplikt som 

innebär en inblandning av förnybart i diesel 

och bensin. För 2021 är inblandning i diesel 

av förnybart 26% och i bensin 6% förnybart. 

Kommunen ligger lite under (674,4 

kWh/anställd) jämfört med Sveriges 

ekokommuner genomsnitt, som är 723 

kWh/anställd för 2020. 

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från 

kommunens tjänsteresor med personbil 

och innefattar emissionerna utifrån 

bränslens innehåll av fossilt kol 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar energi per årsarbetare 

som åtgår för tjänsteresor i kommunen 

 
 Totalt 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Totala mängden utsläpp av 

koldioxid 

Vi människor släpper ut stora mängder 

växthusgaser, som bidrar till att temperaturen 

stiger och klimatet förändras. Den främsta 

orsaken är utsläpp av växthusgasen koldioxid. 

Koldioxid frigörs när vi använder fossila 

bränslen som naturgas, kol olja, diesel och 

bensin. 

Nyckeltalet visar koldioxidutsläpp inom 

kommunens gränser exklusive industrins 

utsläpp. Utsläpp orsakat av konsumtion är inte 

med. 

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla 

är 3,7 ton, vilket är en minskning med 33 

procent jämfört med 1990. Minskningen har 

främst skett inom el och uppvärmning som 

per invånare har minskat med 56 procent 

sedan 1990, vilket beror främst på övergång 

från oljepannor till eluppvärmning och 

fjärrvärmenätets utbyggnad. Sedan 2015 har 

utsläppen från el och uppvärmning ökat 

marginellt.  

Transporter är den sektor som står för största 

delen av utsläppen inom kommunen och har 

per invånare minskat med 13 procent sedan 

1990.  

Utsläppen av koldioxid från alla sektorer har 

sedan 2014 legat på ungefär samma nivå. 

Ingen mätbar förändring har skett, vilket är 

oroväckande med tanke på den 

klimatutmaning vi står inför. 

Jämfört med Sveriges Ekokommuner ligger 

Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton 

per invånare och för riket ligger snittet på 2,7 

ton per invånare. 

 

 

 

 

 

 

  

Nyckeltalet visar energi per årsarbetare 

som åtgår för tjänsteresor i kommunen 

 
 Transporter  El och uppvärmning 

 Övrigt (arbetsmaskiner,  

produktanvändning, jordbruk) 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Bilaga nyckeltalstabell 

Nedan redovisas en sammanställning av de nyckeltal som kommunen följer upp årligen och 

som även redovisas i Uddevallas miljöbarometer (uddevalla.miljobarometern.se).  

I tabellen redovisas data för åren 2019–2021 och kolumnen Trend visar utvecklingen för de 

tre senaste åren med data. För de nyckeltal där det är en otydlig trend för de tre senaste åren 

med data har vi valt att bedöma trenden ur ett längre tidsperspektiv. Kolumnen Är vi bra 
idag? visar bedömning utifrån mål eller gränsvärde där det finns. För övriga nyckeltal jämförs 

Uddevallas resultat med medel för riket alternativt medel för Sveriges Ekokommuner 

(SEKOM). Här representerar smileyfigurerna: 

 Uddevalla ligger bättre till än jämförelsevärdet 

 Uddevalla ligger på liknande nivå som jämförelsevärdet 

 Uddevalla ligger sämre till än jämförelsevärdet 

 Ingen jämförelse har gjorts 

 

Nyckeltal Enhet 2019 2020 2021 Mål/Medel/ 

Gränsvärde 

Är vi bra 

idag? 

Trend 

Andel ekologisk  

odlad åker 

% 34 36  17 (Riket) 

18 (SEKOM)   

FSC-certifierat skogsbruk 

- senaste värde 22 (2017) 

 

%    53 (Riket) 

52 (SEKOM)   

Andel skyddad  

natur 

% 6,4 6,5  6,3 (SEKOM) 

  

Miljöcertifierade förskolor 

och skolor 

% 67,0 64,0 62,0 10 (SEKOM) 

  

Organiskt  

hushållsavfall 

% 32 32 30  

  

Hushållsavfall - 

(ej producentansvar) 

kg/inv 185 185 184 209  

(Riket år 2019)   

Hushållsavfall för 

återvinning 

kg/inv 80 75 82 65 

(Riket år 2021)   

Farligt avfall från 

hushållen 

kg/inv 3,3 4,1 4  

  

Bly i avloppsslam 

 

mg/l 20,0 25,8 16,0 100 

(gränsvärde)   

Kadmium i  

avloppsslam 

mg/l 0,68 0,86 0,57 2  

(gränsvärde)   

Kvicksilver i  

avloppsslam 

mg/l 0,30 0,47 0,38 2,5 

(gränsvärde)   

Utsläpp av fosfor 

 

mg/l 0,23 0,26 0,26 0,3  

(gränsvärde)   

Utsläpp av kväve 

 

mg/l 7,4 7,1 7,2 12 (riktvärde) 
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Inköp rättvisemärkta 

produkter 

kr/inv 23  24  

  

Ekologiska  

livsmedel 

% 32 32 28 60 (mål 2030) 

  

Energianvändning i 

kommunens byggnader 

kWh/m2 163,6 161,5 159,9 135 (mål 2021) 

  

Förnybar energi i 

kommunens byggnader 

% 87 87 90 137,4 

(mål 2020)   

Resor med  

kollektivtrafiken 

antal/ 

inv 

79 62 56  

  

Fossiloberoende 

personbilar Uddevalla 

% 6,4 7,5 9,6 10,5 (Riket) 

  

Fossiloberoende  

personbilar 

organisationen 

% 30 36 40  

  

Förnybara drivmedel i  

organisationen 

% 8 9 21  

  

Utsläpp för tjänsteresor 

med bil 

ton/ 

anställd 

0,17 0,16 0,14 0,13 

(SEKOM 2020)   

Transportenergi för 

tjänsteresor med bil 

kWh/ 

anställd 

794 755 674 723 

(SEKOM 2020)   

Totala mängden utsläpp 

av koldioxid 

ton/inv 3,7   2,7 (Riket) 

2,9 (SEKOM)   
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Revision genomförd enligt revisionsprogram  Ja  Nej  

      

Användning av certifieringsmärke, korrekt?   Ja  Nej   

 

Stämmer omfattning/scope/EA-kod med verksamheten Ja  Nej   

 

Har verksamheten utlagda processer  Ja  Nej    

 

Uppfylls kraven på multisite   Ja  Nej    

 

Uppgifterna i ”Blankett för framställning av certifikat” är kontrollerade.      Ja   

 

 

Mål/syfte med revisionen 

Att granska att ledningssystemet fortsatt uppfyller standardkrav inkl. kravet på ständig 

förbättring samt uppföljning av att tidigare eventuella avvikelser har hanterats effektivt. 

 

Reviderade områden/verksamheter  

Enligt revisionsprogram där samtliga besökta platser framgår. 

 

Medverkande från företaget 

Enligt revisionsprogram. 
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Nytt om företaget, antal anställda, större förändringar 

Företaget har i stort samma antal anställda som tidigare.  

Inga ändringar i arbetssätt eller ledningssystem som påverkar certifieringen. 

Verksamheten har varit och är fortfarande påverkat av den pågående pandemin. 

 

Är avvikelser från föregående revision effektivt åtgärdade? 

Avvikelser från föregående revisioner har hanterats effektivt och avslutas. 

 

Intryck av revisionen, systemets funktion och effektivitet 
 

Ledningsprocessen 

Intressenter är identifierade på tjänstemannanivå och exempel på intressenter är 

kommuninvånare, myndigheter, näringsliv, etc. Risker och möjligheter hanteras inom 

ramen för den strategiska planen som nu sträcker sig 2020-2022. 

 

Målnedbrytning sker enligt processen för styr- och ledning. Nedbrytning sker utifrån 

antagna riktningar och övergripande strategier i nuvarande strategiplan. Uppföljning av ett 

antal mått sker tertialsvis och årsvis. Exempel på mått är ökat antal resor med 

kollektivtrafiken (minskat 21% under 2020 p.g.a. pandemi), ökad andel ekologiska 

livsmedel (ökat till 32% under 2020), samt minskad fossilanvädning i kommunala fordon 

(ökad andel bilar med alternativa bränsle under 2020). 

 

Ny miljöpolicy antagen i april 2021. Inga större förändringar men vissa förtydliganden. 

Kommunikation av nya policy pågår internt. Extern kommunikation sker via hemsida. 

  

Som frivilligt initiativ har ett antal (11 st) klimatlöften antagits och arbete med att infria 

dessa pågår parallellt med målarbetet. Exempel på löften är miljökrav i upphandling av 

fordon, laddinfrastruktur elfordon och matsvinn. Uppföljning av dessa sker årligen och 

utfall redovisas till därefter till landshövdingen. 

  

Ledningen genomgång sker årligen enligt fastställd agenda. Protokoll från senaste 

genomgång 2021-04-23 granskades utan anmärkning. Beslut är tydliga och protokollet 

beskriver utförligt utfall och analyser. 
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Kompetensprocessen 

En kompetensprofil finns framtagen genom GAP-analys per individ, denna gås igenom och 

ev. uppdateras vid medarbetarsamtalet. 

 

Introduktion av nyanställd sker både digitalt och fysiskt, den centrala introduktionen är 

digital, den avslutas med en kunskapstest. Vid den fysiska introduktionen finns en 

checklista. 

 

Uppföljning av genomförd utbildning genomförs på olika sätt oftast muntligt, processen är 

inte helt styrd. Man bör hitta ett tydligare arbetssätt för uppföljning av effekten efter 

genomförd utbildning (Observation). 

 

Stickprov och uppföljning i verksamheterna gällande introduktion av nyanställda visar att 

arbetssättet för detta inte är fullt effektivt. Bland annat är det inte säkerställt att 

introduktion av ny personal omfattar information kring miljöpolicy, miljömål och 

miljöledningssystemet. (Avvikelse). 

 

 

Kommunledningskontoret - Kommunikation 

Nyheter läggs ute efter erhållet uppdrag, internt används intranätet ”Inblicken”.  

Nyheter prioriteras beroende på innehåll. FB m.fl. nätverk används för att nå 

medborgarna med aktuell information. 

 

Miljöbarometern på hemsidan visar på ett övergripande sätt vad man arbetar med och 
status. Invånarna kan vända sig till det kontaktcenter som finns och där få svar på ev. 

frågor, i vissa fall vidarebefordras synpunkterna/frågorna till berörd förvaltning. 

 

 

Miljöstyrning och förbättringsarbete 

Miljöaspekter och bedömning av dessa är identifierade och väl dokumenterade. Det finns 

en koppling mellan betydande aspekter och mål/mått som följs upp, exempelvis kring 

kollektivtrafik. Revidering sker årligen och aspekterna fastställs i ledningens genomgång. 

 

Lagar och bindande krav inom miljöområdet är kartlagda och dokumenterad i 

kommungemensam lagförteckning. Ändringar bevakas löpande genom 

prenumerationstjänst.  

 

Stickprov kring hantering av ändrad lagstiftning gjordes avseende hantering av farligt avfall 

enligt Avfallsförordningen. Ändringen är hanterad och arbete pågår med implementering 

av nya arbetssätt. Säkerställ takten i detta implementeringsarbete samt att uppföljning blir 

en del i den kommande efterlevnadskontrollen. (Observation).  
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Efterlevnadskontroll genomförs årligen baserat på uppföljning i respektive förvaltning. Det 

samlade resultatet dokumenteras och ligger som underlag till ledningens årliga 

genomgång. Arbetssättet bedöms vara effektivt. 

 

Interna revisioner genomförda enligt fastställd revisionsplan för 2020. Plan för 2021 

antagen av högsta ledningen. Revisioner som gjordes under perioden 12-28 oktober 2020 

granskades utan anmärkning och revisionsrapportering visar att iakttagelser och slutsatser 

är relevanta. 

 

Arbetssätt för rapportering och hantering av miljörelaterade avvikelser finns. Dock har 

man under året bytt till nytt rapporteringssystem (OpenE) vilket gjort att 

inrapporteringen minskat något. De ärenden som inkommit har dock dokumenterats och 

hanterats på bra sätt.  

 

Gröna kortet är en del av miljökommunikationen och arbetet med att sprida kunskap ut i 

organisationen. Arbete pågår med att hitta arbetssätt för uppföljning av hur väl 

kommunikationen av Gröna Kortet fungerar. 

 

Kultur och fritid – Förvaltningsledning 

Målnedbrytning kopplat till miljö och hållbarhet sker genom styrkort baserat på 

övergripande strategier och nämndens nedbrutna strategier. Uppföljning av pågående 

aktiviteter och utfall sker tertialvis och summeras årligen genom Verksamhetsberättelse. 

Exempel på områden där man förbättrar är andel ekologiska livsmedel, energiförbrukning 

från fritidsanläggningar, inom biblioteksverksamheten kunna lämna böcker på annat 

bibliotek och därmed minska resor. 

 

Lagstiftning kopplat till miljö och hållbarhet inom förvaltningen är identifierad och 

efterlevnadskontroll genomförs och dokumenteras årligen, senast genomfört i mars 2021. 

 

Kultur och fritid – Fritid - Rimnershallen 

Aktiviteter genomförs kopplat till miljömål och fokus ligger främst på att effektivisera 

energiförbrukning och interna transporter.  

 

Man har kännedom om arbetssättet för inrapportering och hantering av miljöavvikelser.  

 

Kemikalier används endast i liten omfattning och kopplat till städ och rengöring. 

 

Avfallshantering sker enligt fastställda rutiner. 
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Nödlägesberedskap är känd och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet sker 

årligen enligt fastställd checklista. Senast genomförd i september 2021. 

 

Brandutbildning för samtliga inom enheten pågår vilket är en bra åtgärd i det 

förebyggande arbetet. 

 

Samhällsbyggnads – Förvaltningsledning 

Målnedbrytning från övergripande strategi sker via styrkort i Stratsys. Uppföljning av 

utvalda mått sker tertialsvis årlig måluppfyllelse sammanställs i Verksamhetsberättelse. 

 

Lagkrav hanteras inom de olika avdelningarna och efterlevnadskontroll med avseende på 

miljölagstiftning genomförs årligen, senast gjord december 2020. 

 

Förvaltningen har varit drivande i frågan om implementering av ett 

kemikaliehanteringssystem och under året tas nu systemet iChemistry i drift. På så sätt 

blir processen för säkerhetsdatablad, riskhantering och utfasning av kemiska produkter 

styrd och kontrollerad. Bra! 

 

Samhällsbyggnads – Måltidsservice 

Inom avdelningen sker ett löpande förbättringsarbete med fokus på minskad 

miljöpåverkan. Mål och uppföljning finns bland annat mot andel ekologiska råvaror där 

man visar en förbättring över tid. Andelen ekologiska råvaror har ökat från 25% - 2018 till 

32% - 2020. 
 

Man arbetar även på bred front när det gäller matsvinn och följer upp både 

serveringssvinn, tallrikssvinn och kökssvinn. Målet är att under 2021 komma ner till 45 

gram/svinn per portion. Man arbetar proaktivt med detta i samtliga kök. 

 

Rutiner för avfallshantering finns och efterlevnaden är god. 

 

Brandskydd i kök kontrolleras enligt rutiner som hanteras av fastighetsägare och 

nödlägesövningar sker tillsammans med den verksamhet där köket finns, exempelvis i 

skola. 
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Barn och utbildning - Förvaltningsledning 

Mål är att skapa förutsättningar, att uppmuntra och inspirera eleverna. Uppföljning sker 

tertialvis. 

 

Grundskolan har inrättat en tjänst som utvecklingschef. Fokus inom områdena socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt. 

 

Gymnasieskolan genomför temaveckor med olika inriktning. 

 

Vuxenutbildningen – SFI arbetar man med hållbarhet och t.ex 

strandstädning/skogsstädning. 

 

Inom YH har man en arbetsgrupp som arbetar med miljörelaterade frågor t.ex utbyte av 

fordon till laddhybrider/elbilar. Inom fordon testar man simulatorer  för att minska 

utsläppen. Nytt system under införande för att hantera kemikalier. 

 

Barn och utbildning – Fritidshem Sommarhemsskolan F-6 

Mål sätts inför varje nytt läsår, resultatet följs upp 3ggr/år. 

 

Introduktion av nyanställd både fysisk och digitalt. 

 

Utrymningsövning genomfördes den 29/9-2021 och fungerade på ett bra sätt, de brister 

som upptäcktes kommer att hanteras. 

 
Barn och utbildning - Sundstrands förskola 

Mål – trygghet och studiero, ökade studieresultat följs upp årsvis. Miljöfrågor kopplar 

verksamheten till bl.a. växter, vad behöver de för att överleva. Återbrukar material så 

långt det är möjligt, minska matsvinnet. 

 

Introduktion av nyanställda genom möte vid terminens start, en gemensam grupp för 

samtliga förskolor ansvarar för introduktionen, saknar kännedom om det finns checklistor 

som används. 

 

Varje år genomförs utrymningsövning, det finns även en inrymningsplan. 

 

Socialtjänsten - Förvaltningsledning 

Mål och handlingsplaner finns, verksamheten arbetar på ett bra sätt med bl.a. utbyte av 

fordon, bygger ut antal laddstolpar för laddning av elbilar/hybrider. Verksamhetens bilar är 

oftast stillastående nattetid – ett försök har startat för att hyra ut bilarna under denna tid 

till medarbetare. Digital tillsyn har genomförts i vissa fall och är under utveckling. 
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Socialtjänsten Individ och familjeomsorg - Athenagården HVB hem 

Miljöpolicyn tas upp på ATP, verksamheten har minskat innehavet av fordon med en bil 

och försöker åka kommunalt när så är möjligt, använder ekologiskt så långt som möjligt. 

Introduktion av nyanställda sker i en kurs (fysiskt), därefter en veckas introduktion i 

verksamheten. 

 

Brandgenomgång sker sista söndagen i varje månad samt alltid när ny boende anländer. 

Inga avvikelser miljö finns rapporterade men verksamheten har koll på vad som kan vara 

en miljöavvikelse. 

 

 

Slutsats 

Ledningsystemet bedöms vara effektivt och ett stöd för verksamheten både i de 

övergripande processerna och i den dagliga verksamheten där en rad miljöförbättrande 

åtgärder kunde uppvisas vid revisionen. Högsta leddningen visar ett tydligt 

hållbarhetsfokus vilket visar sig bland annat genom antagandet av klimatlöften och arbetet 

med att infria dessa inom hela organisationen.  

 

Kraven för multisite-certifikat är uppfyllda och hela organisationen arbetar i samma 

ledningsystem men gemensam ledningsprocess samt interna revisioner som omfattar alla 

delar av verksamheten. 

 

 
Tid för nästa revision: Nästa revision är en re-certifiering på totalt 9 mandagar som 

genomförs hösten 2022. Certifikatet löper ut 2022-12-14 så revisionen bör förslagsvis 

genomföras senast i mitten av oktober.  

 

Företaget rekommenderas fortsatt certifiering av granskat ledningssystem, under 
förutsättning att orsaksanalys av avvikelserna och bevis på vidtagna korrigerande åtgärder 

inkommit till BMG TRADA Certifiering AB inom 8 veckor efter datum för revisionen, 

samt att åtgärderna blivit granskade och godkända av BMG.  
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1 Intern miljörevision 2021 

Årligen genomförs en intern miljörevision utifrån en gemensam plan som 

beslutats av kommundirektörens ledningsgrupp. Intern miljörevision är ett 

krav enligt ISO 14001:2015 och genomförs av kommunens egna 

medarbetare.  

1.1 Revisionsgrupp/revisorer 

Revisionsgruppen består av medarbetare från förvaltningarna som ingår i 

miljöstrategigruppen. Vid årets revision har två personer från 

revisionsgruppen deltagit vid varje tillfälle. 

1.2 Syfte och mål med revisionen 

Syftet med revisionen 2021var att följa processen kring hantering av 

miljömålen och hantera förbättringsförslagen som framkom vid extern 

miljörevision 2020, som pekade på en låg kännedom om kommunens 

miljömål ute i verksamheterna. Målet för revisionen var att öka 

medvetenhet om miljömålen och få en dialog kring hur man kan stärka 

miljömålsarbetet på arbetsplatsen/verksamheten. 

1.3 Omfattning  

Under oktober och november 2021 genomfördes revisionerna på utvalda 

arbetsplatser/verksamheter. Alla förvaltningar har ingått i revisionen. 

Deltagare var chefer på olika nivåer och medarbetare. Urvalet vilka som 

skulle delta på förvaltningsnivå har gjort av förvaltningschef. Totalt har 

elva dialogmöten genomförts och en uppskjuten revision från 2020, där 

fokus var lagefterlevnad.  

 

Förvaltning Verksamhet Antalet deltagare 

Samhällsbyggnad Planering 2 personer 

 Fordon 3 personer  

 Bygg och miljöprövning 4 personer 

Kommunledningskontoret Kontaktcenter 2 personer 

 Planering och styrning 2 personer 

Socialtjänsten  Äldreomsorg 4 personer 

 Central administration 5 personer 

 Hemtjänst, daglig verksamhet 4 personer 

Kultur och fritid Kultur, bibliotek och unga 4 personer 

Barn och utbildning Hovhultskolan 5 personer 

 Söndagsvägens förskola 4 personer 
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(Uppskjuten Revision 
från 2020) 

Östrabo yrkes 3 personer 

 

1.4 Sammanfattning av revisionen 

Revisionen genomfördes på samma sätt med alla deltagargrupperna och 

börjande med en presentation och genomgång av kommunens sex 

övergripande miljömål. Nästa del bestod av sju dialogfrågor som utgick 

ifrån miljömålen. Frågorna skickades ut i förväg till deltagarna. Inga krav 

på förkunskap eller inläsning av material ställdes.  

En sammanfattning av frågorna och svaren samt en reflektion och analys 

följer nedan. 

 

Fråga Sammanfattning av alla svar Reflektion och analys 

Har ni fått info om 
kommunens miljömål 
tidigare?  
 
På vilket sätt? 
 

Ja. De flesta kände igen målen, även 

om det var längesedan, för några.  

 

Det som nämns är bland annat APT, 

ledningsgrupp, chefsforum, 

revisioner, introduktion och grönt 

kort. 

Behov av regelbunden 

påminnelse om miljömålen. 

Lägga in i årshjul för APT. 

Hur arbetar ni med 
kommunens miljömål 
idag? 
 

Alla bidrar på olika nivåer och målen 

genomsyrar på många ställen det 

dagliga arbetet. 

Ex. Källsortering, matsvinn, 

miljökrav i upphandling, elbilar, 

distansarbete, elcyklar, 

läkemedelsrobotar, digital tillsyn, 

släcka ljuset 

Ett bra miljöarbete pågår idag 

på arbetsplatserna som 

besöktes. 

Utveckling av 

miljömedvetenhet kan ses 

över tid. 

Vilka/vilket miljömål 
upplevs som mest 
relevant för denna 
enhet/verksamhet? 
 

Svår fråga som flera hade svårt att 

svara på. Sammantaget så nämndes 

alla sex målen utspritt mellan 

enheter/verksamheter.  

Miljömålen upplevs som 

relevanta för 

verksamheterna/arbetsplatsen. 

Vilken betydelse har 
enhetens/verksamhetens 
arbete för kommunens 
miljömål? 
 

De flesta upplevde att deras uppdrag 

har betydelse för kommunens 

miljömål. Det är för flertalet en 

naturlig del av uppdraget och att alla 

kan bidra. 

Hög medvetenhet om 

verksamhetens miljöpåverkan 

och koppling till 

enhetens/verksamhetens 

uppdrag. 

Vilka möjligheter finns 
det hos 
enheten/verksamheten 

Många möjligheter togs upp, 

specifikt för varje enhet eller 

verksamhet. En möjlighet som flera 

Positiv inställning till ha 

dialog med om miljömålen 

med de kontaktytor för 
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för att arbeta med 
kommunens miljömål? 
 

tog upp var dialog med medborgare 

på olika sätt om miljö, såsom 

näringsidkare, elev, vårdnadshavare, 

brukare osv. 

medborgare man stöter på i 

sitt uppdrag. 

Vilka svårigheter finns 
det hos 
enheten/verksamheten 
för att arbeta med 
kommunens miljömål? 
 

De övergripande svårigheterna som 

några tog upp var bland annat 

avvägning mot olika värderingar 

såsom budget, social och ekologisk 

hänsyn, men också målkonflikter och 

resursbrist. Ibland saknas mandat för 

beslut. Svårt att nå ut med 

miljöfrågor när det finns flera andra 

områden som ska prioriteras. För 

hög ambitionsnivå är också en 

svårighet som togs upp.  

Avvägning kostnad/nytta är 

svårt när det kommer till 

enhetens budget och beslut 

vad som väger tyngst. Här 

behövs tydlighet.  

Vilken information 
behöver ni ha, för att 
ert arbete skulle kunna 
stödja kommunens 
miljömål?  
 

Flera tog upp behov av material för 

APT, i form av en kort genomgång. 

Miljö skulle kunna vara en stående 

punkt på årshjulet för APT. Några 

efterfrågande workshops med stöd 

från miljösamordnaren. Men också 

återkoppling av miljöarbetet på 

förvaltningsnivå med goda exempel. 

Förenkla det material som 

finns och korta ned. 

Hitta en lämplig plattform för 

materialet. 

 

 

1.5 Slutsats och förlag på åtgärder för det fortsatta arbetet 

De flesta kände till miljömålen eller hade hört talas om att de fanns, men 

kanske inte exakt hur de var formulerade. Man arbetar på något sätt med 

miljömålen utifrån sitt uppdrag. Behov av mer systematisk påminnelse om 

miljömålen framkom. Även enkelt material som kan användas vid 

exempelvis APT, efterfrågades. 

En av svårigheter att arbeta med miljömålen är avvägningen mellan budget 

och miljömålen. Man upplever att det finns många andra områden som 

konkurrerar om uppmärksamhet, hänsyn och åtgärder. 

Förslag på åtgärder: 

• Lägga in miljömålen som en stående punkt i årshjulet för APT 

• Ta fram ett enkelt material om miljömålen 

• Revisionsplan 2022 – workshop om miljömålen 
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1.6 Sammanfattning och förslag på åtgärder av uppskjuten revision 

från 2020 (Östrabo yrkes) 

Lagkrav kring köldmedia fungerar bra.  Hantering av hushållsavfall som 

uppkommer på arbetsplatsen fungerar bra och hanteras enligt lagkraven. 

Farligt avfall och verksamhetsavfall hanteras via Stena recycling och 

fungerar enligt lagkraven. Brister kring kemikaliehanteringen noterades. 

Bland annat brister i kemikalieförteckningen och säkerhetsdatablad som 

inte är uppdaterade. Avvikelsen har noterats och verksamheten behöver se 

över sina rutiner kring detta. 

Förslag på åtgärder: 

• Se över rutinerna kring kemikaliehantering 

• Införande av digitalt kemikaliehanteringssystem 
 
 
Uddevalla den 12 januari 2022 

Birgitte Johansson 
Miljöstrateg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr KS 2022/00072 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv, samarbetsavtal och 
aktieägaravtal för Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen lämnade i februari 2021 yttrande över en remiss från Västvatten 
avseende Västvattens och ägarbolagens styrdokument. Kommunstyrelsen lämnade 
några synpunkter, mestadels av formell karaktär. Västvatten har efter remissförfarandet 
inkommit med ett reviderat förslag till styrdokument. Kommunledningskontorets 
bedömning är att synpunkterna har beaktats i föreliggande förslag. Behovet av 
revidering har behandlats vid flera ägarsamråd. Justeringarna motiveras av behov att 
korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att de är enhetliga mellan bolagen i 
västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och kvalitet, vilket beskrivs 
ytterligare i följebrev, ägarnas styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10.  
Bolagsordning, Uddevalla Vatten AB.  
Ägardirektiv Uddevalla Vatten AB. Bolagsordning, Västvatten AB.  
Ägardirektiv, Västvatten AB.  
Aktieägaravtal.  
Samarbetsavtal för Västvatten AB, med Bilaga 1 till samarbetsavtal för Västvatten AB. 
Följebrev, ägarnas styrdokument.  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Uddevalla vatten AB samt Västvatten 
AB,  
 
att godkänna aktieägaravtal och samarbetsavtal, inklusive bilaga 1, för Västvatten AB. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

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

 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv, samarbetsavtal 

och aktieägaravtal för Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen lämnade i februari 2021 yttrande över en remiss från Västvatten 
avseende Västvattens och ägarbolagens styrdokument. Kommunstyrelsen lämnade 
några synpunkter, mestadels av formell karaktär.  
 
Västvatten har efter remissförfarandet inkommit med ett reviderat förslag till 
styrdokument. Kommunledningskontorets bedömning är att synpunkterna har beaktats i 
föreliggande förslag. Behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd.  
 
Justeringarna motiveras av behov att korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att 
de är enhetliga mellan bolagen i västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och 
kvalitet, vilket beskrivs ytterligare i följebrev, ägarnas styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10. 
Bolagsordning, Uddevalla Vatten AB. 
Ägardirektiv Uddevalla Vatten AB. 
Bolagsordning, Västvatten AB. 
Ägardirektiv, Västvatten AB. 
Aktieägaravtal. 
Samarbetsavtal för Västvatten AB, med  
Bilaga 1 till samarbetsavtal för Västvatten AB. 
Följebrev, ägarnas styrdokument. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021- 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Uddevalla vatten AB samt Västvatten 
AB, 
 
att godkänna aktieägaravtal och samarbetsavtal, inklusive bilaga 1, för Västvatten AB 
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Västvatten AB 



 
 
Från: Madelene Ahl <Madelene.Ahl@vastvatten.se>  
Skickat: den 20 januari 2022 12:09 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>; 
REGISTRATOR KOMMUN <registrator.kommun@sotenas.se>; Munkedal Kommun 
<kommun@munkedal.se>; kommun@fargelanda.se 
Kopia: Jens Borgland <jens.borgland@uddevalla.se>; Peter Håkansson 
<njpeterhakansson@outlook.com>; Ann-Marie Jacobsson <amjac@telia.com>; Christer Börjesson 
<anders.borjesson@munkedal.se>; peter.johansson <peter.johansson@vastvatten.se> 
Ämne: Ägarnas styrdokument - VVAB, UVAB, SVAB, MVAB & FVAB 
 
Hej, 
I detta mail bifogas ägarens styrdokument för Västvatten samt dess fyra ägarbolag som ett förslag 
inför beslut av respektive Kommunfullmäktige. 
 
Styrdokumenten består av Aktieägaravtal, Samarbetsavtal med bilaga, Bolagsordning för Västvatten 
AB, Bolagsordning för respektive Ägarbolag, Ägardirektiv för Västvatten AB samt Ägardirektiv för 
respektive ägarbolag. 
 
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och harmoniserande 
styrdokument varit diskuterat vid några tillfällen. Ägarsamrådet har givit ordförandena i de fyra 
ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna 
svaren har därefter genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. 
Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.  
 
Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd genomstruken text. 
Redaktionella förändringar är inte markerade. De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är: 
 
 

 Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras i enlighet med beslut vid 
Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna synpunkter från remissrunda. 

 

 Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv tas bort, enligt beslut i 
Ägarsamråd 2019-06-26. 
 

 
Vid frågor kontakta respektive ordförande i Ägarbolaget eller Peter Johansson 
 
På uppdrag av: 
Jens Borgland, ordförande Uddevalla Vatten AB 
Peter Håkansson, ordförande Sotenäs Vatten AB 
Ann-Marie Jacobsson, ordförande Färgelanda vatten AB 
Christer Börjesson, ordförande Munkedal Vatten AB 
 
 
genom 
Peter Johansson 
VD 
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Dokumentnamn 
 
Aktieägaravtal för Västvatten AB 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive ägarbolags 
bolagsstämma 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 

Reviderad 
 
2022-XX-XX 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

 
 

Parter 
 

A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”; 

 
B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”; 

 
C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”; 

 
D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064 nedan kallad ”SVAB”. 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var 

för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-

9622, (”Bolaget”).  
 

 
Bakgrund 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har 

bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal 
kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift 

och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-

verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för 
de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i 

respektive kommun redovisas inom skilda verksamheter för vilka separata VA-
taxor och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) upprättas. 

 
 

1 Definitioner 
 

1.1 I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om 

de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd 
form: 
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”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med 

giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av 
kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige 

delegerar uppgiften till; 
 

 ”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga; 
 

 ”Bolaget” avser Västvatten AB; 

 
 ”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB; 

 
 ”MVAB” avser Munkedal Vatten AB; 

 
”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, 

Munkedals kommun, Färgelanda kommun, Uddevalla kommun och 
Sotenäs kommun angående drift, underhåll och administration av VA-

verksamheterna i respektive kommun; 

 
 ”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB; 

 
 ”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB; 

 
”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för 

VA-tjänster.  
 

 

2 Avtalets syfte 
 

2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som 
aktieägare i Bolaget. Parterna ska i egenskap av aktieägare utöva sitt 

inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.  
 

 
3 Bolaget och dess verksamhet 

 

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande: 
 

 
Ägare Antal aktier Antal procent 

FVAB  175  7 % 
MVAB  275  11 % 

UVAB  1325  53 % 
SVAB  725  29 % 

 

3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna ska ske enligt 
självkostnadsprincipen. 
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4 Bolagsordning 

 
4.1 Bolaget ska ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle 

någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i 
bolagsordningen ska detta Avtal äga företräde.   

 
 

5 Styrelse och styrelsebeslut 

 
5.1 Styrelsen utses enligt principer som framgår i § 8 i bolagsordningen för 

Västvatten. 
 

 
5.2 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra 

gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part 
skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.   

 

5.3 Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor 
som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part. 

 
5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid 

styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
 

6 Beslut i vissa frågor 

 
6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i 

nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit 
företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga 

styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:  
 

6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen; 
 

6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets 

aktiekapital;  
 

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets 
strategi och inriktning; 

 
6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje 

räkenskapsår; 
 

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär 

åtagande överstigande tio procent av Bolagets 
balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning; 

 



  2022-xx-xx 
  4(7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett 
kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för 

Bolaget; 
 

6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör; 
 

6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning 
av verksamheten; 

 

6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;   
 

6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning; 
 

6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett 
värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande 

ett värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;  

 
6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget. 

  
 

7 Verkställande direktör 
 

7.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.  

 
 

8 VA-taxa och ABVA 
 

 
8.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa 

som följer den taxekonstruktion som gäller för samtliga ägarbolag 
inom Västvatten. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-

anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av 

VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive 
kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan 

komma att gälla i de olika kommunerna. 
 

8.2 ABVA ska, med giltighet inom respektive Parts VA-
verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive 

kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till. 
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9 Nyttjande av Bolagets tillgångar 
 

9.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att 
nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, ska 

teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande ska 
regleras i Samarbetsavtalet.   

 
 

10 Arkivering av handlingar  

 
10.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende 

sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett 
led i Bolagets verksamhet.  

 
 

11 Ny aktieägare 
 

11.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att 

erbjuda tredje man aktier i Bolaget, ska sådan tredje man tillträda 
detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga 

justeringar.  Om inte Parterna kommer överens om annat ska 
aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad 

nyemission. Parterna ska komma överens om hur många aktier 
tillträdande part ska erbjudas och tillträdande parts aktiepost ska 

därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till 
omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet. 

 

 
12 Avtalsbrott 

 
12.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter 

skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, 
ska avtalsbrytande Part vara skyldig att erbjuda övriga Parter sina 

aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av 
inlösen på grund av avtalsbrott ska förvärvande Part erlägga 

aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande 

Part ska ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av 
avtalsbrottet.  

 
 

13 Avtalstid och Avtalets upphörande  
 

13.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen 
säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång 

förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande 

uppsägningstid.  
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13.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande ska uppsägande 
Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i Bolaget till 

aktiernas kvotvärde. 
 

13.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt 
sådant avtal ska FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta 

sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas 
kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.  

 

 
14 Ikraftträdande 

 
14.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och 

godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Uddevalla 
och Sotenäs kommuner. 

 
 

15 Övriga bestämmelser 

 
15.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligt avfattade och 

undertecknade av Parterna för att vara bindande. 
 

15.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga 
tillämpning på detta Avtal. 

 
 

16 Tvist 

 
16.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas 

genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

16.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt 
avgöras av allmän domstol.   

 
_______________ 

 

 
 

 
 

 
Avtalet har godkänts vid bolagsstämma för Färgelanda Vatten, Munkedal Vatten, 

Sotenäs Vatten och Uddevalla Vatten Avtalet har upprättats i fyra exemplar av 
vilka Parterna tagit var sitt. 
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Färgelanda 2022-xx-  Munkedal 2022-xx- 

     
Färgelanda Vatten AB  Munkedal Vatten AB 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 

Ann-Marie Jacobsson  Christer Börjesson 
 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 
Peter Höög  Per-Arne Brink 

 

 
 

 
Uddevalla 2022-xx-  Kungshamn 2022-xx- 

 
Uddevalla Vatten AB  Sotenäs Vatten AB 

 
 

 

 
______________________  _____________________ 

Jens Borgland  Peter Håkansson 
 

 
 

 
 

______________________  _____________________ 

Mattias Johansson  Conny Stensson  
 

 
 

 
 

______________________ 
Kenth Johansson    
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Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-xx-xx  
Godkänd av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 

Godkänd av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 
Godkänd av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 
Godkänd av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 

 

VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

Dokumentnamn 
 
Bolagsordning för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive bolagsstämma 

Datum Utgåva 

 

Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Västvatten AB 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift 
och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva 
konsultverksamhet i VA-frågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den 
allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna. 
 
Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om 
allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, om 
driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen är inte heller 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. 
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Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-xx-xx  
Godkänd av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 

Godkänd av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 
Godkänd av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 
Godkänd av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2022-xx-xx 

 

VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till 
deras aktieinnehav i bolaget. 
 
 
§ 5 Ägarbolagens yttranderätt 
 
Bolaget ska bereda ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs 
kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter. 
 
Styrelseledamöterna utgörs av ordförande och vice ordförande i respektive ägarbolag. 
Uddevalla vattens ordförande är tillika ordförande i Västvatten AB. Vice ordförande utses av 
styrelsen. Vice ordförandeskapet ska rotera mellan ägarbolagen Färgelanda Vatten, 
Munkedal Vatten och Sotenäs Vatten. Övrig konstituering sker inom styrelsen. 
 
Högst en suppleant utses av respektive ägarbolags styrelse. Suppleant är den först 
namngivna ledamot i respektive ägarbolags styrelse som inte är ordförande eller vice 
ordförande. 
 
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till 
kommunfullmäktige. 
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets 
verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 
 
§ 9 Suppleanters inträde 
 
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att suppleant för respektive kommun inträder i 
första hand. I andra hand i ordning efter kommunernas folkmängd. 
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Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter 
ledamot. 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en 
suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uddevalla Vatten AB utse två 
lekmannarevisorer. Dessa ska nomineras av respektive ägarbolag bland respektive 
ägarbolags egna lekmannarevisorer. 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller E-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av ägarbolagens val av styrelseledamöter, suppleanter ordförande, 
viceordförande samt lekmannarevisorer 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 
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 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som 
styrelsen utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot 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 ska 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/hon ska också visa på vilket sätt han/hon 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 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 lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas 
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
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Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Ägarbolagen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla 
kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att ägarbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 
och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 
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BOLAGSORDNING FÖR XXX VATTEN AB 
 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är XXX Vatten AB 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen ska ha sitt säte i XXX kommun i Västra Götaland 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i XXX kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta 

aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-anläggningen/VA-

verksamheten samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 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 ändamål är att svara för den allmänna vattenförsörjningen, 

avloppshanteringen och dagvattenhanteringen i kommunen. 

 

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip. 
 

Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt lag om allmänna 

vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner, 

om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från 

annan verksamhet. 
 

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla XXX kommun. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i XXX kommun möjlighet att ta ställning 

innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 
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§ 6 Aktiekapital 

 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem 

suppleanter 
 

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande. 

 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 

inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt 

utan endast yttranderätt. 

 

§ 9 Suppleanters inträde 
 

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den inkallelseordning som 

kommunfullmäktige fastställer för nämnderna. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
hen ej ersätter ledamot. 

 

§ 10 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med 
minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
§ 11 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 

i XXX kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 
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§ 12 Kallelse till bolagsstämma 

 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller med E-post till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma 

 
På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a. fastställelse av resultat och balansräkningen; 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i 
förekommande fall), ordförande, viceordförande samt 

lekmannarevisorer 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens  

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 
 

• 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. 
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§ 15 Räkenskapsår 

 
Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 

annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

 
§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i XXX kommun äger ta del bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

 
§ 18 Ändring av bolagsordning 

 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i XXX kommun godkänt 

ändringen. 
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Dokumentnamn 
 
Ägardirektiv för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive bolag 

Datum 
 
2020- 
 

Utgåva 

 

Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 
 
ÄGARDIREKTIV 

 

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget. 

 
Bolaget ägs av Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB, Munkedals Vatten 

AB, och Sotenäs Vatten AB, nedan kallade ägarbolagen. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 
Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat 

ägarbolagen. Bolaget står i sin verksamhet under ägarbolagens uppsikt och har 

att följa direktiv av dessa. 

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till ägarbolagen och kommunerna genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) aktieägaravtal mellan ägarbolagen 

d) samarbetsavtal mellan ägarbolagen och kommunerna 
e) av ägarbolagen utfärdade särskilda direktiv 

f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 

g) ägarsamråd 

 

Ägarsamrådet hålls en gång per kalenderår eller oftare vid behov. Ägarsamrådet 
utgörs av respektive bolags ordförande eller vice ordförande i dess ställe, 
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respektive Kommunstyrelseordförande eller av den utsedd representant samt 

respektive kommuns kommundirektör samt bolagens VD.  

 

2 Ägarbolagens direktivrätt 
 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

ägarbolagen gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. I händelse av 

att motstridiga direktiv uppkommer från de olika ägarbolagen ska frågan 
hänskjutas till ägarsamrådet för slutlig utformning av direktivet. 

 

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 

Bolaget ska löpande ge kommunstyrelserna och ägarbolagen den information och 

tillställa dem de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler 
eller föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen ska lämnas 

genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger 

dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande 

informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 

bolagets styrelse. 
 

4 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas 

anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, drift och 
underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-

anläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, 

som har anknytning till denna verksamhet.  

 

5 Syftet med bolagets verksamhet 

 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen 

som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun. 

 

6 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarbolagen i 

relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget. 
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7 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-
utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunerna och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser 
båda dessa intressen. 

 

8 Kommunövergripande uppgifter 

 

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas 

krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 
bolagets styrelse. 

 

9 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 
lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 

kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

10 Underställningsplikt 

 
Ägarbolag ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Respektive ägarbolags godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 

b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

 

11 Budget och verksamhetsplan 

 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget ska delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan. 

 

 
12 Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 

behandlas. 
 

Till årsstämman och bolagsstämma ska bolagets styrelse kalla kommunernas 

ägarrepresentanter. 

 

13 Informationsskyldighet 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelserna och ägarbolagen väl informerade om sin 

verksamhet. 

 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna och ägarbolagen snarast 

översända 
 

a) protokoll från bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 
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c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans- och resultatrapport 

f) styrelsens arbetsordning efter förändring 
g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunerna 

 

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelserna uppgift av 
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 

uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

14 Styrelsen 

 
Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt 

arbete.  

 

15 Suppleanters inträde mm 

 
För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen 

 

16 Instruktion för verkställande direktör 

 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 

 

17 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna 

uppställda mål). 
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Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2022-XX-XX   
Antagen av Uddevalla Vattens extra bolagsstämma 2012-06-16, § 135 
Antagen av Munkedals Vattens extra bolagsstämma 2012-06-28, § 37 
Antagen av Färgelanda Vattens extra bolagsstämma 2012-06-19, § 118 

Antagen av Sotenäs Vattens extra bolagsstämma 2018-02-22, § 2 

 

Västvatten AB 
Org nr: 556901-9622 

 

18 Revision 

 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 

kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och 

om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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ÄGARDIREKTIV (XXX kommun – XXX Vatten AB) 
 

för verksamheten i XXX Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av 

kommunfullmäktige i XXX kommun, nedan kallat kommunen den datum, § 135. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 
Bolaget är helägt av XXX kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-

verksamhet och således underordnat XXX kommun. Bolaget står i sin 

verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 

bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats 

av kommunfullmäktige.  
 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 

 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 
c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och 

Avlopp) 

d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnads-

strategin eller motsvarande 

e) av kommunfullmäktige enligt ovan utfärdade särskilda direktiv  
f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intresse-

bolag 

h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår 

i) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för XXX kommun (valbar U:a OK) 
j) i tillämpliga delar övriga styrdokument fastställda och godkända av 

bolagsstämman (valbar U:a OK) 

 

2 Kommunens direktivrätt 

 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

kommunfullmäktige utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

3 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 
Bolaget ska löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de 

handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för XXX 

kommun. Informationen ska lämnas genom att bolaget löpande tillställer 

kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och 
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omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd 

mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse. 

 

Kommunstyrelsens inspektionsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 

ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 
4 Syftet med bolagets verksamhet 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som 

är huvudmän för VA-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget svara för 

den allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i 
kommunerna. 

 

 

5 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-

utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

 

Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och 

likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda 

dessa intressen. 

 

6 Kommunövergripande uppgifter 

 
Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens 

krisledningsarbete ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och 
bolagets styrelse. 
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7 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 

lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

8 Underställningsplikt 

 

Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta 
ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsens ordförande. 

 
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 
b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

 

Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser: 

 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

 

 
 

 

 

9 Budget och verksamhetsplan 

 
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget ska delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan. 

 

Bolaget ska löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och 

resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat 
och ställning. 
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10 Bolagsstämma 

 

Bolaget ska senast under maj månad varje år hålla bolagsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 

behandlas. 
 

Till bolagsstämman ska bolagets styrelse kalla kommunens ägarrepresentant. 

 

11 Informationsskyldighet 

 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 

 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans-, resultatrapport 

f) styrelsens arbetsordning efter förändring 
g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunen 

 

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant 

slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

Ägarsamråd ska ske på sätt som överenskommes mellan kommun och 

ägarbolag. 
 

 

 

12 Kommungemensam policy 

 
Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, 

följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommun-

fullmäktige och översänts samt godkänts av bolagsstämman.  

 

Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan 

beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera 
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policy i bolagets verksamhet. Bolaget ska till kommunstyrelsen återredovisa hur 

implementering av policy har genomförts. 

 

13 Styrelsen 

 

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i XXX kommun. Styrelsen ska 
årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen 

 

14 Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 
 

15 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen 

uppställda mål). 

 

16 Revision 

 

Bolagets revisorer ska utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och 

om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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Dokumentnamn 
 
Samarbetsavtal för Västvatten AB 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive kommun 
Respektive bolagsstämma 
 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 

Reviderad 
 
2022-XX-XX 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

      

Parter 
 

A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397 nedan kallad ”UKN”; 
 

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421 nedan kallad ”FKN”; 

 
C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330 nedan kallad ”MKN”; 

 
D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322 nedan kallad ”SKN”; 

 
E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655 nedan kallad ”UVAB”; 

 
F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 nedan kallad ”FVAB”; 

 

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648 nedan kallad ”MVAB”; 
 

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062 nedan kallad ”SVAB”; 
 

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622 nedan kallad ”VVAB”. 
 

Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”; 
 

A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”. 

 
E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”. 

 
 

Bakgrund 
 

Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och 
Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen 

helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens 

uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. 
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Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna 
i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas 

VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt 
samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten 

har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Övergripande ansvarsfördelning 
 

1.1 VVAB 
 

1.1.1 VVAB ska ansvara för utveckling, drift, underhåll och administration av 
ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt 

för projektering och utbyggnad av VA-verksamheten för respektive 
Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av 

spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns 

verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB 
ska ha ansvar för den löpande driften, projektering och utbyggnad av 

verksamheten i respektive Kommun och ska därvid iaktta Lag om 
allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412), eller lag som ersatt denna. 

  
1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje 

Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning 
härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt 

därutöver även eventuella avtalskunder. 
 

Uddevalla 
kommun 

100 % 

Munkedals 
kommun 

100 % 

Färgelanda 
kommun 

100 % 

Sotenäs 
kommun 

100 % 

Uddevalla 
Vatten AB 

53 % 

Munkedal 
Vatten AB 

11 % 

Färgelanda 
Vatten AB 

7 % 

Sotenäs 
Vatten AB 

29 % 

Västvatten 

AB 
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1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning hand-
läggs och utförs av VVAB. 

 
1.1.4 VVAB bistår tar fram och överlämnar underlag till respektive kommun 

med underlag för utökning eller inskränkning av respektive verk-
samhetsområde när kommunen eller VVAB ser behov av detta, se punkt 

1.2.3. 
 

1.2 Kommunerna 

 
1.2.1 Kommunfullmäktige, (KF), i respektive Kommun utser ledamöter till 

respektive ägarbolag där respektive ordförande, vice ordföranden utgör 
ägarkommunernas representanter i VVAB. Den först namngivna 

ledamoten i ägarbolaget utgör suppleant i VVAB. 
 

1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser 
för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA), samt omfattning av 

aktuella verksamhetsområden.  

 
1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedöm-

ning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på 
objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl i samråd med VVAB. 

 
1.3 Ägarbolagen 

 
1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-

anläggning.  

 
1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas 

av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning. 
 

1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna. 
 

1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anlägg-
ningar. 

 

2 Kostnadsfördelning 
 

2.1 Kostnader ska fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1. 
 

3 VA-taxor och ABVA 
 

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun ska behandlas enligt likabehand-
lingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA. 

 

3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, 
samt avtalskunder, ska ha abonnemang med respektive Ägarbolag. 
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Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som 
motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. 

 
3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor 

och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäck-
ning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att 

de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. 
Respektive Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

 

4 Fysisk planering 
 

4.1 VVAB ska medverka till att ta fram en VA-plan för respektive Kommun 
och Parterna är överens om att VVAB ska delta i Kommunernas samhälls-

planering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-verk-
samheten. 

 
 Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen 

inom sitt verksamhetsområde. VVAB ska förse respektive Kommun med 

underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA 
oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens 

om att VVAB ska lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett 
tidigt skede i processen. Upprättandet av detaljplaner görs av respektive 

Kommun. 
 

4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan 
Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhälls-

byggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för 

ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som 
Kommunerna ska regelbundet träffas för att diskutera aktuella ut-

byggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs. 
 

4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till 
VA-verksamheten. 

 
4.4 VVAB ska ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-

verksamhetsområden. Projekteringen ska ske i samband med respektive 

Kommuns projektering av markanläggningar. 
 

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska 
eftersträvas och utarbetas av VVAB. 

 
5 Kartverk 

 
5.1 Kommunerna ska till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor. 

Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fixpunkter, 

koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att uppdatera 
de ledningskartor hos respektive Kommun. Respektive Kommun ansvarar 

för att kartor visar respektive Kommuns verksamhetsområden. 
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6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm 
 

6.1 VVAB ska, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning 
inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för 

grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade 
placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat ska 

återställning ske på ägarbolagets bekostnad. Arbeten på Kommunernas 

mark ska utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser. 
6.2 

Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt 
inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med 

punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av 
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens 

anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan 
köpet genomförs. 

 

6.3 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare. 
 

6.4 VVAB ska beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar om 
bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att 

ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA. 
 

6.5 Höjdjusteringar av VVAB’s betäckningar i gata/väg pga beläggnings-
arbeten ska regleras i särskilt avtal. 

 

6.6 Omhändertagandet av dagvatten ska följa vattenskyddsföreskrifter och 
Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och 

ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV. 
 

7 Upphandling 
 

7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av 
Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant 

fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell 

Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att 
kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt ska 

principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling 
verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att 

sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. 
Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt 

byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen. 
 

7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av 

varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer. 
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8 Exploatering 
 

8.1 Avtal med privat byggherre eller privat bolag 
 

8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt 
exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid 

upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt 

område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer 
VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenör-

en ett särskilt tilläggsavtal. 
 

8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet ska Kommunen tillse 
att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesikt-

ning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är 
huvudman. 

 

8.2 Exploatering med Kommun som byggherre 
 

8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs 
upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7 

om möjligt. VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och 
deltar i byggmöten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-

anläggningen till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret 
för VA-anläggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som 

upptäcks inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och 

entreprenör. 
 

8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att 
entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller 

genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Över-
enskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid om-

fattande VA-arbeten ska i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter det 
att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för 

nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, 

fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter till fastighetsägarna. 

 
8.2.3 Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras 

först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastig-
heten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning 

har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggnings-
avgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd ska Ägar-

bolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnads-

yta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med 
betalning av anläggningsavgifter ska Kommun och VVAB verka för att 

ändamålsenlig etappindelning görs. 
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9 Nödsituationer 
 

9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret 
för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive 

Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp ska inkallas. 
 

9.2 VVAB ska fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning 

och VA med respektive Kommun. Kommunerna ska tillse att beredskaps-
listor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och 

telefoni, finns tillgängliga för VVAB. 
 

9.3 VVAB ska utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun 
som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det upp-

kommer allvarliga störningar i VVAB’s verksamhet ska VVAB rapportera 
detta till utsedd tjänsteman. VVAB ska i händelse av störning vidtaga 

lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör 

bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till 
abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB ska 

upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar: 
 

o Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och 
sårbarhetsanalyser 

o Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av 
säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och 

standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, 

där försäkringar ingår som en viktig del 
o Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor. 

 
9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster 

som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för 
brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta 

kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt 
i och på kommunernas mark. 

 

10 Externa resurser 
 

 10.1 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägar-
bolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA- 

anläggningarna. För sådana tilläggstjänster ska ersättning utgå efter 
överenskommelse. 

 
11 Förändringar av Samarbetsavtalet 

 

11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. 
Ändringarna ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att 

vara gällande. 
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12 Avtalet 
 

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio exemplar, varav Kommunerna, 
ägarbolagen och VVAB tagit var sitt exemplar. 

 
12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga 

Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte 

skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före av-
talstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande 

uppsägningstid. 
 

12.3 Till avtalet hör bilaga 1. 
 

13 Tvist 
 

13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand lösas genom 

att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

13.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten prövas och slutligt avgöras 
av allmän domstol. 
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Uddevalla Vatten AB Uddevalla kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 

 
 

_________________________ _________________________ 
Jens Borgland Monica Bang-Lindberg 

 
Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

2022-xx-xx 2022-xx-xx 
 

 

 
_________________________ _________________________ 

Kenth Johansson Mattias Johansson 
 

 
 

 
 

 

Färgelanda Vatten AB Färgelanda kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Ann-Marie Jacobsson Kenneth Carlsson 
 

 

Färgelanda Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

_________________________  
Peter Höög 
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Munkedal Vatten AB Munkedals kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Christer Börjesson Christoffer Rungberg 
 

 

Munkedal Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

 
_________________________  

Per-Arne Brink  
 

 

Sotenäs Vatten AB Sotenäs kommun 
2022-xx-xx 2022-xx-xx 

 
 

 
_________________________ _________________________ 

Peter Håkansson Mats Abrahamsson 
 

 

Sotenäs Vatten AB  
2022-xx-xx  

 
 

 
_________________________  

Conny Stensson  
 

 

 
 

 
Västvatten AB Västvatten AB 

2022-xx-xx 2022-xx-xx 
 

 
 

_________________________ _________________________ 

Jens Borgland Peter Håkansson 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 

 
Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader 

 
Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna 
anläggningstillgångarna. 
 
Driftbolaget (Västvatten AB) ansvarar för all personal, fordon, maskiner, utrustning, 
personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna. 
 
Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till ägarbolagen 
med överenskomna intervall. 
 
Intäkter 

Typ Fördelning Anmärkning 

Brukningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Anläggningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Kommunspecifika intäkter 
såsom hyror, mm 

Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Icke kommunspecifika 
intäkter såsom försäljning av 
tjänster mm 

Bokförs på  Driftbolaget Fördelas till ägarbolag enligt  
tabell nedan 

 
 
Kostnader 
Kostnader som bokförs på driftbolaget ska fördelas på kommunerna som är kostnadsbärare 
med lämplig fördelningsnyckel. Driftbolaget har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. 
Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall. 
 
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på 
respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas 
via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas genom tidskrivning. 
 
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller 
maskin och ingår i timkostnaden. 
 
 
Fördelningsnycklar 
Omsättning  Ägarbolagets del av den budgeterade totala brukningsintäkten  
Ägarandel  Ägarbolagets del av driftbolaget. 
 



Bilaga 1 

Sida 2 av 3 
2022-xx-xx 

 
 

 

 

 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
 
Tabell: Fördelningsnyckel kostnader och intäkter 

Typ Fördelning Anmärkning 

Kostnader för drift- och 
underhåll 

Bokförs på resp. ägarbolag efter 
redovisad tid och á-pris 

Tidsskrivning obligatoriskt för 
all personal 

Icke Kommunspecifika 
investeringsprojekt 

Bokförs på driftbolaget. 
Årskostnad fördelas på 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för investeringen 
lämplig nyckel. 

Driftbolaget har eget 
anläggningsregister. 

Utredning/projektering 
av projekt 

Bokförs på projekt, fördelas till 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för projekt lämplig 
nyckel. 

Tidsskrivning obligatorisk för 
all personal. 
Övriga kostnader fördelas med 
nyckel. 

Övergripande 
utredningar 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Den del som ska bekostas av 
VA kollektivet, övriga 
kostnader bekostas av 
respektive kommuns 
skattekollektiv. 

Kostnader för kundtjänst Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Tidsskrivning vid direkta 
arbeten, ex budgetering 
specifik kommun. 

Datakostnader Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Specifika kostnader för ex 
utredn/proj bokförs på 
avdelning och fördelas som 
projekt kostnad. 

Kostnader för 
företagsledning, och 
övergripande 
administration 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex löne- och 
ekonomiadministration, 
posthantering, diarie, 
information etc. 

Kostnader för tvingande 
medlemskap odyl 

Bokförs på driftbolaget, fördelas 
till ägarbolagen med ägarandel, 
omsättning alt. verklig fördelning 
som fördelningsnyckel. 

Kostnader som enbart berör 
några kommuner, fördelning 
utifrån nytta med deltagande 
ex vattenvårdsföreningar. 

Kostnader för expertis Bokförs på de ägarbolagen som 
är kostnadsdrivande. 
Gemensamma kostnader 
bokförs på driftbolaget och 
fördelas till ägarbolagen med 
omsättning som 

Ex jurister, advokater, 
konsulter 
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fördelningsnyckel. 

OH kostnader Fördelas på både drift och 
investeringar. 
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Handläggare 

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

 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv, samarbetsavtal 

och aktieägaravtal för Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten AB har inkommit med förslag till justeringar av bolagsordningar m.m. 
för Uddevalla vatten och Västvatten. Samtliga Västvattens ägarkommuner har fått 
motsvarande underlag att i ett första skede lämna synpunkter på. VA-bolagen avser 
sedan att återkomma med slutliga förslag till justerade dokument för antagande i 
kommunfullmäktige.  
 
Behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd. Syftet med justeringarna 
uppges vara att korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att de är enhetliga 
mellan bolagen i Västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och kvalitet. 
 
Kommunledningskontoret, avd för juridik och administration, hållbar tillväxt och 
ekonomiavdelningen har berett ärendet utifrån sina resp ansvarsområden. 
 
En förteckning över synpunkter har upprättats. Synpunkterna är i huvudsak av formell 
karaktär.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
Befintlig bolagsordning Västvatten AB. 
Bolagsordning Västvatten AB under arbete. 
Befintligt ägardirektiv för Västvatten AB. 
Ägardirektiv för Västvatten AB under arbete. 
Befintlig bolagsordning Uddevalla Vatten AB. 
Bolagsordning Uddevalla Vatten AB under arbete. 
Befintligt ägardirektiv för Uddevalla Vatten AB. 
Bolagsordning för Uddevalla Vatten AB under arbete. 
Befintligt aktieägaravtal Västvatten. 
Aktieägaravtal Västvatten AB under arbete. 
Befintligt samarbetsavtal. 
Samarbetsavtal under arbete. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att till Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB överlämna de synpunkter som återfinns 
i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Uddevalla vatten AB har inkommit med förslag till justeringar av bolagsordningar m.m. 
för Uddevalla vatten och Västvatten. Samtliga Västvattens ägarkommuner har fått 
motsvarande underlag att i ett första skede lämna synpunkter på. VA-bolagen avser 
sedan att återkomma med slutliga förslag till justerade dokument för antagande i 
kommunfullmäktige.  
 
Behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd. Syftet med justeringarna är 
att korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att de ’r enhetliga mellan bolagen i 
Västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och kvalitet. Sotenäs kommun är 
inskriven som ägare. 
 
Kommunledningskontoret, avd för juridik och administration, hållbar tillväxt och 
ekonomiavdelningen har berett ärendet utifrån sina resp ansvarsområden. 
 

Kommunledningskontorets kommentarer och synpunkter  

Kommunledningskontoret lämnar nedan en beskrivning av de viktigaste 
ändringsförslaget samt kommentarer och eventuella synpunkter.   
 

Bolagsordning för Västvatten AB 
 

 En ny paragraf 9 föreslås med följande lydelse: 
 
§ 9 Suppleanters inträde  
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att ersättare för respektive kommun 
inträder i första hand. I andra hand i den ordning som ledamöternas namn är angivna i 
bolagsstämmans protokoll. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. 
 
Kommunledningskontoret anser att det är positivt att inkallelseordning klarläggs. I 
andra meningen bör ledamöter bytas ut mot suppleanter. Möjligen skulle en 
inkallelseordning baserad på t.ex. folkmängd istället kunna fastställas direkt i 
bolagsordningen, dels för att undvika att behöva ha stämmoprotokollet till hands, dels 
för att ledamöterna upptas i stämmoprotokollet endast som anmälningsärende då valet 
redan skett i resp fullmäktige.  
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Ägardirektiv för Västvatten AB 
 
Inga synpunkter 
 

Bolagsordning för Uddevalla vatten AB 
 
§ 4 det bör möjligen övervägas om dagvatten ska tillfogas i ändamålsparagrafen då ett 
sådant förslag finns avseende Västvattens bolagsordning samt i förslag till ägardirektiv 
för Uddevalla vatten. 
 
I § 9 står följande om suppleanters inträde: För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas 
den ordning som ledamöternas namn är angivna i bolagsstämmans protokoll. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att den inkallelseordning som 
kommunfullmäktige fastställer för nämnderna och ska gälla Uddevalla vatten.  

 
Ägardirektiv för Uddevalla vatten AB 
 
I avsnitt 1 anser kommunledningskontoret att den valbara punkten i), bolagspolicy ska 
användas. 
 
Punkten j) bör också väljas och formuleras som ”i tillämpliga delar övriga styrdokument 
fastställda av Uddevalla kommun”.  
 
I avsnitt 14 punkten e) är bolagets förslag att tertialrapport ska tas bort. 
Kommunledningskontoret anser att Uddevalla kommun behöver denna för 
koncernrapporten varför tertialrapport inte bör tas bort ur ägardirektivet.  
 

Aktieägaravtal 
 
Under parter kan adressen till respektive bolag utgå då uppgiften kan riskera att göra 
avtalet inaktuellt. Organisationsnummer bör räcka. 

 
Samarbetsavtal (med Bilaga) 
 
Under parter kan adressen till respektive bolag utgå då uppgiften kan riskera att 
inaktualisera avtalet. Organisationsnummer bör räcka. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Västvatten AB 
Uddevalla vatten AB 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2022/00255 

Markanvisning del av Stadskärnan 1:262 

Sammanfattning 

Området Östberget har enligt gällande detaljplan 1485-P92/28, se bilaga 1, bebyggts 
med tre stycken flerfamiljshus. Exploatör har varit Veidekke Bostad AB, som i 
köpekontraktet för den sist avstyckade tomten fick option på den fjärde och femte 
tomten i området. Exploatören har inte utnyttjat sin option varvid två byggrätter på 
området återstår. 
 
Kommunledningskontoret beslutade under augusti månad 2021 om att en 
markanvisning på de två återstående byggrätterna skulle utannonseras samt att 
upplåtelseformen skulle vara hyresrätter. 
Markanvisningen lades ut i början av november och exploatörer hade fram till 2 januari 
2022 att inkomma med förslag på byggnation.  

När tiden för markanvisningen gått ut hade 12 förlag inkommit.  
Efter utvärdering av de inkomna förslagen föreslås markanvisningen tilldelas 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) förslag, se bilaga 2. SBB vill uppföra två 
stycken träbyggnader som inrymmer totalt 72 lägenheter i storleken 1 – 4 rum med en 
sammanlagd byggnation på 5 656 BTA. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28 
Detaljplan 1485-P92/28, se bilaga 1 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förslag till byggnation, bilaga 2 
Markanvisningsavtal, bilaga 3 
Värdering 1, del av Stadskärnan 1:262, bilaga 4 
Värdering 2, del av Stadskärnan 1:262, bilaga 5 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på del av fastigheten Uddevalla Stadskärnan 
1:262. 

 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-05-30 
Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Markanvisning del av Stadskärnan 1:262 

Sammanfattning 

 
Området Östberget har enligt gällande detaljplan 1485-P92/28, se bilaga 1, bebyggts 
med tre stycken flerfamiljshus. Exploatör har varit Veidekke Bostad AB, som i 
köpekontraktet för den sist avstyckade tomten fick option på den fjärde och femte 
tomten i området. Exploatören har inte utnyttjat sin option varvid två byggrätter på 
området återstår. 
 
Kommunledningskontoret beslutade under augusti månad 2021 om att en 
markanvisning på de två återstående byggrätterna skulle utannonseras samt att 
upplåtelseformen skulle vara hyresrätter. 
Markanvisningen lades ut i början av november och exploatörer hade fram till 2 januari 
2022 att inkomma med förslag på byggnation.  
När tiden för markanvisningen gått ut hade 12 förlag inkommit.  
Efter utvärdering av de inkomna förslagen föreslås markanvisningen tilldelas 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) förslag, se bilaga 2. SBB vill uppföra två 
stycken träbyggnader som inrymmer totalt 72 lägenheter i storleken 1 – 4 rum med en 
sammanlagd byggnation på 5 656 BTA. 
 
Ett markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och SBB har tagits fram, se bilaga 
3. Avtalet reglerar bland annat när exploatören ska ha inkommit med bygglov, vilken 
byggnadsskyldighet som åligger exploatören samt köpeskilling. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna upprättat 
markanvisningsavtal mellan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Uddevalla 
kommun berörande del av fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:262  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28 
Detaljplan 1485-P92/28, se bilaga 1 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förslag till byggnation, bilaga 2 
Markanvisningsavtal, bilaga 3 
Värdering 1, del av Stadskärnan 1:262, bilaga 4 
Värdering 2, del av Stadskärnan 1:262, bilaga 5 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan 
Uddevalla kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på del av fastigheten 
Uddevalla Stadskärnan 1:262 

Ärendebeskrivning 

Området Östberget har enligt gällande detaljplan 1485-P92/28, se bilaga 1, bebyggts 
med tre stycken flerfamiljshus. Exploatör har varit Veidekke Bostad AB, som i 
köpekontraktet för den sist avstyckade tomten fick option på den fjärde och femte 
tomten i området. Exploatören har inte utnyttjat sin option varvid två byggrätter på 
området återstår. 
 
Kommunledningskontoret beslutade under augusti månad 2021 om att en 
markanvisning på de två återstående byggrätterna skulle utannonseras samt att 
upplåtelseformen skulle vara hyresrätter. 
Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget och arbetade 
under hösten 2021 fram ett markanvisningsmaterial som bland annat beskriver vilken 
byggrätt som detaljplanen medger, vilken upplåtelseform som kommunen föredrar samt 
att kommunen ser positivt på om exploatören i sitt förslag kan tillgodose en gångväg 
från sigelhultsvägen upp till området samt en lekplats i anslutning till byggnationen.   
 
Två stycken värderingar på byggrätterna inhämtades som baserades på kronor / 
Byggnad totalarea (BTA) Köpeskillingen bestämdes utifrån dessa värderingar till 2000 
kr/BTA för hyresrätter. 
Markanvisningen lades ut i början av november och exploatörer hade fram till 2 januari 
2022 att inkomma med förslag på byggnation.  
När tiden för markanvisningen gått ut hade 12 förlag inkommit. 10 av dessa tillgodosåg 
gångväg upp till området samt lekplats. 
Efter utvärdering av de inkomna förslagen var det två stycken exploatörer vars 
presentationsmaterial och kvalitéer för området bedömdes som mest intressanta, 
Sverigehusets samt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (SBB) förslag på 
byggnation. 
 
Av de båda föreslås att gå vidare med SBB:s förslag, se bilaga 2. SBB vill uppföra två 
stycken träbyggnader som inrymmer totalt 72 lägenheter i storleken 1 – 4 rum med en 
sammanlagd byggnation på 5 656 BTA. 
 
Planeringsavdelningen motiverar valet av deras förlag enlig följande: 
SBB:s förslag har en tydlig miljöambition där de tydligt presenterar olika förslag och 
åtgärder som ses som positiva ur ett miljöperspektiv. Deras förslag till Byggnader 
utgörs i trä som är ett förnyelsebart material som åldras och skapar en dynamisk 
karaktär till bostadshuset.  De har bland annat förslag på solceller, återanvända värmen 
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från avloppsvattnet till att värma kallvatten, använda gråvatten till spolning av toaletter. 
Förslaget uppfyller kommunens p-norm och har även med att anlägga gångväg samt 
lekplats, vilket var ett önskemål från kommunen. Särskilt positivt bedöms att det 
presenterades en gångstig och trappa mellan Sigelhultsvägen och Östbergsvägen. De har 
även lagt vikt på områdets utemiljö och presenterat idéer med bland annat gemensamt 
växthus, odling och mötesplats. Finns en tydlig intention om att bygga i landskapet och 
inte ändra landskapet för byggnaderna. Förslaget innehåller lägenheter i form av 1rok 
till 4rok, vilket ger ett blandat urval av lägenheter som vänder sig till flera grupper av 
människor. 
 
Ett markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och SBB har tagits fram, se bilaga 
3. Avtalet reglerar bland annat när exploatören ska ha inkommit med bygglov, vilken 
byggnadsskyldighet som åligger exploatören samt köpeskilling. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna upprättat 
markanvisningsavtal mellan Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Uddevalla 
kommun berörande del av fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:262  
 
 
 
Malin Krantz Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt  
 
 
 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till sökanden 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet avser del av fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:262. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Uddevalla kommun, genom Sofia Bergkvist. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet av byggrätt för bostadsändamål och skall användas som 
beslutsunderlag vid eventuellt försäljning.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-09-29. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).  

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet. 

Särskilda förutsättningar 
Enligt uppdragsgivarens förutsättningar redovisas marknadsvärdet i kronor per kvadratmeter bruttoarea 
(kr/kvm BTA) för upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt.    

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).  
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Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Besök på platsen utfördes av Sven Jungland Svefa AB 2021-09-27. 

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Detaljplan 
 Utdrag ur fastighetsregistret 
 Ortofoto och kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget på Östberget mellan Västgötavägen, Sigelhultsvägen och Bäveån i Uddevalla 
tätort. Omgivningarna utgörs blandad bostadsbebyggelse, äldreboende och naturmark. Skola och förskola 
finns inom gångavstånd men livsmedelsbutik saknas i det direkta närområdet. 

Allmänna kommunikationer i form av buss och tåg (Uddevalla Östra). God tillgänglighet till stadsmotorvägen 
(Rv 44).  

Högt läge med utsikt över staden och Byfjorden i väster och I 17 i öster. Marken består av skogsmark/impe-
diment med stort inslag av berg i dagen.  

 

Översiktskarta och Ortofoto. Källa: Lantmäteriet 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Uddevalla kommun. 
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Miljö 
Värderingsobjektet är inte markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade markområden. Inom 
ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelast-
ningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Planförhållanden 
Värderingsobjektet berörs av detaljplan ”Östberget” antagen 1992-10-15. Planbestämmelserna anger bo-
stadsändamål. Detaljbestämmelser kring placering, utformning mm. Genomförandetiden för planen har ut-
gått. 

 

Utdrag ur detaljplan ”Östberget”. Källa: Uddevalla kommun 

Projektbeskrivning och planerad bebyggelse 
Med hänsyn till vad som anges ovan samt bedöms det finnas förväntningar om en framtida exploatering av 
flerbostadshus. Sannolikt kommer värderingsobjektet att bebyggas på liknande sätt som grannfastigheterna 
Österåt 7-9. Planen medger 2 x 400 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) och indikativt cirka 6-8 våningar 
motsvarande uppskattningsvis 4 800-6 400 kvadratmeter bruttoarea (BTA). 

3. Marknadsanalys 

Investerarmarknad 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-
lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-
ella objekt.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 
och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). 
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För kommersiella fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta 
investeringar, men det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de 
segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastig-
heter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investe-
ringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna 
i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) 
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter. 

Marknadsförutsättningar – Bostäder 

Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande di-
rektavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt storstads-/universitets-/högsko-
leorter har sett en positiv värdeutveckling, men även många lokala delmarknader har noterat stigande priser 
då det varit ett stort intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare (främst institutionellt kapital).  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, står sig bäst 
i den osäkerhet som corona-pandemin medför, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar. Poten-
tialen för sjunkande direktavkastningskrav bedöms som begränsad, men det bedöms inte vara någon risk för 
stigande direktavkastningskrav (såtillvida Sverige inte går in i en djup, långvarig lågkonjunktur). En hög be-
folkningstillväxt och i det närmaste obefintliga vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka delmarknader 
har gjort att efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. Flera nya aktörer 
inom segmentet har etablerat sig på marknaden och med ett uttalat fokus på nyproduktion samt förvärv av 
nya hyreslägenheter. Det finns även exempel på joint ventures mellan byggbolag och pensionsbolag med ett 
uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter med efterfrågan både i A- och B-lägen samt inte bara i storstads-
regionerna. 

Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena har varit attraktiva investeringsobjekt under den 
senaste 5-årperioden och då främst fastigheter belägna inom tillväxtregioner. Potentialen till driftnettooptime-
ring är det som främst drivit värdeutvecklingen. Det stora intresset för denna typ av fastigheter har emellertid 
medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det blivit allt svårare att hitta in-
tressanta investeringsobjekt.  

En kategori köpare som minskat under de senaste åren till följd av viss osäkerhet på privatbostadsmarknaden 
är bostadsrättsföreningar, såväl vad gäller om- som nybildningar.   

Det är – trots relativt hög nyproduktion under senare år – alltså fortsatt bostadsbrist inom storstadsregioner. 
Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns vissa risker inom segmentet. En högre omflyttningsfre-
kvens, och på sikt en viss vakans-/hyresrisk på grund av högt satta nyproduktionshyror (i förhållande till 
befintligt bestånd) påverkar investeringsviljan. Vidare är det inom flera, primärt mindre, delmarknader fortsatt 
svårt att få projektekonomin att gå ihop.       
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Marknadsförutsättningar värderingsobjektet 
Marknadsintresset för byggrätter för flerbostadshus är generellt relativt gott. I dagsläget finns i princip inga 
vakanta lägenheter på några delmarknader. Efterfrågan för mark i markanvisningsavtal eller motsvarande 
bedöms fortsatt relativt god även om en viss försiktighet noteras i de uppgörelser som skett efter att mark-
naden kulminerade 2017. Ökande priser på befintliga flerbostadshus i Uddevalla gör nyproduktion till ett in-
tressant alternativ. 

Värderingsobjektet har ett bra mikroläge i Uddevalla med närhet till kommunikationer och centrum. Infrastruk-
tur är utbyggt i närområdet. För tänkt exploatering är en regional aktör, fastighetsbolag eller bostadsrättsför-
ening troligt. Marknadsintresset har ökat för hyresrätter i förhållande bostadsrättsprojekt. Storleken begränsar 
köparkretsen något då marknad och bestånd i Uddevalla domineras av lokala aktörer och mindre fastigheter. 

 

Exploateringsförutsättningar värderingsobjektet 

Med hänsyn till vad som anges i avsnitt Planförhållande ovan samt värderingsobjektets förutsättningar i övrigt 
finns det förväntningar om en exploatering av bostäder. Markens lämplighet för exploatering bedöms över-
siktligt som goda.  

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement och kon-
trollmetod används taxeringsmetoden som utgår från byggrättens taxerade riktvärde.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan taxe-
ringsmetoden är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetod. 

5. Värdebedömning av byggrätt 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, exploate-
ringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda planförutsätt-
ningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma 
sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Byggrätter flerbostadshus 

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter för bostadsändamål i Uddevallas samt 
grannkommunerna Stenungsund, Trollhättan och Vänersborg. Jämförelseköpen avser objekt med i hu-
vudsak likvärdiga planförutsättningar som värderingsobjektet. Värderingsobjektet är dock avseende 
byggrättens storlek större än det genomsnittliga jämförelseobjektet. Jämförelseköpen omfattar både 
upplåtelser med hyresrätt respektive bostadsrätt. Inslag av intressegemenskap förekommer i vissa fall.  
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Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & Säl-

jare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 

Köpesumma  
(kr/st alt 

BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

3189 Stenungsund 
Cw-Borgs väg  

Riksbyggen 
Stenungsunds 

kommun 
januari-18 

4150 kr/kvm BTA för 
bostadsrätt, 1750 

kr/kvm BTA för koo-
perativ hyresrätt och 
1500 kr/kvm BTA för 

lokaler. I samtliga 
fall avses ljus brutto-

area. 

  1  4 150  

3190 Stenungsund 
Cw-Borgs väg  

Riksbyggen 
Stenungsunds 

kommun 
januari-18 

4150 kr/kvm BTA för 
bostadsrätt, 1750 

kr/kvm BTA för koo-
perativ hyresrätt och 
1500 kr/kvm BTA för 

lokaler. I samtliga 
fall avses ljus brutto-

area 

  1  1 750  

4243 Trollhättan 
Alingsåker  

Stavre KV Bygg 
Trollhättans kom-

mun 
novem-
ber-18 

DP med en utnyttjad 
byggrätt om 12 lä-
genheter motsva-
rande cirka 1 000 

kvm BTA. 

 1 000   648  

4244 Trollhättan 
Centralt  2 200 

Hammar Nordic 
Fastigheter AB 

Trollhättans kom-
mun 

april-18 

DP med en byggrätt 
om ca 3 000 BTA. 

Bebyggelse i 4-5 vå-
ningar med underlig-
gande parkeringsga-
rage. Mycket centralt 

läge nära central-
stationen. 

 3 000  2 483  3 386 

4245 Trollhättan 
Stavre   857 

Offerhällsparken 
ekonomisk före-

ning 
Trollhättans kom-

mun 

decem-
ber-18 

DP med en byggrätt 
om ca 1 850 BTA. 
Köparen bekostar 

vissa åtgärder på all-
mänplatsmark. 

 1 850  1 297  2 800 

4382 Uddevalla 
Skogslyckan  

Kynningsrud 
Bostad Röda 
Gården KB 

mars-19 
DP med en byggrätt 
om cirka 2 500 BTA. 
Fri upplåtelseform. 

 2 500  3 000  

4590 Trollhättan 
Lextorp  3 500 

Eidar 
Trollhättans kom-

mun 
decem-
ber-18 

DP för bostäder al-
ternativt förskola. 

Planerad byggnation 
gruppbostad. 

  850   600   146 

4591 Trollhättan 
Strömslund  

PEAB 
Trollhättans kom-

mun 
januari-19 

Markanvisningsav-
tal. Ingen begräns-
ning i upplåtelse-

form. 
  1  1 500  

4609 Stenungsund 
Stenungs Torg  

Stenungs Torg 
Fastighets AB 
Stenungsunds 

kommun 

decem-
ber-18 

Köp av tillskottsmark 
i anslutning till 
Stenungs Torg 

  1  4 500  

4610 Stenungsund 
Stenungs Torg  

Stenungs Torg 
Fastighes AB 
Stenungsunds 

kommun 

decem-
ber-18 

Direktanvisning, till-
skottsmark i anslut-
ning till Stenungs 

Torg. 
  1  1 750  

4612 Stenungsund 
Solgårdsterassen  

PEAB 
Stenungsunds-

hem AB 
juni-18 

DP med en byggrätt 
om cirka 12 000 kvm 

BTA. 
 12 000  4 447  

4680 Uddevalla 
Sundsskogen  

GBJ Bygg AB 
Uddevalla kom-

mun 
januari-18    1   800  
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4683 Uddevalla 
Centralt  

Riksbyggen 
Uddevalla kom-

mun 
maj-18 

DP bostäder, flera 
kostnader har till-

kommit. 
  1  1 100  

4684 Uddevalla 
Sundskogen  

GBJ Bygg AB 
Uddevalla kom-

mun 
januari-18    1  1 000  

4685 Uddevalla 
Ljungskile  

Strandala Fastig-
hets AB 

Uddevalla kom-
mun 

mars-18 
Priset reducerades 

senare pga markför-
oreningar. 

  1  1 215  

4689 Vänersborg 
Nabbensberg 

 15 
730 

Onsjö 2:1 i Vä-
nersborg ekono-

misk förening 
Vänersborgs 

kommun 

septem-
ber-18 

DP med en byggrätt 
om cirka 9 000 kvm 

BTA. 
 9 000   900   515 

4690 Vänersborg 
Holmängen  4 028 

BoKlok Mark & 
Exploatering 
Vänersborgs 

kommun 

novem-
ber-18 

DP med en byggrätt 
om cirka 2 800 kvm 

BTA. 
 2 800   630   438 

4691 Vänersborg 
Holmängen  5 610 

BoKlok Mark & 
Exploatering AB 

Vänersborgs 
kommun 

septem-
ber-19 

DP med en byggrätt 
om 13 480 kvm 

BTA. 
 13 480   200   482 

4692 Vänersborg 
Holmängen 

 17 
864 

AB Vänersborgs-
bostäder 

Vänersborgs 
kommun 

juni-18 
DP med en byggrätt 
om cirka 38 000 kvm 
BTA. Både hyresrätt 

och bostadsrätt. 
 38 000   254   540 

4693 Uddevalla 
Överby  4 726 

Sverigebogården 
AB 

Överbyhöjd 
Fastigehts AB 

septem-
ber-19 

DP med en byggrätt 
om cirka 2 300 kvm 

BTA. 
 2 300  2 304  1 121 

4826 Trollhättan 
Hälltorps Gård  9 650 

OBOS 
Trollhättans kom-

mun 
oktober-

19 

DP med en uppskat-
tad byggrätt om 

3143 enligt köpeav-
tal 

 3 143  1 700   554 

4827 Trollhättan 
Hälltorps Gård  

OBOS 
Trollhättans kom-

mun 
oktober-

19 

För hyresrätter teck-
nas tomträttsavtal 
med en avgäld ba-
serad på ett under-
liggande byggrätts-

värde om 1 700 
kr/kvm BTA. 

   

4829 Trollhättan 
Hjortmossen  

Trenum 
Trollhättans kom-

mun 
maj-20 

Avtal om köp av till-
äggsmark. Köpet är 
vilkorat av beslut i 

kommunfullmäktige. 
Ändras upplåtelse-
form till bostadsrätt 
utgår tilläggsköpe-

skilling om 800 
kr/kvm BTA. 

 2 845  1 600  

4830 Trollhättan 
Sjuntorp  

Eidar 
Trollhättans kom-

mun 
maj-20 

Markanvisningsavtal 
för 20-30 lägenheter.  
Priset är satt till 500 
kr/kvm BTA i avtalet. 

  1   500  

4835 Vänersborg 
Holmängen  

PEAB 
Vänersborgs 

kommun 
decem-
ber-19 

DP för flerbostads-
hus, köparen avser 
uppföra 32 lägen-
heter motsvarande 
uppskattningsvis 2 

700 kvm BTA. 

 2 700   864  

4850 Trollhättan 
Centrum  

Serneke 
Trollhättans kom-

mun 
oktober-

20 

Överenskommelse 
om markanvisning 

utan begränsning på 
upplåtelseform. 

Överenskommet pris 
2 800 kr/kvm BTA, 

  1  2 800  
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Noterade priser varierar huvudsakligen inom intervallet 800 och 4 500 kr/kvm BTA med ett genomsnitt 
om cirka 2 000 kr/kvm BTA. Toppnivåerna, runt 4 000-4 500 kr/kvm BTA avser attraktiva centrala lägen 
samt överlåtelser av karaktären tillskottsmark. Det lägre prisintervallet 200-600 kr/kvm BTA enligt 
ovanstående tabell avser huvudsakligen överlåtelser där intressegemenskap bedöm föreligga mellan 
parterna. 

Intressanta köp bedöms främst vara 4244, 4382, 4693, 4826, 4829 och 4850 vilka indikerar ett prisin-
tervall om 1 600-3 000 kr/kvm och genomsnitt cirka 2 300 kr/kvm BTA. Köp 4382 avser förvärvet av 
Fisketången 3 på Skogslyckan av en byggrätt för bostadsändamål med ”fri upplåtelseform” för motsva-
rande 3 000 kr/kvm BTA. Efter förvärvet har fastigheten bebyggts med flerbostadshus hyresrätt och 
sålts vidare för cirka 30 000 kr/kvm boarea. Köpet är den högst noteringen i Uddevalla och Trollhättan. 

Prisutvecklingen på den färdiga produkten, bostadsrättslägenheter, har varit positiv fram till 2017 varef-
ter viss avmattning har skett. För bostadsrätterna är projektvärdet normalt högre än för hyresrätter, men 
samtidigt bedöms vinstkravet vara högre. Detta samt en allt högre betalningsvilja för nyproducerade 
hyresrätter indikerar att värdeskillnaden mellan byggrätterna för de olika upplåtelserna minskat betydligt 
under senare tid. Det konstateras att en stor andel av de redovisade köpen har sålts av kommuner. 
Kommuner är generellt sällan prisdrivande och det kan delvis konstateras att i ovanstående jämförelse-
köp som har andra säljare, eller där försäljningarna är konkurrensutsatta, generellt sett indikerar något 
högre prisnivåer. Vid en upplåtelse med hyresrätt bedöms prisnivån understiga genomsnittet 2 300 
kr/kvm BTA samt för bostadsrätt överstiga genomsnittet. 

Resultat ortsprismetoden 
Byggrätt, hyresrätt  2 200 kronor per kvadratmeter BTA 

Byggrätt, bostadsrätt  2 800 kronor per kvadratmeter BTA 
 

Taxeringsmetod byggrätter flerbostadshus 
Vid den senaste fastighetstaxeringen för hyreshus (FFT22) har riktvärdet för tomtmark bostäder (byggrätter) 
inom värderingsobjektets värdeområde (148526) satts till 2 600 kr/kvm BTA. 

Riktvärdet i taxeringen inkluderar väg/gata, markanläggningar samt anslutning till kommunalt vatten och av-
lopp. Justering bör göras eftersom värderingsobjektet saknar dessa anläggningar. När tomtmarken saknar 
både markanläggningar och anslutning till VA görs enligt Skatteverkets allmänna råd en nedjustering med 20 
procent, se nedanstående tabell.  

 
Källa: Skatteverket 
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Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid lagfarna köp och ska i genomsnitt motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Schablonmässigt uppräknat till marknadsvärdenivå och med korri-
gering för avsaknad av markanläggning och VA indikeras nivån cirka 2 750 kr/kvm BTA byggrätt för bostäder. 

Resultat 
Sammantaget indikerar taxeringsmetoden ett byggrättsvärde om cirka 2 750 kronor per kvadratmeter BTA. 
Taxeringsmodellen gör ingen skillnad på hyresrätter och bostadsrätter. 
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6. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetod hyresrätt  cirka 2 200 kr/kvm BTA 

Ortsprismetod bostadsrätt  cirka 2 800 kr/kvm BTA 

Taxeringsmetod  cirka 2 750 kr/kvm BTA 

 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet del av Uddevalla Stadskärnan 1:262 vid värdetidpunkten 2021-09-29 till: 

Hyresrätt  2 200 kr/kvm BTA  

Bostadsrätt 2 800 kr/kvm BTA 
 

Civilingenjör i lantmäteri  Civilingenjör i lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna  Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA STADSKÄRNAN 1:262 2019-11-19 2021-09-17
Nyckel: 140279512
UUID: 909a6a68-25ce-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Uddevalla
Nr: 109060

ADRESS
Adress
Östbergsvägen 1, 3
451 34 Uddevalla

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6471312.5 321584.1

AVSKILD MARK
Beteckning
UDDEVALLA ÖSTERÅT 7, 8, 9
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 30 999 kvm 30 999 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1903-01-14
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/3169

1/1 1903-01-26 03/8

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
GÅNGVÄG Last Officialservitut 2014-12-29 1485K-11/66.2
BYGGNAD Last Officialservitut 2014-12-29 1485K-11/66.3
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 2012-05-23 1485K-12/49.1
AVLOPP Last Ledningsratt 2012-05-23 1485K-12/49.2
ELLEDNING Last Ledningsratt 2012-09-24 1485K-12/61.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: STADSDELEN BARKHÖGARNA 1947-01-31

Senast ajourföring: 2020-10-09
14-UDD-11/1947
14PE 46
1485 1485K-59

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE(AKT 1485K-P2002/25)
Stadsplan: DEL AV VÄSTGÖTAVÄGEN, ÄNDR 1957-10-15

Senast ajourföring: 2009-06-11
14-UDD-132/1957
1485 1485K-126
14PE 124

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: ÖSTBERGET, KV ÖSTERÅT M FL 1992-10-15

Genomf. start: 1992-10-16
Genomf. slut: 2000-12-31
Senast ajourföring: 2010-06-22

1485-P92/28
1485 1045

Stadsplan: ÄNDR OCH UTVIDGNING AV TUREBORGSOMRÅDET 1978-11-30
Registrerad: 2010-04-16
Senast ajourföring: 2016-01-11

14-UDD-16/1978
1485 259

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE(AKT 1485K-P2002/26)

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
223968-4

2019
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TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde Areal

30999 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA ÖSTERÅT GA:1

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Registrering 1985-03-08 1485-85/6
Fastighetsreglering 2009-07-06 1485K-09/66
Fastighetsreglering 2009-12-01 1485K-09/115
Fastighetsreglering 2011-05-18 1485K-11/46
Ledningsåtgärd 2012-05-23 1485K-12/49
Ledningsåtgärd 2012-09-24 1485K-12/61
Fastighetsreglering 2012-11-14 1485K-09/115
Särskild gränsutmärkning 2014-12-29 1485K-11/66

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-UDDEVALLA STG 2376 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
Anmärkning: BIH C
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



















17 December 2021

INTRESSEANMÄLAN MARKANVISNING HYRESBOSTÄDER



ÖSTBERGSVÄGEN UDDEVALLA - Markanvisningstävling hyresbostäder Sida 2 / 152021-12-17

Solgläntan 
SBB har tillsammans med arkitektkontoret Belatchew tagit fram 
ett förslag till utveckling av ett nytt kvarter för möten och boende 
centralt i Uddevalla. Kvarteret innehåller en solig plats där boende i 
alla åldrar kan mötas; från ensamboende till unga familjer. Vi kallar 
vårt förslag ”Solgläntan” och vill bidra till Uddevallas utveckling med 
två bostadshus med höga ambitioner inom hållbarhet. Husen byggs 
i massivträ vilket har en låg CO2 påverkan. Därutöver vill vi ligga i 
framkant vad gäller hållbar vattenförbrukning och avser tillvarata och 
återanvända byggnadernas gråvatten. Byggnaderna bidrar till egen 
energi genom solceller och återvinning av värme från spillvattnet. 
Slutligen är den sociala hållbarheten central och stöds av de många 
aktiviteter som finns på den gemensamma gården. Här kan man 
odla, leka med barn eller umgås i det gemensamma växthuset 
som blir en naturlig mötesplats och knutpunkt vid högtider såsom 
midsommar eller kräftskiva. Växthuset kan också bokas av de boende 
och blir därigenom en förlängning av det egna vardagsrummet. 
För en säker och trygg angöring skapar vi en ny gångväg upp till 
området. Vi föreslår även en ny trappa för en smidigare koppling till 
busshållplatsen.  

Om SBB 
Vår affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter 
i Norden samt hyresrätter i Sverige och vi har tillsammans med 
Belatchew Arkitekter och trähusfabrikanten Sizes ett mycket 
starkt team med mångårig erfarenhet av utvecklande, byggnation 
och förvaltning av hyresbostäder. SBB arbetar aktivt med 
utvecklingsfastigheter och har en egen organisation med vana av att 
initiera och driva fastighetsutveckling och projekt i samverkan med 
kommuner. Vi har höga hållbarhetsambitioner och vårt mål är att vara 
klimatpositiva år 2030. 
SBB har egen förvaltning och är etablerade i Uddevalla med både 
samhällsfastigheter och hyresbostäder. Vi vill gärna utöka samarbetet 
och vara en långsiktig partner till Uddevalla kommun. 
 
Med förhoppning om att ni finner vårt anbud intressant och vill jobba 
vidare med oss!

2021-12-17 
Jenny Asmundsson 
Ansvarig Offentliga förfrågningar 
 
 

Samarbetsparter 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) grundades av Ilija 
Batljan i mars 2016 med visionen om att bygga det bästa nordiska 
fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets 
strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresreglerade 
bostadsfastigheter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden samt 
bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete för att skapa ytterligare 
byggrätter för social infrastruktur. 
www.sbbnorden.se

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew och består 
idag av ett tjugotal arkitekter och byggnadsingenjörer. Kontoret 
har sitt säte på Södermalm i Stockholm med en internationell 
verksamhet. Projekten återfinns inom ett brett fält, från bostäder och 
kontor till samhällsfastigheter. 
www.belatchew.com 
 
Sizes är en trähustillverkare med egen fabrik i Oskarshamn som 
tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation på kortare 
tid och till en lägre kostnad. Med en modern industriell produktion 
av volymelement i KL-trä kan vi på sex till åtta månader uppföra 
träbyggnader för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.
www.sizes.se

Anbud

SOLGLÄNTAN
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VY
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Östbergsvägen

Uddevalla centrum

Bäveån

PLATSEN
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Trafik och gångstråk 
 
Tomten har goda kollektivtrafikförbindelser med en busshållplats 
inom 200 meter. En ny trappa föreslås som en mer direkt anslutning 
till husen. För privata transportmedel skapas en ny parkeringsplats 
med 56 nya platser.

Utsikt 
 
Platsen har finaste läget på Östbergskullen med 360 graders utsikt 
över både Bäveån och staden. Detta tas till vara genom generösa 
fönsteröppningar och balkonger till alla lägenheter.

Gemensamma utrymmen 
 
Vi tror på gemensamma utrymmen som en central del i kvarterets 
sammanhållning. De boende - både barn och vuxna - erbjuds gröna 
ytor för möten och aktiviteter. Förslaget innehåller lekplats, växthus 
samt plats för odling utomhus. Växthuset kompletterar gården som 
en mötesplats inomhus där grannar kan fira högtider tillsammans 
såsom ex midsommar.

PLATSEN

Angöring bil 
Gångstråk
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De boende erbjuds en privat gård där de kan umgås och tryggt kunna låta barnen leka. Vi har skapat 
en mångfald av aktiviteter och funktioner på gården, från lekplats till odling. Med projektet har vi 
skapat ett bra grannskap med en stärkt tillhörighetskänsla, som bidrar positivt till att skapa en god 
och trygg miljö. Växthus / orangeriKoja

Upplyst trappaGångstråk och lekspår

OdlingRutschkana i landskapet

Armerat gräsBänkar och sandlådor

GEMENSAMMA UTERUM



ÖSTBERGSVÄGEN UDDEVALLA - Markanvisningstävling hyresbostäder Sida 8 / 152021-12-17

12 x 4 m

10,1 x 4 m

9,9 x 4 m

8 x 4 m

VolymelementFasadreferens i trä

Fasadreferens i trä

Kommunikation 
Trappor och hiss sker i den centrala kärnan.

Volymelement och grid 
Byggnaden definieras av upprepning av 4 olika volymelement i trä: 
4 st. 8 x 4 m; 4 st. 9,9 x 4 m; 1 st. 10,1 x 4 m och 1 st. 12 x 4 m.

Volym 
Vi vill bidra till branschens klimatomställning och tillföra Uddevalla 
bostadshus i trä med låg klimatpåverkan.  
Två hus på respektive 6 och 7 våningar är krönta med ett tälttak. 
Tack vare det industriella byggsystemet, är byggtiden kortare 
och mer effektiv, transporter minimeras och störningar i den 
omkringliggande miljön under byggnationen reduceras.   
Volymelement produceras i KL-trä, en lösning som är både hållbar 
och rationell.  

MASSIVTRÄ
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Projektdata i idéförslaget 
 
HUS 1 
BYA: 400 m2 
Antal lgh: 
-1 ROK à 30 m2 - 5 st 
-2 ROK à 30 m2 - 12 st 
-3 ROK à 30 m2 - 11 st 
-4 ROK à 30 m2 - 5 st 
Total: 33 st 
BTA: 2 628 m2

HUS 2 
BYA: 400 m2 

Antal lgh: 
-1 ROK à 30 m2 - 6 st 
-2 ROK à 30 m2 - 14 st 
-3 ROK à 30 m2 - 13 st 
-4 ROK à 30 m2 - 6 st 
Total: 39 st 
BTA: 3 028 m2

Total lgh HUS 1 + HUS 2: 72 st

Antal P-platser: 56 st 
 
Total BTA: 5 656 m2

Total BOA: 3 698 m2

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A3

20
21
-1
2-

09
 1
6:
0 9

:4
9

FASTIGHETSBETECKNING
UDDEVALLA

A-40.1-017

Unnamed

Author

Belatchew Arkitekter tel. +46 (0)8 55 801 414A

12/09/21

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Plan 13 - HUS 2

4 ROK 
72 m2

2 ROK 
46 m2

1 ROK 
29 m2

2 ROK 
35 m2

3 ROK 
65 m2

3 ROK 
63 m2

0 1 5 m

NORMALPLAN



ÖSTBERGSVÄGEN UDDEVALLA - Markanvisningstävling hyresbostäder Sida 10 / 152021-12-17

HUS 1

+53,50

+52,00

FGFG

FGFG

HUS 2

0 1 10 m

FASADELEVATION
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Social hållbarhet 
Gemensamt växthus, odling- och lekplats samspelar i den sociala 
dimensionen av hållbarhet. Rum för aktiviteter, såväl inne som ute, gör 
det möjligt för grannar att träffas. Det i sin tur ökar sammanhållningen 
och skapar trivsamma och trygga stadsdelar. 
Odling är en aktivitet där alla åldrar kan delta. Genom att odla kan 
man även bevaka och öka den biologisk mångfalden.

Vatten 
Det finns mycket att göra för att minska förbrukning av vatten.  
I Solgläntan vill vi använda gråvatten för spolning av toaletter.  
 
Energi 
Värme från avloppsvatten används för att förvärma kallvattnet. 
Solceller installeras på taket för att bidra till fastighetens el.

Material 
De nya bostadshusen byggs i naturen och med naturen. Drivkraften 
är att skapa en hög hållbarhetsprofil för området som är beläget i 
skog och nära ån. Husen byggs med volymelement i KL-trä och även 
fasaden kläs i trä. Trä är ett material som är både hållbart och vackert.

HÅLLBARHET
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Vår strävan efter att bli klimatpositiva 
Som en del i SBB:s strategi att bli klimatpositiva 2030 har 
livscykelanalyser gjorts under 2020 för att undersöka de egna 
nybyggnadsprojektens klimatpåverkan närmare. Två exempel som 
representerar olika byggtekniska lösningar presenteras nedan. 
SBB kommer att använda kunskapen från dessa och fortsätta göra 
klimatkalkyler för att succesivt minska klimatpåverkan i nyproduktion.

Klimatpositiva 2030 - Kärnan i vår affärsmodell 
SBB satsar på att skapa förutsättningar att vara klimatpositiv genom 
produktion av förnyelsebar energi.  
Vi producerar värme från bergvärme, bygger solcellsanläggningar 
för produktion och planerar för vindkraft. Minst 50 procent av 
nyproduktionen ska byggas i trä från certifierat skogsbruk. 
Klimatanpassad fastighetsportfölj som klarar av att bemöta 
klimatrisker. 100 procent förnyelsebar energi. Bidra med minst 200 
sommarjobb per år till ungdomar som bor i våra bostadsområden. 
Mentor och Läxhjälpen för att ge unga en bättre start i livet. 

Kulturhuset Sara, Skellefteå 
Hela produktionsskedet inklusive materialproduktion och transporter 
ger upphov till utsläpp om 4 085 ton CO2e. Med en area om 27 690 
m2 motsvarar detta 148 kg CO2e/m2. Räknas dessutom upptaget av 
kol i träkonstruktionerna med så har hela byggnaden ett nettoupptag 

av kol. Byggnaden lagrar alltså mer kol än vad produktionen släpper 
ut.

Socialtjänstens Hus, Västerås 
Byggs med hög nivå på miljöarbetet: låg energianvändning och 
högkvalitativa materialval med stomme i betong. Livscykelanalysen 
visar att hela produktionsskedet inklusive materialproduktion och 
transporter ger upphov till utsläpp om 3 097 ton CO2e. Med en area 
om 10 570 m2 motsvarar detta 276 kg CO2e/m2.

Energilösningar 
Vid nyproduktion säkerställer vi lägst energiförbrukning för 
miljöbyggnad silver. Flera av våra tidigare projekt har visat att 
bergvärme tillsammans med egenproducerad solel skapar denna 
prestanda, men ev. kan spillvattenväxlare vara aktuellt beroende på 
övriga faktorer. Vi har solceller på fasad alternativt takytor, hänsyn tas 
till omgivande växtlighet och bebyggelse för optimal verkningsgrad.

FoU - Solenergimoduler 
SBB deltar som finansiär i ett pilotprojket som går ut på att utveckla 
solenergimoduler tillsammans med bolaget Watts2You.  
En solenergimodul är en solpanel med inbyggd 
batterilagringskapacitet samt mjukvara för optimering av laddning. 
Just nu pågår testning i labb för CE märkning.  

Under våren 2021 monterades de första solenergimodulerna på 
fastigheten Kvarnluckan i Rinkeby.  
 
Exempel Solceller - Neptun, Väsetrås 
Antal lägenheter: 212, status: färdigställt 2018 
I nära samarbete med Västerås stad och Mälardalens Högskola 
har vi genomfört ett innovativt nytänkande projekt i Västerås nya 
stadsdel, Öster Mälarstrand. Projektet Neptun är Sveriges största 
plusenergihus och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Neptun 
nominerades till Årets Bygge och har utsetts till Framtidens Fastighet. 
Dessutom belönades projektet med Årets Hållbarhetspris av 
Västerås stad. Neptun innehåller ledande miljöteknik och ett stort 
antal komplexa innovationer. 1 210 kvm högeffektiva solceller på 
snedtaken producerar all elektricitet som husen behöver, samt ett 
överskott som kan säljas. Ett internt elnät förser hyresgästerna 
med lokalt producerad energi. Hyresgästerna får också möjlighet 
att påverka sitt ekologiska fotavtryck i form av individuell mätning 
av varmvatten och tillgång till elfordon, bil och cykelfordon. 
Genomförandet innebar omfattande utmaningar på flera områden, 
bland annat vid grundläggningsarbetet. Den höga teknikintensiteten 
och starka innovationskraften i Neptun har genererat stor 
intern kunskap om komplex stadsutveckling som präglas av en 
multidimensionell syn på hållbarhet.

SBB

HÅLLBARHET
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Färdigställda projekt under 2020 
 
Flora, Stockholm 
Antal lägenheter: 37 
Hight tech möter no tech i Midsommarkransen. Flora är ett 
bostadshus ritat av Belachew Arkitekter mitt i en av Stockholms 
hetaste stadsdelar, Midsommarkransen. I gatuplan finns ett veganskt 
café med öppen och välkomnande uteservering. Fasaden har 
klätts i trä och taket har klätts i sedum och örter som återskapar 
byggnadens gröna avtryck på platsen. Lägenheterna är luftiga och 
ljusa tack vare de många ljusinsläppen och den höga takhöjden. 
Alla lägenheter har fransk balkong. Lägenheterna mot gården har 
stora balkonger med söderläge och högst upp i fastigheten får 
lägenheterna terrasser som sträcker sig längst hela fasaden.

Cykelkungen, Uppsala 
Antal lägenheter: 99 
Bilfritt boende i Uppsala. I Östra Sala backe ligger Cykelkungen 
ett unikt hus som driver utvecklingen inom mobilitetslösningar. 
Cykelkungen har ett p-tal 0 men har både cykelparkeringar och 
ett verkstadsutrymme med cykelpumpar och möjlighet att förvara 
cykeldäck. Via en cykelpool finns dessutom möjlighet att låna eldrivna 
lådcyklar för att underlätta ärenden. De 99 hyresrätter som utgör 
Cykelkungen har en blandad utformning och karaktär.  

I bottenplan finns etagelägenheter med radhuskänsla och längst upp 
finns vindslägenheter med utsikt.

Hydran, Västerås 
Antal lägenheter: 96 
Hållbarhet och gemenskap i Västerås. På Öster Mälarstrand har 96 
hållbara trygghetsbostäder byggts där social närvaro och närhet till 
service står i centrum. I bottenvåningen finns en gemensamhetslokal 
med kök och samvaroytor som möjliggör gemensamma aktiviteter. 
Hydran är Sveriges första flerbostadshus som uppförs som 
plusenergihus där fjärrvärme används istället för bergvärme. Huset 
producerar mer energi än det förbrukar genom energi från solceller 
och sparande av överskottsvärme.

 
Pågående nyproduktion av bostäder 
- Sågklingan, Västerås. 174 hyresrätter. 
- Ströpsta, Nykvarn. 178 hyresrätter. 
- Gyllehemmet, Borlänge. 47 trygghetslägenheter. 
- Brandbergen, Haninge. 409 hyresrätter 
- Dubbelkrut, Skellefteå. 161 hyresrätter. 
- Hovshaga, Växjö. 127 trygghetslägenheter.  
 
 

SBB i Uddevalla 
- Fjällräven 15, Myråsvägen 6: Sjukhus & Hälsovård, 4 386 m2. 
- Rosenhäll 1, Österled 2: Äldreboende, 16 220 m2. 
- Rååne 1:16, Rååne 250: Lss, 251 m2. 
- Simmersröd 1:4, Vällbergsvägen 28: Sjukhus & Hälsovård, 1 424 m2. 
- Sinclair 12, Lagerbergsgatan 30: Utbildning.

SBB

PROJEKT 
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Företagspresentation 
SBB är en långsiktig partner till kommuner och andra hyresgäster 
inom offentlig sektor i stora delar av Norden. Vår affärsidé är att 
långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden samt 
hyresrätter i Sverige.  
I projektet samarbetar vi med Sizes och Belatchew Arkitekter. 
Tillsammans har vi en gedigen kunskap och mångårig erfarenhet att 
rita, uppföra och förvalta flerbostadshus.  
SBB/Sizes har under de senaste åren uppfört ett stort antal 
flerbostadshus, några av dessa projekt finns med som referenser i 
detta anbud. I projektet finns SBB med som utvecklare, byggherre, 
fastighetsägare och hyresvärd. SBB har erfarenhet från liknande 
processer med nybyggnation av hyresbostäder i bland annat Växjö, 
Skellefteå, Västerås och Jordbro. 
SBB är verksamt sedan år 2016 med inriktningen att äga, förvalta 
och utveckla hyresrätter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden. 
SBB är ett börsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, och 
har drygt 130 000 aktieägare, däribland pensionsstiftelser, fonder 
och privatpersoner. Aktuell översikt finns publicerad på vår hemsida. 
Vi följer och tar del av SKR:s rapporter och de publikationer och 
rekommendationer de publicerar. SBB är även medlem i Sveriges 
Allmännytta och följer generellt utvecklingen kring att bygga hållbara 
och prisvärda bostäder. Vi eftersträvar att bygga flexibelt och erbjuda 
en god teknisk standard med möjligheter till den senaste tekniken  

 
kring t ex uppvärmning, luft, ljus och larmsensorer som stöder en god 
inomhusmiljö. 
Vår samlade kompetens och erfarenhet tillför detta projekt en 
unik erfarenhet av utveckling, byggnation och förvaltning av 
flerbostadshus och hyresbostäder. Vi är etablerade i Uddevalla och 
äger i nuläget fem samhällsfastigheter. Vi upplever att vi har ett 
bra samarbete med Uddevalla kommun och vill gärna utöka vårt 
engagemang med att kunna tillskapa hyresbostäder för långsiktig 
förvaltning. Vi ser fram emot att med omsorg om platsen och 
människorna som vistas tillfälligt eller under längre tid skapa ett nytt 
kvarter för boende och möten. Vi vill gärna vara en del av Uddevallas 
framtid och få vara med att bidra med de resurser som vi som stor 
samhällsbyggare kan erbjuda. 
 
Ett stort fastighetsbolag - med lokal föränkring 
-Antal kommuner: 195 st 
-Antal lägenheter: 10 000 st. 
-Byggrättsportfölj: 2,9 miljoner kvm BTA 
-Pågående nyproduktion: 3 114 lgh samt 102 556 kvm 
samhällsfastigheter 
 
 
 

Långsiktig & lokal förvaltning 
SBB har ca 300 anställda och egen förvaltningspersonal med 
huvudkontor i Stockholm och ytterligare 32 kontor fördelade 
över Sverige, samt lokalkontor i Oslo och Helsingfors. Vår 
förvaltningsorganisation leds av Annika Ekström. Våra regionchefer, 
förvaltare, tekniska förvaltare samt administratörer är anställda i SBB. 
Vi har en flexibel organisation med korta beslutsvägar och kompetent 
erfaren personal med stor vana av att förvalta samhällsfastigheter 
och bostadsfastigheter. Vi är lyhörda och närvarande mot våra 
hyresgäster. 
SBB äger och förvaltar mer än 10 000 bostäder runt om i Sverige. 
 
Organisation projekt och fastighetsutveckling 
Till stöd för våra regioner har vi t.ex. tekniska chefer, 
hållbarhetsanalytiker, fastighetsutvecklare, och en projekt-
utvecklingsgrupp med projektledare som är geografiskt organiserade.

Lokal förvaltning region bostäder Mitt 
Region Bostäder Mitt förvaltar ca 4 000 hyresbostäder i ett 100 tal 
fastigheter om ca 300 000 kvm och har regionkontor i Göteborg 
och lokala kontor i Skara, Borås, Växjö, Oskarshamn, Karlskrona och 
Olofström. Vi finns representerade i 17 kommuner i regionen. 
 

SBB

SBB NORDEN
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Förvaltningsorganisationen 
I SBBs standardorganisation finns det ett ansvarigt förvaltningsteam 
för varje fastighet. I varje team finns alltid en förvaltare, en uthyrare 
samt fastighetstekniker som är dedikerade till en eller flera 
fastigheter. Till hjälp har teamet interna resurser i form av tekniska 
förvaltare, byggprojektledare, förvaltningsadministratörer och många 
fler. Förvaltningsteamet ansvarar för att varje fastighet förvaltas 
på ett kvalitativt sätt och säkerställer att uthyrningen fungerar, 
att fastigheterna sköts löpande och långsiktigt korrekt samt att 
felanmälningar tas emot och åtgärdas inom skälig tid. Särskild vikt 
läggs på att följa upp att det ansvar som åvilar fastighetsägaren för 
myndighetsbesiktningar och rapportering är säkerställt och ajour .

Bostadsuthyrning 
Samtliga SBBs lediga bostäder förmedlas via portalen HomeQ, som är 
Sveriges största marknadsplats för lägenheter med förhandskontrakt. 
Våra bostadsuthyrare arbetar utifrån SBBs uthyrningspolicy. Denna 
policy redovisar SBBs övergripande principer för uthyrning av 
bostäder i bolagets fastighetsbestånd. Alla ska ha möjlighet att söka 
bostad hos oss och vi arbetar aktivt för mångfald, integration och 
människors lika värde. Syftet med policyn är att säkerställa att all 
uthyrningsverksamhet sker på ett enhetligt och transparent sätt samt 
att externa målgrupper ska kunna veta vilka krav som bolaget ställer 
på en hyresgäst innan ett hyresförhållande ingås.

Hyresgästen 
Våra hyresgäster är viktiga för oss och vi vill att man trivs 
i våra fastigheter. Av den anledningen genomför vi årligen 
hyresgästundersökningar för att undersöka hur väl man trivs i våra 
hus. Utifrån resultatet försöker vi hitta vägar fram för att möta våra 
hyresgäster och därmed öka den upplevda nöjdheten.  
I årets undersökning gav 84 procent högsta betyg till sin bostad som 
helhet.

Teknik som stödjer boende och personal 
För våra bostadshyresgäster finns möjlighet att ansluta sig till SBBs 
app. I Appen får man bl.a. sin hyresavi och sköter sin betalning. Appen 
används också för bl.a. felanmälningar och bokning av tvättstuga 
och gemensama ytor samt hyresgästundersökningar. Via appen 
distribuerar även SBB gynnsamma erbjudanden till sina hyresgäster 
som:

- 100% förnybar energi 
- Hemförsäkring på gynnsamma villkor 
- Säkerhetsdörrar 
- Laddstationer för elbilar 
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Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KS 2021/00386 

Utredning om var i vår kommun där man på ideell basis driver 
vägbelysning längs det statliga vägnätet samt förslag till 
principer för kommunala bidrag till den verksamheten, uppdrag 
från kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett frågor om belysning 
i ideell regi på statligt vägnät. Bakgrunden till uppdraget är en framställan från 
Skredsviks samhällsförening om stöd för vägbelysning på väg 787 och tidigare lämnat 
stöd till Lane bygdegårdsförening för belysning på väg 172. Kommunen har ingen exakt 
kunskap om var vägbelysning på statlig väg bedrivs i ideell regi. Så vitt känt finns det 
för närvarande endast två föreningar med mer omfattande belysningsanläggningar. 
Kommunens inställning har varit att inte ta på sig kostnader för belysning som inte är 
strikt kommunalt ansvar och att det i kommunen inte finns någon policy eller 
motsvarande som anger att bidrag ska ges till denna typ av anläggning. 
Kommunledningskontoret föreslår att om kommunen ska lämna bidrag för vägbelysning 
på det statliga vägnätet bör ett nytt belysningsbidrag inrättas som gör det möjligt att 
öppet och transparent lämna ett sådant stöd. Bidrag ska i sådana fall kunna lämnas till 
lokal allmännyttig förening som uppfyller kommunens allmänna villkor för 
föreningsbidrag. Stödet ska vara tidsbegränsat och lämnas efter enkla principer, t.ex. x 
kronor per antal meter upplyst vägsträcka. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-10. 
Utredning ”Vägbelysning på statlig väg – principer för bidrag till ideella föreningar”. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16, § 171. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att inrätta ett bidrag 
till föreningar som i ideell regi driver vägbelysning på det statliga vägnätet och där 
allmännyttig verksamhet bedrivs.  
 
att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras ekonomiskt 
 
Samt att för egen del besluta 
 
att godkänna kommunledningskontorets utredning ”Vägbelysning på statlig väg – 
principer för bidrag till ideella föreningar” 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner kommunstyrelsen 
bifalla detsamma. Ordförande ställer därefter proposition på Camilla Johanssons (C) 
tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen även bifalla detta.  



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Fors. § 181 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att inrätta ett bidrag till föreningar som i 
ideell regi driver vägbelysning på det statliga vägnätet och där allmännyttig verksamhet 
bedrivs.  
 
att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras ekonomiskt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunledningskontorets utredning ”Vägbelysning på statlig väg – 
principer för bidrag till ideella föreningar”. 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-05-10 Dnr KS 2021/00386 

  
 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Utredning om var i vår kommun där man på ideell basis driver 

vägbelysning längs det statliga vägnätet samt förslag till 

principer för kommunala bidrag till den verksamheten, 

uppdrag från kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett frågor om belysning 
i ideell regi på statligt vägnät. Bakgrunden till uppdraget är en framställan från 
Skredsviks samhällsförening om stöd för vägbelysning på väg 787 och tidigare lämnat 
stöd till Lane bygdegårdsförening för belysning på väg 172.  
 
Kommunen har ingen exakt kunskap om var vägbelysning på statlig väg bedrivs i ideell 
regi. Så vitt känt finns det för närvarande endast två föreningar med mer omfattande 
belysningsanläggningar. Kommunens inställning har varit att inte ta på sig kostnader för 
belysning som inte är strikt kommunalt ansvar och att det i kommunen inte finns någon 
policy eller motsvarande som anger att bidrag ska ges till denna typ av anläggning.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att om kommunen ska lämna bidrag för vägbelysning 
på det statliga vägnätet bör ett nytt belysningsbidrag inrättas som gör det möjligt att 
öppet och transparent lämna ett sådant stöd. Bidrag ska i sådana fall kunna lämnas till 
lokal allmännyttig förening som uppfyller kommunens allmänna villkor för 
föreningsbidrag. Stödet ska vara tidsbegränsat och lämnas efter enkla principer, t.ex.  
x kronor per antal meter upplyst vägsträcka. 

Beslutsunderlag 

Utredning ”Vägbelysning på statlig väg – principer för bidrag till ideella föreningar” 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-10. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16, § 171. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunledningskontorets utredning ”Vägbelysning på statlig väg – 
principer för bidrag till ideella föreningar”. 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr KS 2020/00799  

Medborgarförslag från Skredsviks samhällsförening genom 
Leif Kristiansson om gatljus i Skredsvik 

Sammanfattning 

Skredsviks samhällsförening, genom Leif Kristiansson, har inkommit med 
medborgarförslag om gatubelysning i Skredsvik. 
  
Av förslaget framgår att samhällsföreningen står kostnaden för underhåll och drift av 28 
gatlyktor i Skredsvik. Belysningen förbrukar cirka 10 000 kwh per år. Förslagsställaren 
framför att kommunen borde bidra till driftkostnaderna. 
  
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att avgöra ärendet. 
  
Kommunledningskontoret kan konstatera att den aktuella vägen (väg 807) vid vilken 
belysningen placerad är statlig. I kommunen finns ingen policy eller motsvarande som 
anger att bidrag ska ges till denna typ av anläggning. Förslaget föreslås därför avslås. 
 
Förslagsställaren närvarar under sammanträdet och yttrar sig över 
kommunledningskontorets förslag till beslut. 
 
Förslagsställaren Leif Kristiansson närvarar och yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 
Medborgarförslag från Leif Kristansson. 

Yrkanden 

Elving Andersson (C): att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vilka ställen i 
vår kommun där man på ideell basis driver vägbelysning längs det statliga vägnätet 
samt förslag till principer för kommunala bidrag till den verksamheten samt att 
medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Martin Pettersson (SD): att bevilja medborgarförslaget. 
 
Christer Hasslebäck (UP): I första hand återremittera ärendet till förvaltningen för att 
klargöra säkerhetsaspekten och i andra hand bevilja medborgarförslaget. 
 
Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): Bifall till Elving Anderssons 
(C) yrkande.  
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 171 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 
finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Elving Anderssons (C) yrkande mot Martin 
Pettersson (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Elving Anderssons (C) 
yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vilka ställen i vår kommun där man på 
ideell basis driver vägbelysning längs det statliga vägnätet samt förslag till principer för 
kommunala bidrag till den verksamheten, samt  
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Belysning av otrygga miljöer till förmån för mjuka trafikanter är förvisso inte ett 
kommunalt ansvar på den aktuella vägsträckan, men får ändå anses närmre besläktat 
än en del av andra bidrag och föreningsbidrag som kommunen idag betalar ut. Då 
Lane-Ryrs bygdegårdsförening nyligen beviljats bidrag för samma ändamål är det 
rimligt att vi här är konsekventa. 
 
David Sahlsten (KD) reserverar sig mot beslutet och ansluter sig till 
Sverigdemokraternas motivering. 
 
Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-06-18 
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-18 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-06-18 
Förslagsställaren 
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Utredningsuppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda 
vilka ställen i vår kommun där man på ideell basis driver vägbelysning längs det statliga 
vägnätet samt förslag till principer för kommunala bidrag till den verksamheten.  

Bakgrunden till uppdraget är ett medborgarförslag om gatubelysning i Skredsvik.1 

Förslagsställaren menar att kommunen borde bidra till driftkostnaderna för den vägbelysning 
Skredsviks samhällsförening svarar för på väg 787 vilken är en statlig väg. Kommunen har 
beviljat bidrag till Lane bygdegårdsförening för vägbelysning i Lane och bör behandla 
föreningar rättvist.  

Ansvaret för gatu-/vägbelysning skiljer sig beroende på belysningens lokalisering och 
historiska förhållanden. Kommunen svarar generellt för belysning på sitt eget gatunät, dvs. 
företrädesvis inom tätort och i detaljplanelagda områden. Kommunen kan också när 
kommunen ingår som delägare i enskild vägförening utifrån sin betalningsandel bidra till 
driftskostnaderna inom respektive vägförenings verksamhet.  

Längs det statliga vägnätet råder blandade förhållanden. Trafikverket är väghållare men är 
inte alltid ansvarig för den belysning som förekommer efter statens vägar. Utvecklingen har 
här gått i olika riktning och det finns på många platser belysning som drivs av kommuner eller 
lokala föreningar.   

Utredningsuppdraget gäller alltså bidrag till belysning på vägar där Trafikverket är väghållare. 
Kommunstyrelsen söker efter en princip för ekonomiskt stöd till sådan verksamhet förutsatt 
att verksamheten bedrivs ideellt.  

  

                                                           
1 KS 2020/00799 Medborgarförslag från Skredsviks samhällsförening genom Leif Kristiansson om gatljus i 
Skredsvik 
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Var finns ideellt driven vägbelysning? 
De flesta belysningsanläggningarna utanför tätort tillkom under en tid när belysning för 
bilismen var i fokus och då kommunerna var måna om att ordna belysning för sina 
medborgare. Idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivtrafikresenärerna, 
tillgänglighetsfrågor och minskad klimatpåverkan som prioriteras vilket medför att behoven 
förändrats. Kommunerna har idag mål som beskriver hur man ska minska sin klimatpåverkan, 
öka det hållbara resandet och medverka till ett jämställt samhälle för alla oavsett ålder, kön 
och funktionsnedsättning. Forskning inom området tillför också ny kunskap som innebär ett 
förändrat synsätt på behovet av belysning.  

Ägarförhållandena för belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är komplicerade. Till 
viss del är Trafikverket ägare av belysning, men det finns också många vägsträckor där andra 
intressenter äger, sköter och ansvarar för belysningen. Inte sällan är det kommunerna som 
svarar för den belysning som inte är Trafikverkets.i 

Uddevalla kommun svarade fram till 1998 för belysning utmed flera vägar där dåvarande 
Vägverket var väghållare. Vid denna tidpunkt meddelade dock kommunen Vägverket att man 
ville frånsäga sig ansvaret för dessa belysningsanläggningar. Beslutet avsåg 258 belysnings-
punkter på 14 olika vägsträckor. Vägverket övertog ansvaret för några av anläggningarna, 
vissa skrotades och några drevs vidare i föreningsregi.  

Kommunen har idag ingen uppgift om var det finns vägbelysning efter statlig väg som drivs 
på ideell basis. Uppgiften finns inte i något register hos samhällsbyggnadsförvaltningen och 
inte heller bland de uppgifter som kommunen har om föreningarnas verksamheter. Inte heller 
Trafikverket som är väghållare kan lämna uppgift om var sådan belysning finns. 

Med utgångspunkt från kommunens tidigare uppgifter om vägbelysning på statlig väg och 
allmän kännedom om kommunen bedöms dock sådan verksamhet inte vara omfattande. Två 
platser är kända – Lane och Skredsvik – i bägge fallen har de föreningar som driver 
vägbelysningen själva gjort sig till känna genom att söka bidrag för driftskostnaderna. Det kan 
dock inte helt uteslutas att belysning i mindre omfattning skulle kunna förekomma på någon 
eller några platser i kommunen. 
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Belysning efter statligt vägnät 
Belysning på statlig väg har sedan 1990-talet diskuterats och även uppmärksammats i media 
med frågeställningen varför staten inte svarar för all belysning på det statliga vägnätet. Idag 
finns det i Trafikverkets regler för vägar och gators utformning (VGU) kriterier för när 
belysning är motiverad och det är utifrån dessa Trafikverket bedömer om en statlig väg 
behöver belysas vid nybyggnation och större förändringar. Vägtrafikens omfattning 
(årsdygnsmedeltrafik) samt trafikmiljöns svårighetsgrad ligger till grund för bedömningen. 
Kriterierna stämmer inte alltid överens med kommunernas eller allmänhetens uppfattning om 
behovet av belysning. I diskussionen om äldre befintlig vägbelysning handlar det därför ofta 
om att belysningen inte är motiverad enlig VGU-kriterierna och enligt Trafikverket därför bör 
tas bort.  

Belysning där det behövs 
Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket genomförde 2017 en studie2 av 
belysningsfrågan för att skapa ett mer renodlat och tydligare system för belysning av statlig 
väg. Ett gemensamt förhållningssätt gör det lättare att nå överenskommelser avseende den 
kommunala belysningen på statlig väg och leder till en större samhällsnytta och kostnads-
effektivitet.  

Inom projektet har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) sett över dagens 
kravbild i VGU och tagit fram förslag på kriterier för när belysning ska ordnas. De 
gemensamt framtagna kriterierna bedöms bidra till en hållbar utveckling utan att försämra 
trafiksäkerhet eller trygghet och skulle innebära en förändring av anläggningarna längs med 
statliga vägar, oavsett vem som idag är ägare. Det uppskattas att upp till 50 procent av dagens 
befintliga ljuspunkter kommer finnas kvar och att det kan vara motiverat att dessa är statligt 
ägda. Övriga anläggningar föreslås rustas upp för att möta krav på livslängd, trafiksäkerhet 
och trygghet eller demonteras.  

Pilotstudie 
I ett uppföljande projekt3 har Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
arbetat fram en metodik för tillståndsbedömning och skapat ett planeringsunderlag för 
processen att hantera belysningsanläggningar på statlig väg med annan anläggningsägare. 
Arbetet inkluderar prövning av vilka platser som uppfyller kraven på när det ska vara belyst 
samt tillståndsbedömning av befintliga belysningsanläggningar. En gemensam metodik kan 
göra det enklare att hantera belysningsfrågan längs statlig väg.  

En enhetlig belysning där all belysning uppfyller samma krav leder till en säkrare trafikmiljö 
samt ökad samhällsnytta genom:  

  Ökad trafiksäkerhet genom ett minskat antal stolpar och rätt belysning på rätt plats.  
  Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter genom rätt placerad belysning med rätt ljusbild.  
  Ökad elsäkerhet.  
  Minskad miljöpåverkan genom sänkta CO2 utsläpp.  
  Minskade drift-och underhållskostnader genom att undermålig och onödig belysning rivs.  
  Tydligare ansvarsförhållande mellan väghållare och anläggningsägare. 
  

                                                           
2 Belysning där det behövs – belysning längs statlig väg, 2017.  
3 ”Pilotprojektet Övertagande av kommunal belysning på statlig väg”, 2020 
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Efter genomförd pilotstudie har dock Trafikverket meddelat att de inte kommer att erbjuda sig 
att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid på grund av ekonomiska skäl. 
Trafikverket saknar medel för att finansiera ett övertagande och menar att frågan ska hanteras 
i kommande åtgärdsplanering för transportinfrastrukturen.  

Hemställan till staten 
Sveriges kommuner och regioner har gjort en hemställan4 hos infrastrukturdepartementet om 
att staten ska ta ett större ansvar för belysningen längs det statliga vägnätet. SKR vill att staten 
beslutar om att Trafikverket ska ta ett större ansvar för belysningsanläggningarna längs statlig 
väg för att skapa en mer rationell struktur och minska kommunernas drift- och underhålls-
kostnader.  

Frågan om belysningsansvaret på statens vägar är alltså ännu ej avgjord och får förmodas vara 
ett fortsatt ämne för diskussion under många år framåt.  

 

 

 

  

                                                           
4 Hemställan från SKR - Staten måste ta ett större ansvar för belysning längs statlig väg, 2020-05-29. 
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Hantering av bidrag 

Kommunens tidigare hantering 
De föreningar som nu driver belysning på statlig väg har vid olika tillfällen och på olika sätt 
begärt att få kommunalt stöd för sina kostnader. Föreningarna finansierar idag drifts-
kostnaderna genom frivilligt insamlade medel och ideellt utfört arbete. Kommunens 
inställning har varit att inte ta på sig kostnader för belysning som inte är strikt kommunalt 
ansvar.  

Samhällsbyggnadsnämnden avslog 2017 ett medborgarförslag om belysning i Kyrkbyn.5 
Nämnden hänvisade till att Trafikverket är väghållare.  

Samhällsbyggnadsnämnden avslog 2019 en begäran om driftsstöd från Lane bygdegårds-
förening6 med motiveringen att Trafikverket är väghållare och trafiksäkerhetsansvarig för 
vägen. Bygdegårdens begäran kom dock senare att behandlas positivt av kommundirektören 
på uppdrag från kommunstyrelsens ordförande och den politiska majoriteten. Ett engångs-
belopp om 40 000 kronor utbetalades 2020 till Lane bygdegårdsförening. Bidraget utbetalades 
i form av föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen med motiveringen ökad 
säkerhet och trygghet. Bidraget finansierades dock inom ramen för kommunledningskontorets 
budget. 

Samhällsföreningen i Skredsvik inkom i december 2020 med ett medborgarförslag7 om stöd 
för vägbelysning i Skredsvik. Ärendet bereddes av kommunledningskontoret som 
konstaterade att den aktuella vägen vid vilken belysningen är placerad är statlig och att det i 
kommunen inte finns någon policy eller motsvarande som anger att bidrag ska ges till denna 
typ av anläggning. Kommunstyrelsen hänvisade till kommunledningskontorets yttrande men 
beslutade samtidigt att frågan om bidrag till ideellt driven belysning efter statlig väg skulle 
utredas.  

Reglemente för kommunens nämnder 
Kommunens nämnder skall se till att dess verksamhet bedrivs i enlighet kommunfullmäktiges 
reglemente för respektive nämnd. Nämndernas verksamhet ska vara i linje med de mål, 
strategier och riktlinjer som kommunen har bestämt eller andra föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt reglementet bl.a. svara för kommunens skyldigheter 
som huvudman för allmänna platser, väghållare och gatumyndighet samt för bidragsgivningen 
till enskild väghållning. Nämndens skyldigheter sträcker sig inte utanför kommunalt/ 
enskilt vägnät och omfattar inte statligt vägnät. 

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglementet bl.a. fastställa normer och regler och 
fördela kommunens anslag och bidrag till föreningsverksamhet, studieförbund, invandrar-, 
handikapp- och m.fl. organisationer samt ansvara för kommunens totala bidragsstatistik. 
Föreningsbidragen är idag i första hand inriktade mot stöd till barn- och ungdomsverksamhet.  

                                                           
5 SBN 2017/00027 Medborgarförslag från Peter Kallio om gatljus i Lane-Ryr 
6 SBN 2019/00119 Vägbelysning på rv 172 genom Lane samhälle 
7 KS 2020/00799 Medborgarförslag från Skredsviks samhällsförening genom Leif Kristiansson om gatljus i 
Skredsvik 
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Kommunen saknar för närvarande bestämmelser, policy eller liknande som ger stöd för att 
lämna bidrag till driftskostnader för belysning på statlig väg. Ska kommunen lämna sådant 
bidrag behöver detta göras möjligt i något regelverk och eventuellt också tydliggöras i 
nämndsreglementet vem som ska ansvara för detta. Kommunen bör inte utge bidrag för 
ändamål som inte omfattas av de regler som finns.  

Vad är ett föreningsbidrag?  
Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att besluta om bidrag (exklusive 
sponsorbidrag) till allmännyttiga föreningar. Om bidrag beviljas är detta också en bekräftelse 
på att kommunens och den ansökande föreningens intressen sammanfaller. 

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till dess syfte, unika inriktning, utvecklingspotential 
samt kultur och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar. Nämnden har beslutat om 
inriktningar för bidragsgivning till föreningar. 

Allmännyttig och ideell förening som avser att söka bidrag från kommunen måste först 
ansöka om bidragsberättigande. Med denna ansökan visar föreningen att den kan ges 
förtroende för kommunalt bidrag och att de allmänna bidragsvillkoren uppfylls. Föreningen 
ska bl.a. vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och 
tillåta att kultur- och fritidsnämnden får full insyn i föreningens verksamhet och ekonomi osv.  

Föreningsbidrag utges i allt väsentligt till utåtriktad verksamhet och aktiviteter för ungdomar i 
åldern 7–20 år. Föreningar som bedriver verksamhet inom områdena kultur, funktionsrätt, 
social verksamhet o.likn. har även vissa möjligheter att söka stöd. Lokal- och 
anläggningsbidrag är helt kopplade till möjligheten att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.  

Kommunen lämnar inte bidrag till driftskostnader för allmännyttig verksamhet i största 
allmänhet.   
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Principer för kommunalt bidrag 
Motiven för vägbelysning utgår i grunden från bedömningar om trafiksäkerhet vilket kan 
baseras på olika omständigheter eller fakta om trafikmiljön (jfr. kriterier i VGU). Det kan 
dock finnas ytterligare skäl som kan kopplas till människors upplevelse av miljön på en plats. 
Ett hållbart resande innebär till stor del att öka resandet med kollektiva färdmedel och cykel. 
En bra utformad hållplatsmiljö och attraktiva cykelvägar där trafikanterna känner sig trygga 
och som går att använda hela året bidrar till viljan att använda andra transportmedel än bil. 
Belysning är en trygghetsfaktor, inte minst vid korsnings- och konfliktpunkter med olika 
trafikslag, både för att se och för att synas.  

Ur ett jämställdhetsperspektiv är belysningen en viktig del av trygghetskänslan. Kvinnor 
känner sig ofta mer otrygga än män och detta medför att de undviker att röra sig ute när det är 
mörkt. Trygghetsfrågan är också en viktig parameter för många barn och ungdomar utanför 
tättbebyggt område som tar sig till och från skolan och fritidsaktiviteter med hjälp av 
skolskjuts, kollektivtrafik eller gång- och cykel.  

Det finns också skäl som talar för återhållsamhet med belysning. Arbetet med att minska 
klimatpåverkan handlar delvis om att minska energianvändningen och energikostnaderna för 
vägbelysning. Med minskat antal ljuspunkter och energieffektiva anläggningar kan både 
energikostnaden och klimatpåverkan minskas.  

Oavsett anledningen till att stödja föreningar som driver belysning i den lokal miljön måste 
utgångspunkten vara att kommunen ser positivt på verksamheten och därför vill stötta det 
lokalt drivna engagemanget för detta. Kommunen anser alltså att vägbelysning är motiverad 
även om staten utifrån sina kriterier gör en annan bedömning eller anser sig sakna resurser för 
åtgärder som kan kopplas till väghållaransvaret. Utgångspunkten för ett kommunalt bidrag 
bör därför vara att stödja det lokala engagemanget för en allmännyttig verksamhet. Fortsatt 
föreningsdrivet ideellt intresse är därmed en förutsättning för att kommunen ska kunna lämna 
stöd.  

Väghållaransvaret 

Generellt bör väghållaren så långt som möjligt svara för alla anordningar inom vägområdet 
som är nödvändiga vid användandet av vägen. Trafikverkets ansvar för statliga vägar ska 
kvarstå. Kommunen bör inte överta belysning efter statlig väg vilket vore en återgång till 
situationen före 1998.  

Väljer kommunen att lämna ett bidrag till föreningar som driver vägbelysning efter statlig väg 
innebär inte detta att kommunen övertar ansvaret för belysningsanläggningens funktion eller 
säkerhet kopplat till krav på trafikmiljön, elsäkerhet eller liknande.  

Nytt föreningsbidrag 

Ett kommunalt stöd för belysning på statlig väg bygger på att kommunen anser att den ideellt 
utförda verksamheten tillför något som är positivt för allmänheten och att kommunen därför 
vill stödja engagemanget för detta. Kommunen bör undvika att blanda sig i anläggnings-
tekniska krav eller trafiksäkerhetsmässiga frågor vilket bör vara väghållarens ansvar. Ett 
kommunalt stöd för belysning bör därför vara mer generellt och lämnas efter så enkla 
principer som möjligt. En sådan princip skulle kunna vara bidrag med x kronor per meter 
upplyst vägsträcka. Hur bidraget faktiskt används avgörs av stödmottagaren men kan antas 
svara mot kostnader för elektricitet, lampor, armaturer, reparationer el likn. 
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Eftersom nuvarande regler för föreningsbidrag inte omfattar driftskostnader för belysning bör 
denna möjlighet skapas genom en justering av nuvarande regelverk. Detta innebär i praktiken 
att det blir nödvändigt att inrätta ett nytt föreningsbidrag för belysning på statlig väg.  Stödets 
ändamål bör preciseras till just belysning och inte avse allmännyttig verksamhet i största 
allmänhet. Föreningar utför en mängd allmännyttiga verksamheter vilket på liknande sätt kan 
motivera önskemål om stöd från skattekollektivet. Ett belysningsbidrag ska avse bidrag till 
föreningar som på ideell basis driver vägbelysning längs det statliga vägnätet.  

Med utgångspunkt från att ett belysningsbidrag utgör ett stöd till en förening som ideellt utför 
en allmännyttig verksamhet ligger det nära till hands att tänka sig att kultur- och fritids-
nämnden skulle ansvara för detta. Nämnden har stor vana och kunskap om att hantera 
föreningsbidrag. Ett belysningsbidrag skulle då kunna behandlas enligt de allmänna regler 
som finns för föreningsstöd vilket handlar om demokratiska principer, ekonomisk redovisning 
osv.  

Införs ett nytt belysningsbidrag bör detta inte försämra för de föreningar som idag söker och 
beviljas olika bidrag inom ramen för dagens bidragsformer. Kultur- och fritidsnämnden eller 
den förvaltning som ska hantera bidraget bör därför få ett budgetutrymme för bidraget annars 
kommer ett nytt belysningsbidrag att inverka på det ekonomiska utrymmet för andra bidrag 
eller annan verksamhet.  

Alla bidrag kommunen erbjuder bör vara kända och erbjudas öppet och hanteras transparent. 
Detta är grundläggande för rättvisan i ett demokratiskt samhälle. Bidragsstöd ska kunna 
granskas. Så vitt känt finns det för närvarande med säkerhet endast två föreningar med mer 
omfattande belysning på statlig väg. Föreningarna ska känna till möjligheten att få bidrag och 
det måste också vara möjligt för föreningar som just nu inte driver belysning att kunna starta 
sådan verksamhet och få stöd för detta. Alla föreningar ska ha samma möjlighet att söka stöd 
och stöd ska beviljas på lika villkor så länge stödet finns att tillgå. Kommunen måste dock ha 
möjlighet att ompröva sin inställning till stödet liksom frågan om stödets omfattning. Bidrag 
bör därför lämnas för en viss tidsperiod vilket kan vara ett år i taget såsom gäller för övriga 
föreningsbidrag.  

Den nämnd som ges i uppdrag att ansvara för belysningsbidraget bör också få utforma 
tillämpningsbestämmelser för bidragets omfattning och hantering.  

Principer för belysningsbidrag: 

 Bidrag lämnas för belysning på statlig väg  
 Verksamheten ska bedrivas av lokal allmännyttig och ideell förening med huvudsaklig 

verksamhet och medlemmar boende i Uddevalla kommun 
 Bidrag kan lämnas efter ansökan och för en tidsbegränsad period – t.ex. ett år i taget 
 Bidrag lämnas efter enkla principer – t.ex. ”x kronor per antal meter upplyst vägsträcka”  
 Allmänna villkor och regler för föreningsbidrag tillämpas 
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Sammanfattning 

Principen om väghållaransvar gäller. Statlig väg är Trafikverkets ansvar. Kommunen övertar 
inte ansvar för belysning på statliga vägar och kan fortsatt driva ansvarsfrågan för 
vägbelysning gentemot staten.  

Bidrag till förening som driver belysning på statlig väg ska ses som en uppskattning till 
föreningar som bedriver en allmännyttig verksamhet och en uppmuntran för det lokala 
engagemanget. Kommunen övertar inte väghållarens ansvar för trafiksäkerhet eller annans 
ansvar för belysningsanläggningens säkerhet.   

Kommunen bör inrätta ett belysningsbidrag för att kunna stödja föreningar med denna 
verksamhet. Bidraget ska kunna utgå till föreningar som uppfyller kommunens regler för lokal 
allmännyttig och ideell förening.  

Reglerna för belysningsbidrag bör vara enkla och exv. utbetalas med x kronor per meter 
upplyst vägsträcka. Stöd utges för tidsbegränsad period, t.ex. ett år i taget och kommunen kan 
ompröva bidraget som helhet eller till sin omfattning.  

Bidragsformen och en öppen och transparent hantering ger alla föreningar samma 
förutsättningar att få tillgång till stödet. Bidraget blir rättvist. Den förvaltning som får ansvaret 
för belysningsbidraget bör ges ekonomisk kompensation för att andra bidrag eller annan 
verksamhet inte ska påverkas negativt.  

Den nämnd som tilldelas ansvaret för belysningsbidraget bör utforma tillämpnings-
bestämmelser för detta bidrag.  
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i Historiebeskrivning – vägbelysning längs med statliga vägar före år 1995 

Före mitten på 1990-talet ägde dåvarande Vägverket i stort sett ingen belysning längs med det statliga 
vägnätet eftersom belysningsfrågan i yttre miljöer från början ansetts som en uteslutande kommunal 
angelägenhet. Många av dagens belysningsanläggningar har sitt ursprung i att man från kommunalt håll 
var angelägen om att ordna belysning för sina medborgare. Detta skedde oftast genom att kommunen eller 
den som ansåg sig ha behov av belysning beställde, och bekostade, detta av nätägaren, koncessions-
innehavaren. Anläggningen övergick sedan ofta i nätägarens ägo medan kostnaderna för drift och 
underhåll låg på den som beställt anläggningen. Huvudorsaken till detta förfarande var det strikta 
skadeståndsansvar som nätägaren hade enligt då gällande ellag.  
 
I början på 1990-talet tog Svenska Kommunförbundet upp huvudmannaskapet för 
vägbelysningsanläggningar och vägbelysningsnätet med Vägverket och nätägarnas intresseorganisation 
Svensk Energi, (sedan april 2016 ”Energiföretagen”) för att staten skulle ta ett större ansvar. Förhand-
lingar inleddes med gemensamma kriterier för hela landet. Från mitten på 90-talet var man i stort sett 
klar och hade tecknade avtal med samtliga Sveriges kommuner. Vägverket hade tagit på sig ett betydligt 
större ansvar än vad man haft tidigare, men många kommuner var missnöjda med att Vägverket inte tagit 
ansvar för alla ljuspunkter utmed det statliga vägnätet.  
 
Det allmänna distributionsnätet var sedan ellagens tillkomst 1902 ett legalt monopol med en 
nätkoncessionär inom området, d.v.s. en nätägare. Inom sitt område hade koncessionären monopol på det 
allmänna distributionsnätet, men även skyldigheter att ansluta abonnenter och att hålla en viss kvalitet på 
den överförda elen. På landsbygden men även i större städer var det i allmänhet de kommunala 
energibolagen som var innehavare av områdeskoncessionen. Nätkoncessionärerna hade till och med 1995 
monopol på såväl ledningsbyggnation som elförsäljning. I många fall var det alltså det kommunala 
energibolaget som stod för både ledningar och den elektriska energiförsäljningen till kommunens invå-
nare och näringsliv.  

 
Det strikta ansvaret (vilket reglerades i ellagen från 1902) innefattade ekonomiskt ansvar för person- 

eller sakskada. I praktiken var det den som hade nätkoncession och som var innehavare av det allmänna 

distributionsnätet som omfattades av strikt skadeståndsansvar. När ellagen förändrades 1997, SFS 

1997:857, förändrades även detta strikta skadeståndsansvar till att gälla innehavaren av elanläggningen, i 

detta fall ägaren av belysningsanläggningen. 
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Utökad granskning av leasingavtal 2021, revisionsrapport 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har genomfört en förstudie gällande redovisning av leasingavtal. 
Av granskningen framkommer att de avtal gentemot Hemsö som uppfyller kriterier för 
att vara finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella leasingavtal i 
kommunens redovisning under 2022. Befintliga äldre leasingavtal, utöver de tidigare 
hanterade fordonsleasingavtalen, har dock i nuläget inte analyserats och prövats i 
tillräcklig omfattning av kommunen. Revisorerna drar slutsatsen att kommunen fortsatt 
under 2021 gör avsteg från rekommendationen (RKR R5 Leasing) avseende 
redovisning av finansiella leasingavtal. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna lämnat rekommendationer till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över förstudien 
med sista svarsdag den 15 september. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-30 
Följebrev avseende leasingavtal 
Revisionsrapport om leasingavtal 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

1 (4) 

 

Löpande granskning inom redovisningsområdet 2021   

Tillkommande utökad granskning:  

 

Granskning redovisning av leasingavtal 
 

 

Uddevalla Kommun 

 

 

1 Bakgrund 

I processen för anläggningstillgångar har i granskningsplanen för den löpande granskningen 

inom redovisningsområdet 2021 beslutats om utökad granskning; Förstudie till granskning 

gällande redovisning av leasingavtal. En fördjupning kan vid behov bli aktuell. Fördjupningen 

beslutas i samråd med revisorskollegiet. 

 

2 Redovisningsprinciper 

När kommunen tecknar ett leasingavtal klassificeras det antingen som ett finansiellt eller ett 

operationellt leasingavtal. Rekommendation RKR R5 Leasing (RKR R5) är tillämplig vid 

redovisning av leasingavtal.  

 

Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt måste det avgöras huruvida de 

ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt 

överförs från leasegivaren till leasetagaren. Leasingavtal över lång tid innebär därmed ett 

stort åtagande för kommunen och den ekonomiska innebörden av avtalet kan i vissa fall 

likställas med ett avbetalningsköp. Huruvida dessa leasingavtal klassificeras som finansiella 

leasingavtal eller operationella leasingavtal i redovisningen kan få väsentlig effekt framförallt 

på kommunens finansiella ställning.  

 

3 Utförd granskning 

Förstudie av vilka bedömningar kommunen gör och hur dessa bedömningar dokumenteras i 

form av underlag och kalkyler inför att nya leasingavtal beslutas.  

 

Utöver vägledning utifrån RKR R5 används idéskrift; Redovisning av leasing- och hyresavtal, 

december 2020 
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3.1 Åtgärder vidtagna 2021 

Översyn av principer för redovisning av leasingavtal och vilka leasingavtal som finns görs av 

ekonomiavdelningen. I årsredovisningen för 2020 gjordes en övergripande bedömning att de 

eventuella avtal som borde klassificeras som finansiella inte uppgår till väsentliga värden. 

Leaseright anlitas för att ta fram beräkningsunderlag till grund för bedömning om 

leasingavtalen ska klassificeras som operationella eller finansiella. Leasingavtal förekommer 

oftast hos Samhällsbyggnadskontoret. Avtalen kan i nuläget ses som tre grupper. Den första 

delen avser de leasingavtal som ingår i förteckning över operationella avtal, primärt 

lokalhyresavtal. Den andra delen avser de fordon som uppfyller kriterierna att hanteras som 

finansiella leasingavtal. Den tredje delen avser de kommande avtal som blir aktuella gentemot 

Hemsö. 

 

På en övergripande nivå är ekonomiavdelningen på Uddevalla Kommun medvetna om att det 

finns finansiella leasingavtal som idag hanteras som operationella utan att ha en exakt analys 

och beräkning på dessa och att det således kan finnas avtal som borde klassificeras som 

finansiell leasing i enlighet med RKR R5. De svårigheter man möter är vilken nivå som ska 

tillämpas för att hålla sig till väsentlighet och hur man ska hantera det praktiskt. Hur ska man 

tolka väsentligt värde både på balans- och resultatsidan. 

 

Översyn av leasingavtal för fordon gjordes för ett par år sedan. Det konstaterades att det 

fanns så pass många leasade bilar så att en redovisning enligt finansiell leasing fick betydelse 

på balansräkningens storlek. Vid införande påverkade det som sagt balansräkningen men 

kommunen kunde också konstatera att det inte påverkade resultaträkningen beloppsmässigt i 

någon väsentlig omfattning. 

 

Därefter har det även funnits ambition från kommunen att se över övriga avtal där det 

sannolikt finns skäl att klassificera dessa som finansiell leasing i enlighet med RKR R5.  

 

De avtal som är i fokus 2021 är gentemot Hemsö där förskolor, äldreboenden kommer att 

byggas av kommunen, säljas till Hemsö och hyras åter. Bedömning av klassificering och 

beräkning av effekter för kommunen avseende dessa avtal är utförda av Leaseright. 

Bedömningen och underlag avseende dessa objekt påvisar att det är finansiella leasingavtal 

och att de därmed kommer redovisningsmässigt hanteras som finansiell leasing. 

 

För att komma framåt i analys av befintliga, äldre avtal, behöver kontakt tas med hyresvärdar 

för att kunna ta fram underlag och mer uppgifter för att göra en korrekt bedömning.  

Kommunen avvaktar praxis på området och har möten med Leaseright som har konstaterat 

att man behöver ta fram mer uppgifter. 

 

För att göra erforderliga insatser är kommunens bedömning att de behöva sätta in en 

heltidsresurs för att se över de 70-80 avtalen som är aktuella. Flera av avtalen har i sin tur 

underavtal som behöver analyseras. 
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Övergång till finansiella avtal behöver också hanteras i budgetarbetet då det får effekt på 

kommunens framtida ekonomi och investeringar. Tecknande av leasingavtal i kommunen ska 

prövas på samma grunder som investeringsbeslut enligt reglementet. Vi kan konstatera att 

kommunen inte följt reglementet och att utrymme för detta inte beaktats i nuvarande budget.  

 

Kommunen har i kommande budget hanterat nya leasingavtal på rätt sätt vilket innebär att 

tillgång och skuld kommer tas upp i balansräkningen som om det vore ett avbetalningsköp. 

Principiellt kommer man ta avstamp i Hemsöavtalen och redovisa dessa som finansiella avtal i 

balansräkning som materiella tillgångar och skuld samt som avskrivning och ränta istället för 

leasingavgift i resultaträkningen.  

 

Avtalen med Hemsö kommer innebära att fastigheter säljs och att det blir en reavinst vid 

säljtillfället vilken enligt leasingrekommendationen kommer fördelas på avtalsperioden.  

Det kommer även påverka kommunens interna principer för internhyra.  

 

Det innebär att kommunen i redovisningen för 2022 kommer beakta effekter utifrån avtalen 

med Hemsö men att en genomgång av de äldre avtalen kvarstår.  

 

Kommunens bedömning i dagsläget är att det finns ca 5-10 äldre avtal som eventuellt borde 
klassificeras som finansiella leasingavtal men det saknas uppgift om vilka beloppsmässiga 
effekter dessa avtal skulle få på kommunens resultat och ställning om så vore fallet.  
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4   Slutsats och rekommendation 

 
Avtal gentemot Hemsö som uppfyller kriterier för att vara finansiell leasing kommer att 
hanteras som finansiella leasingavtal i kommunens redovisning under 2022. Befintliga äldre 
leasingavtal, utöver de tidigare hanterade fordonsleasingavtalen, har i nuläget inte 
analyserats och prövats i tillräcklig omfattning. Genomgång för att ta fram erforderliga 
uppgifter för att med hjälp av Leaseright kunna avgöra om de är finansiella leasingavtal har 
således inte utförts i nuläget. Det innebär att kommunen under 2021 fortsatt gör avsteg från 
rekommendationen avseende redovisning av finansiella leasingavtal.  
 
Vi rekommenderar att kommunen att prioritera en genomgång av äldre avtal för att pröva om 
dessa är finansiella avtal eller ej. En felaktig klassificering av framförallt större hyresavtal kan 
få väsentlig påverkan på kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 
 
 
Uddevalla den 19 januari 2022 
 
 

 
Anna de Blanche 
Auktoriserad revisor  



Till: Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
   

            2022-05-24    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Förstudie avseende leasingavtal 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en förstudie 

gällande redovisning av leasingavtal. 

 

Av granskningen framkommer att de avtal gentemot Hemsö som uppfyller kriterier för att vara 

finansiell leasing kommer att hanteras som finansiella leasingavtal i kommunens redovisning under 

2022. Befintliga äldre leasingavtal, utöver de tidigare hanterade fordonsleasingavtalen, har dock i 

nuläget inte analyserats och prövats i tillräcklig omfattning av kommunen.  

 

En av slutsatserna i förstudien är att kommunen fortsatt under 2021 gör avsteg från 

rekommendationen (RKR R5 Leasing) avseende redovisning av finansiella leasingavtal. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas utifrån förstudiens iakttagelser och bedömningar att prioritera en 

genomgång av äldre avtal för att pröva om dessa är finansiella avtal eller ej. En felaktig klassificering 

av framförallt större hyresavtal kan få väsentlig påverkan på kommunens resultat- och balansräkning 

samt nyckeltal. 

 

Vi revisorer vill påtala vikten av att gällande rekommendation från RKR avseende leasingavtal 

efterlevs och att kommunens avtal ges korrekt klassificering just eftersom klassificeringen i sin tur 

påverkar kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. 

 

Rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 24 maj 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                            Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                 1:e vice ordförande                     2:e vice ordförande 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-05-30 Dnr KS 2022/00319 

  
 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Löpande granskning 2021, revisionsrapport 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit upprätta en revisionsrapport över den löpande 
granskningen 2021. Rapporten bygger på de noteringar som revisonen har gjort under 
granskningen av kommunens internkontroll. 
 
Sammanfattningsvis anser revisorerna att den interna kontrollen kan förstärkas inom 
vissa områden och lämnar därför ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen. 
 
Revisionsrapporten anmäls hos kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-30. 
Följebrev till revisionsrapporten. 
Löpande granskning 2021, revisionsrapport. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen.  
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer. 
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1.  Inledning 

1.1. Bakgrund 

Inom den grundläggande granskningen ingår granskning inom redovisningsområdet. Som 

ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning 

av intern kontroll i redovisningen under 2021 sammanställts. Därutöver omfattar rapporten 

en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån framtagen 

granskningsplan för 2021. 

 

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom 

vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revis-

ionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kon-

troll. 

1.2. Granskningsansats 

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar: 

• Bokslutsprocessen 

• Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner 

• Anläggningsrutinen 

• Exploateringsprocessen 

• Inköp och bankutbetalningar 

• Process för att redovisa moms och skatter och avgifter 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det 

att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen 

blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:  

• Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdrag-

ning mellan investering och drift 

• Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar 

• Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskul-

der, likvida medel etc. 

• Granskning av momsredovisning 

• Närståendegranskning 

 

Tillkommande utökad granskning omfattar:  

• Transaktionsanalys av personalrelaterade kostnader. Transaktionsanalysen omfattar 

kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med oktober månad. Ett 

speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora bruttobelopp, 

dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma med resulta-

tet av vår granskning av lönetransaktioner i samband med avrapporteringen av års-

bokslutet.  
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• Granskning gällande redovisning av leasingavtal. Klassificering som finansiella eller op-

erationella kan få väsentlig effekt på kommunens finansiella ställning. Översyn av prin-

ciper för redovisning av leasingavtal och vilka leasingavtal som finns görs av ekonomi-

avdelningen. Granskningen avser förstudie av vilka bedömningar kommunen gör och 

hur dessa bedömningar dokumenteras i form av underlag och kalkyler inför att nya 

leasingavtal beslutas. En fördjupning kan vid behov bli aktuell och beslutas separat i 

samråd med revisorskollegiet. 

• Gränsdragning för kostnader och investeringar och hur principer utformats och efter-

levs. Både för nya och befintliga investeringar då utgifter för reparation och underhåll 

av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla tillgångens egen-

skaper ska redovisas som en kostnad i den period den uppkommer. Vi kommer att åter-

komma med resultatet av vår granskning av gränsdragning för kostnader och investe-

ringar i samband med avrapporteringen av årsbokslutet.  
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar 

2.1. Bokslutsprocessen 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 

bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 

bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått ige-

nom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera. 

 

2.1.1. Gjorda iakttagelser.  

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (In-

blicken). Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden 

såsom styrande ekonomidokument, flerårs- och verksamhetsplan, redovisning, intern kon-

troll osv. 

 

Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbetet. Det tas 

även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive fram-

tagande av Årsredovisning. 

 

Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisningar/- principer för 

periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa 

upp bokningar av periodiseringar i samband med delårs- och årsbokslut. I samband med bok-

slut gör den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit 

för samtliga balansposter.  

 

Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens 

resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också 

analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte 

av kommunens rutinbeskrivningar.  

 

Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för 

samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. I en 

decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också 

viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säker-

ställa bokslutsarbetet, att anvisningar följs och att års-, delårs- och månadsbokslut tillsam-

mans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker 

centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den fi-

nansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kom-

munal redovisning.  
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2.1.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen 

med att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt att rutinbe-

skrivningar innehåller de kontroller som utförs från centralt håll.  

 

 

2.2. Löneprocessen 

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått 

igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

2.2.1. Gjorda iakttagelser 

Tidrapporteringssystemet Medvind används av de flesta anställda inom kommunens verk-
samhet. Det finns endast i undantagsfall individer som inte lagts in i systemet ex timavlö-
nade inom skolan. 
 

Lönerevision sker digitalt genom att lönerna uppdateras via revisionsmodul i lönesystemet. 

 
Det finns i dagsläget ingen av personalchefen godkänd beskrivning för lönehanteringen, dvs 
upprättad rutinbeskrivning för personal att följa vid löneredovisning. Däremot finns ett fler-
tal upprättade mallar och andra rutiner för att en korrekt hantering ska uppnås.  
 

Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrol-
lerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en rimlighetsana-
lys på högre löner överstigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller ex-
empelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor. Respektive chef har ansvar för rim-
lighetsbedömning av anställdas redovisade lönekostnader. 
 
Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i sy-
stemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.  
 
Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns 
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.  

2.2.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att ta fram en formell rutin avseende lönehanteringen god-

känd av personalchef. Vi rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kon-

trolleras. 

2.3. Pensionsredovisning 

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsre-

dovisningen. Granskningen avser vad som rapporteras till Skandia och hur kommunen sä-

kerställer att uppgifterna är korrekta.  
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2.3.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen in-

nefattar hur rapportering av filen till Skandia fungerar praktiskt. Kommunen har också kon-

troller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgifter inrapporteras till 

Skandia vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som finns i filen. Vi kom-

mer att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av årsbokslutet. 

2.4. Anläggningstillgångar  

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar 

tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen 

dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggnings-

tillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning en-

ligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret. 

2.4.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunen har upprättat riktlinjer och tillämpningsanvisningar avseende investeringsverk-

samheten, därtill finns redovisningsregler som ska underlätta gränsdragning och nyttjande 

av reglerna.  

 

Kommunen tillämpar sedan 2017 komponentavskrivning för fastigheter. Kommunen gör 

dock avsteg från rekommendationen R4 avseende komponentredovisning från Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendation gällande tillämpning för gata och väg. 

 

I samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga till-

gångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningar, 

vilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar.  

Gällande gator och vägar kommer komponentindelning ske framåtriktat för nya investe-

ringar. Tidigare aktiverade gator och vägar kommer inte att delas upp i komponenter.  

 

Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggnings-

tillgångar. Detta är ett område som har förbättrats och inventeringar har påbörjats. I kom-

munens redovisningsregler har under avsnittet om anläggningstillgångar införts att inven-

teringar och utrangeringar skall ske löpande.  

Under hösten 2020 påbörjades inventering av anläggningstillgångarna av respektive förvalt-

ning för att stämma av att det som finns i anläggningsregistret även finns fysiskt. Efter ge-

nomgången önskar förvaltningarna se en tydligare koppling mellan vad de har i registret 

respektive fysiskt då det för en del inventarier i anläggningsregistret är svårt att utläsa vilken 

inventarie som menas. Alla förvaltningar har inte slutfört inventeringsarbetet till bokslutet 

2020 och har därför fortsatt under 2021. Alla förvaltningar har utfört inventering under 

2021 förutom samhällsbyggnadsförvaltningen. Nya inventeringslistor har skickats ut inför 

årsskiftet. Uppföljning sker i samband med bokslutsgranskningen.  
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2.4.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggnings-

tillgångar slutförs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att dokumenterad 

inventeringskontroll också slutförs. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut in-

hämtas från respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och vid behov 

initierar erforderliga justeringar. 

2.5. Exploatering 

Kommunen har en egen skrift för vägledning av exploateringsprojekt. Skriften har tagits 

fram för att ge mer tydlig instruktion och vägledning i hanteringen. Utgångspunkten är RKRs 

idéskrift kring redovisning av kommunal markexploatering från 2019.  

 

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med in-

riktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även 

omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar. 

2.5.1. Gjorda iakttagelser 

Kommunens skrift avseende redovisning av exploaterings finns framtagen och bedömningen 

är att denna efterlevs på ett tillfredsställande sätt. De stickprov som granskats i samband 

med vår löpande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning 

kommer att ske i samband med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den. 

2.6. Inköpsprocessen 

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

Sedan lagen med krav på e-faktura för nya upphandlingar införts ökade andelen e-fakturor 

till kommunen, dessa utgör ca 96% av inkommande fakturor. 

2.6.1. Gjorda iakttagelser 

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller 

på upphandlingsenheten. Vi noterar att det är ett fåtal personer som har behörighet att 

lägga upp leverantörer samt ändra fast data och att samtliga justeringar som görs beträf-

fande en leverantör loggas. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering. 

Det sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data. Ny rutin 

har under hösten införts gällande utbetalningar med automatiserad hantering via elektro-

niskt sigill. 

2.6.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av 

fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person 

som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.  
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2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter 

Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar, 

leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som 

månadsvis lämnas till Skatteverket. 

2.7.1. Gjorda iakttagelser 

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs.  

Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande. 

 

 

Göteborg den 19 januari 2022 

 

 

     

 
Hans Gavin    Anna de Blanche 
Certifierad kommunal revisor  Auktoriserad revisor 
 
Auktoriserad revisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 



Till: Kommunstyrelsen  

      Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
   

            2022-05-24    

 

Kommunens revisorer 

 

 

      

     

    

  

Löpande granskning 2021 

 

EY har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen sammanställt noteringar utifrån 

granskning av intern kontroll i redovisningen under 2021. Den samlade bedömningen är att den 

interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och 

aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all 

intern kontroll. 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen: 

• Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen med 

att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt rutinbeskrivningar 

innehåller de kontroller som utförs från centralt håll. 

• Vi rekommenderar kommunen att ta fram en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd 

av personalchef. Vi rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet 

kontrolleras. 

• Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av 

anläggningstillgångar slutförs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att 

dokumenterad inventeringskontroll också slutförs. Bekräftelse bör i samband med del- och 

årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och 

vid behov initierar erforderliga justeringar. 

• Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av 

fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person 

som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet. 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Uddevalla den 24 maj 2022 

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena i förteckning daterad 2022-05-02 till handlingarna 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

2022/7  
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL och LSS period 1  
 
319551 
Fråga om användande patentskyddat namn i Stiftelsens Barnens dag samt 
årsredovisningar 2021 
 
2022/248 
Avsägelse från Torsten Torstensson (-) för uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, ny ledamot Mikael Bjuhr, ny ersättare Torun Elgebäck 
 
2022/247 
Avsägelse från Cecilia Sandberg (S) för uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 
och Mediapoolen Västra Götaland AB från 2022-06-01. Ny Mediapoolen Annelie 
Högberg. kommunfullmäktige ny ledamot Jan-Olof Andersson ny ersättare Susanne 
Kellerman 
 
2022/252 
Avsägelse från Lars Eide Anderson för uppdraget i kommunfullmäktige. Beslut om 
efterträdarval till kommunfullmäktige, ny ledamot Ole Borch, ny ersättare Anna Tora 
Huss 
 
2022/160 
Myndigheten för press, radio och TV:s beslut om registrering av kommunfullmäktiges 
webbsändningar samt ansvariga utgivare. 
 
2022/319 
Löpande granskning 2021, revisionsrapport 
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2022/317 
Utökad granskning av leasingavtal, revisionsrapport  
 
2021/531 
Förslagsställaren har skickat ett medborgarförslag om att skapa en aktivitetspark i den 
södra delen av Ljungskiles torg samt anlägga ett utegym i den södra delen av 
Badhusparken i Ljungskile. Förslagsställaren menar att skatepark och basketkorgar kan 
flyttas från Ljungskiles fritidsgård till Ljungskiles torg och att syftet är att skapa en ett 
levande centrum för alla. Uddevalla kommun arbetar enligt det vägledande 
gestaltningsprogram som är utformat för Ljungskile och som exempelvis innehåller 
riktlinjer för utformning av gator och torg samt grönytor. Eftersom förslaget om en 
aktivitetspark på torget inte är i enlighet med gestaltningsprogrammet så bedöms inte 
åtgärden motiverad på den föreslagna ytan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
avslå medborgarförslaget. 
 
2021/295 
Förslagsställaren beskriver i sitt medborgarförslag att de avstängda betongfundament 
som finns vid Skeppsviken beträds av allmänheten varje dag under sommarmånaderna i 
syfte att fiska. Detta är något som utgör en fara då betongfundamenten i dagsläget är 
avstänga på grund av dess skick och utgör en fara för allmänheten. Avstängningen i sin 
helhet utgör också en förfulning, som förslagsställaren beskriver det, och åtgärder 
behöver vidtas även med tanke på dessa. Förvaltningen har översiktligt utrett frågan att 
riva eller restaurera en eller flera av dessa betongfundament. Vidare arbete kräver 
ekonomiska beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2021/678  
I sitt medborgarförslag önskar förslagsställaren att en gång- och cykelbana anläggs 
mellan väg 832 och Hogstorps skola. Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2021-
05-11, § 247 Medborgarförslag om att anlägga en gång/cykelbana vid Hogstorps skola, 
att anlägga gång- och cykelbana mellan väg 832 och Hogstorps skola. Projektet är 
planerat att genomföras under nästa år; 2023. I projektet ingår även att gång- och 
cykelbanan förses med belysning samt att en hastighetsdämpande passage över infarten 
till skolans parkering anläggs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat.  
 
2021/747  
Förslagsställaren begär prövning av om kommunen med stöd av bemyndigandet i 
trafikförordningen ska/bör förordna om ytterligare lokala trafikföreskrifter till 
undvikande av trafikolyckor. I första hand begärs att kommunen beslutar att det ska vara 
förbjudet att parkera på ett område utmed Lagmansgatan och i andra hand att 
kommunen ska besluta om enkelriktning på Lagmansgatan. Detta ärende är att betrakta 
som en ansökan om lokal trafikföreskrift och kommer därmed hanteras som en sådan. 
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Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som handhar trafikfrågor och beslut om 
ansökan kommer att tas i ett separat ärende. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
anse medborgarförslaget besvarat.  
 
Demokratiberedningens protokoll, 2022-05-11 



Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS 

X Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
X Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Avser rapportering för period: 1 feb 2022- 30 april 2022 

Ar: 2022 o Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period 

Person Vilken typ av insats Kvinna/ Man/ 
Ex 1, 2, 3 flicka pojke 

2017-08-22 18/1 Bostad för vuxna x 
2019-01-17 20/1 Daglig verksamhet x 
2020-04-20 20/48 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 20/65 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 20/70 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 20/71 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 20/91 Daglig verksamhet x 
2020-06-08 20/100 Boende vuxna x 
2021-02-01 21/15 Boende vuxna x 
2021-03-30 21/28 Boende vuxna x 
2021-05-14 21/33 Boende vuxna x 
2021-06-07 21/37 Boende vuxna x 
2021-06-18 21/40 Dagli~ verksamhet x 
2021-10-07 22/1 Boende vuxna x 
2021-10-20 22/2 Boende vuxna x 
2021-06-17 22/3 Daglig verksamhet x 



2021-09-08 22/5 Daglig verksamhet x 
2021-07-05 22/7 Kontaktperson x 
2020-04-21 22/9 Daglig verksamhet x 
2021-10-19 22/11 Daglig verksamhet x 
2021-11-12 22/12 Boende vuxna x 
2021-11-11 22/13 Boende vuxna x 
2021-11-01 22/14 Daglig verksamhet x 
2021-09-01 22/15 Daglig verksamhet x 
2021-11-12 22/16 Korttidshem x 
2021-10-26 22/18 Daglig verksamhet x 



Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h§ Sol, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Sol 

x Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
o Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Avser rapportering för period: 1 feb 2022 - 30 april 2022 

Ar:2022 D Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period 

Datum för Person Vilken typ av insats Kvinna/ Man/ 
beslut/avbrott Ex 1, 2, 3 flicka pojke 
2021-01-13 21/09 Särskilt boende för äldre x 
2021-06-28 21/12 Särskilt boende för äldre x 
2021-04-26 21/13 Särskilt boende för äldre x 
2021-05-24 21/14 Särskilt boende för äldre x 
2021-05-26 21/15 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-16 22/01 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-1 o 22/02 Särskilt boende för äldre x 
2021-10-04 22/03 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-15 22/04 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-19 22/05 Särskilt boende för äldre x 
2021-09-30 22/06 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-10 22/07 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-29 22/08 Särskilt boende för äldre x 
2021-12-22 22/09 Särskilt boende för äldre x 
2021-12-20 22/10 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-02 22/11 Särskilt boende för äldre x 
2021-11-02 22/12 Särskilt boende för äldre x 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 
 
 

Nya 
medborgarförslag 

motioner 

interpellationer 

och frågor 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Hastighetsbegränsning & stopplikt 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag önskar att hastigheten på Dalabergsledens del där busshållplats Vindfället  finns, sänks till max 30 
km/t. plus att det blir stopplikt i båda riktningarna vid övergångsstället/busshållplatsen. 
 
Som det är nu framförs bussar i alldeles för hög hastighet och nästan ingen buss stannar för att 
släppa förbi dem som cyklar eller går över gatan, trots att det är markerad cykelöverfart och 
övergångsställe. 
 
Dagens datum: 
2022-05-29 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Simning 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi har många kvinnor i kommunen som inte lärt sig att simma. Det kännar sig obekvämt bada 
tillsammans med män. Det innebär att de ovstor från att lära sig simma  Uddevalla ligger vid vattnet 
och ju flera som lär sig simma dessato tryggare blir vår kommun för alla.  Jag  vil att badhuset har en 
tid i veckan för kvinnor att lära sig simma. 
 
Dagens datum: 
29/5-2022 
 
Namn: 
Ister Mohammed 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 maj 2022 09:42 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lokal och personal för läxxhjälp 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det finns många förädlar som behöver stöd för att hjälpa sina barn med läxorna. 
Skolan är viktigt för barns framtid där läxor är en del av skol arbetet. Därför föreslår jag att Uddevalla 
kommun öppnar en verksamhet med lokal och personal med  fasta tider ditt föräldrarna kan komma 
och få hjälp att hjälpa sina barn med läxorna. Ex. Mötesplatsen Dalaberg. 
 
Dagens datum: 
26/5'2022 
 
Namn: 
Fatima Hassan 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 maj 2022 10:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Simning för kvinnor i badhuset. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi har många kvinnor i vår kommun som inte lärt sig att simma. Det kännar sig obekväm att bada 
bland män. Det innebär att de ovstor från att lära sig simma  Uddevalla ligger vid vattnet och ju flera 
som lär sig simma dessato tryggare blir vår kommun för alla.  Jag förslår att badhuset har en tid i 
veckan för kvinnor att lära sig simma. 
 
Dagens datum: 
26/5'2022 
 
Namn: 
Fatima Hassan 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 maj 2022 20:31 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Discgolf 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Uddevalla bör kunna ha en eller två discgolfbanor. Utrymmen finns runt Kurveröd/Sanders 
Dalar, Gustavsberg, Fridhem eller Kasen. Det är faktiskt anmärkningsvärt att en stad i Uddevallas 
storlek inte har en bana. Två korgar för att öva putten på Gustavsberg är ingen bana. 
 
Dagens datum: 
2022-05-26 
 
Namn: 
Håkan Lindén 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Badtider för kvinnor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag känner och har pratat med många kvinnor i Uddevalla som vill lära sig simma men inte vågar åka 
till badhuset när de måste bada bland okända män. De känner sig obekväma och därför avstår från 
att lära sig simma. Detta innebär att dessa kvinnor inte känner sig trygga med att åka ut med sina 
barn på våra badplatser eller badhuset då de själva inte kan simma och hjälpa sina barn i vattnet. 
Detta gäller inte bara religösa kvinnor utan även andra kvinnor som avstår från att besöka badhuset 
p.g.a att de känner olust att bada bland män.  
Att erbjuda egna tider för kvinnor skulle bli en vinst för Uddevalla då fler kommer lära sig simma och 
kunna umgås med sina barn i vattnet, det blir en säkrare och tryggare kommun.  
Detta skulle kunna bli en vinst då badhuset får in fler besökare som annars aldrig skulle besöka 
badhuset. Detta är också en utveckling till en mer jämställdhet då fler kvinnor kommer lära sig simma 
och motionera.  
Forskning har visat att kvinnor rör sig mindre än män och genom att kommunen erbjuder egna tider i 
badet så skulle fler kvinnor börja motionera både i badhuset och våra sjöar och hav och också känna 
sig trygga  att vistas i vår natur. 
 
Dagens datum: 
2022/05/24 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 maj 2022 00:02 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hjälp till hemlösa 
 
Ditt medborgarförslag: 
På en central plats ex, torget skall det finnas en stor prototyp av en klädhängare, där medborgare kan 
hänga jackor/filtar/hoodies som inte används. Dessa kan hemlösa gå och hämta under nätter eller 
under vintern när det är kallt. 
 
Dagens datum: 
2022-05-23 
 
Namn: 
Sandra 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 22 maj 2022 07:33 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Konstgräs på Boxhult 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, jag och alla föräldrar och barn skulle gärna se att det lades plastgräs på fotbollsplanen på 
Boxhult. Bredvid draklekplatsen. Det är fullt ös på barnen varje kväll på grusplanen. I alla åldrar som 
knyter nya kontakter. Hade vart kul om det kunde satsats lite? Fotboll är ingen sport som ska spelas 
på grus. Sen vet jag att Uddevalla kommun är ointresserad av sport i allmänhet och att se till att det 
finns möjlighet till bra fotbollsplaner i synnerhet. Men man kan ju alltid hoppas på ändring. En liten 
plastgräsplan hade gjort så mycket för alla fotbollssugna barn runt Boxhult och fasseröd. 
Hälsningar Dennis Nöring 
 
Dagens datum: 
22/5-22 
 
Namn: 
Dennis Nöring 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 maj 2022 12:39 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Badhus 
 
Ditt medborgarförslag: 
Gör om gamla  valkersbadet när det nya är klart till varmbasäng för reumatiker och andra som 
behöver värme när man simmar  eller vatten sjymnadtik 
 
Dagens datum: 
220520 
 
Namn: 
Gun Karlsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 maj 2022 13:00 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Strandpromenaden 
 
Ditt medborgarförslag: 
Dels hade det varit käckt med att strandpromenaden fortsatte från lindesnäs badplats och ut till 
Sund.  
 
Det heter strandpromenaden…vilket borde innebära att cyklister ska leda sina cyklar. Går ofta här 
ute och man blir nästan påkörd varje gång :( dessutom så sitter det en gammal, gammal skylt borta 
vid parkeringen vid Rödön där man går på grusvägen att Cyklar ska ledas… den skylten borde ersättas 
med en ny fin och även från andra hållet från svenskholmen. 
 
Dagens datum: 
19 maj 
 
 
Skicka med en bilaga 
C5625020-5F61-41C9-A4D8-73F35E17136C.jpeg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 





-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 10 maj 2022 18:51 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
skateboard park på skogslyckan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Bygg en skateboard park i betong ovanför cyklonvägen på skogslyckan. Plätten kommer till 
användning och det ger sysselsättning åt många. God investering. 
 
Jag har ritning klar, bra kontakter inom betong branschen. Ett win win projekt som kommunen på 
sikt gör besparing - klok & växande trend. 
 
Dagens datum: 
10/5 2022 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 
 



Från: Joakim Lundvall <joakim.lundvall@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 maj 2022 18:33 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Tomas Amlöv 
<tomas.amlov@uddevalla.se>; Martin Pettersson <martin.pettersson@uddevalla.se> 
Ämne: Kommunrevisionen 
 
Härmed begär jag entledigande för mitt uppdrag som kommunrevisor 
 
 
Med vänlig hälsning  
Joakim Lundvall 
Hämta Outlook för iOS 
 

mailto:joakim.lundvall@uddevalla.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
mailto:tomas.amlov@uddevalla.se
mailto:martin.pettersson@uddevalla.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7Csebastian.johansson%40uddevalla.se%7C325b5898ec4642241e7e08da3822eec4%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637884019933497320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1yl04QnV71rYYRXRJpRn52sKJhqfm2UdOqMO22wggc%3D&reserved=0


Lista - Uppdrag (2022-05-18)

Person
- Namn Uppdragstyp Organisation

Mandatperiod
- Start

Mandatperiod
- Slut

Joakim
Lundvall Revisorersättare

Max Albin
Dahlgrens
stiftelse och
stipendiefond

2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare Uddevalla

Turism AB 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Ledamot Kommunens

revisorer 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Revisor

Stiftelsen
barnhemmets
vänner

2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare SwanFalk

Shipping AB 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Revisorersättare Bostadsstiftelsen

Uddevallahem 2019-01-01 2022-12-31

Joakim
Lundvall Lekmannarevisorersättare

Uddevalla
Hamnterminal
AB

2019-01-01 2022-12-31
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1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2022-03-01 10:35:43.336 UTC		94.234.100.33		Nils Styf (NS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-03-01 10:36:06.32 UTC		94.234.100.33		Nils Styf (NS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-02-02 17:14:35 UTC.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2022-03-01 10:05:14.06736 UTC ±11 ms		2022-03-01 09:15:49.127094 UTC		
      158.174.55.94
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.62
      
    		
      
        The initiator Hannah Järliden Fridh (HJF) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2022-03-02 22:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Stockholm and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2022-03-01 10:05:14.06736 UTC ±11 ms		2022-03-01 09:15:49.127094 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (nils.styf@hemso.se) to Nils Styf (NS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej,
Vänligen underteckna fullmakt - tack!
Vänligen
Hannah
      

    

		2022-03-01 10:31:11.510448 UTC ±5 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Nils Styf (NS) was delivered.
      

    

		2022-03-01 10:31:11.531532 UTC ±5 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to nils.styf@hemso.se was opened.
      

    

		2022-03-01 10:35:38.463698 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      94.234.100.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Nils Styf (NS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-01 10:35:48.526598 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      40.94.104.98
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Nils Styf (NS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-01 10:36:07.963236 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      94.234.100.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The signatory Nils Styf (NS) signed in the signature box “signature 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.135		0.493



 
      

    

		2022-03-01 10:36:18.098042 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      94.234.100.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Nils Styf (NS) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIkZ1bGxtYWt0IHNpZ25pbmcsIExqdW5na2lsZSIgbWVkIHRyYW5zYWt0aW9uc251bW1lciA5MjIyMTE1NTU3NDY0MDc0ODI3Lg==







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: Nils Javier Styf
  
ID number: 
  197605279350

  
IP: 94.234.100.33















Signature: 
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: -0.30 ms

		standard deviation: 0.88 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈99.306%

		|e| < 5 ms: ≈100.000%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2022-01-18 18:42:40.919656 UTC and 2022-03-01 10:15:50.976064 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2022-01-18 18:42:40.919656		-0.2 ms

		2022-01-18 19:42:43.164774		0.8 ms

		2022-01-18 20:42:45.690801		-0.7 ms

		2022-01-18 21:42:47.678609		0.2 ms

		2022-01-18 22:42:49.815049		0.7 ms

		2022-01-18 23:42:52.021034		-0.5 ms

		2022-01-19 00:42:53.664987		-0.1 ms

		2022-01-19 01:42:55.206543		1.4 ms

		2022-01-19 02:42:57.87471		1.6 ms

		2022-01-19 03:42:59.722938		1.0 ms

		2022-01-19 04:43:01.658852		-0.1 ms

		2022-01-19 05:43:04.083644		-0.6 ms

		2022-01-19 06:43:07.073823		-0.7 ms

		2022-01-19 07:43:09.139755		-0.4 ms

		2022-01-19 08:43:11.219319		-0.4 ms

		2022-01-19 09:43:13.114739		-1.1 ms

		2022-01-19 10:43:15.524157		-0.8 ms

		2022-01-19 11:43:17.437289		0.4 ms

		2022-01-19 12:43:19.72951		0.4 ms

		2022-01-19 13:43:22.574208		-1.1 ms

		2022-01-19 14:43:24.45893		-0.7 ms

		2022-01-19 15:43:27.266931		0.4 ms

		2022-01-19 16:43:30.878634		-0.2 ms

		2022-01-19 17:43:33.592789		0.1 ms

		2022-01-19 18:43:35.381754		-0.6 ms

		2022-01-19 19:43:37.719027		0.3 ms

		2022-01-19 20:43:39.342384		-0.3 ms

		2022-01-19 21:43:42.038656		-1.0 ms

		2022-01-19 22:43:44.337449		0.1 ms

		2022-01-19 23:43:46.123652		-1.3 ms

		2022-01-20 00:43:48.276491		-0.4 ms

		2022-01-20 01:43:49.843672		-0.7 ms

		2022-01-20 02:43:52.417263		-0.8 ms

		2022-01-20 03:43:54.600131		-0.9 ms

		2022-01-20 04:43:56.039864		0.3 ms

		2022-01-20 05:43:57.496167		0.6 ms

		2022-01-20 06:43:59.014112		0.2 ms

		2022-01-20 07:44:00.848158		0.1 ms

		2022-01-20 08:44:02.911208		-1.3 ms

		2022-01-20 09:44:05.148926		-2.1 ms

		2022-01-20 10:44:06.914321		-0.6 ms

		2022-01-20 11:44:08.841781		-0.9 ms

		2022-01-20 12:44:10.654363		-0.2 ms

		2022-01-20 13:44:13.554165		0.1 ms

		2022-01-20 14:44:15.718592		0.5 ms

		2022-01-20 15:44:17.954632		0.5 ms

		2022-01-20 16:44:20.167204		1.5 ms

		2022-01-20 17:44:21.994621		-0.3 ms

		2022-01-20 18:44:23.844473		-0.8 ms

		2022-01-20 19:44:25.835172		-0.9 ms

		2022-01-20 20:44:27.347228		-0.8 ms

		2022-01-20 21:44:29.011342		-0.2 ms

		2022-01-20 22:44:31.576043		-0.8 ms

		2022-01-20 23:44:34.108638		-0.3 ms

		2022-01-21 00:44:36.469336		-0.3 ms

		2022-01-21 01:44:39.35812		0.1 ms

		2022-01-21 02:44:41.561123		-0.5 ms

		2022-01-21 03:44:45.13124		-0.1 ms

		2022-01-21 04:44:46.944137		-0.6 ms

		2022-01-21 05:44:49.437569		0.3 ms

		2022-01-21 06:44:51.239476		-0.4 ms

		2022-01-21 07:44:54.123334		0.2 ms

		2022-01-21 08:44:56.094157		0.3 ms

		2022-01-21 09:44:59.319657		-2.2 ms

		2022-01-21 10:45:01.653528		-1.0 ms

		2022-01-21 11:45:04.448172		-0.7 ms

		2022-01-21 12:45:07.823104		-1.4 ms

		2022-01-21 13:45:09.613923		0.4 ms

		2022-01-21 14:45:11.746471		0.8 ms

		2022-01-21 15:45:13.619605		-0.6 ms

		2022-01-21 16:45:16.091982		-0.7 ms

		2022-01-21 17:45:18.093961		-0.5 ms

		2022-01-21 18:45:19.872884		-0.2 ms

		2022-01-21 19:45:21.899599		-0.8 ms

		2022-01-21 20:45:24.406841		-2.3 ms

		2022-01-21 21:45:26.115734		-1.0 ms

		2022-01-21 22:45:27.78898		-0.4 ms

		2022-01-21 23:45:30.014442		0.6 ms

		2022-01-22 00:45:32.543985		0.3 ms

		2022-01-22 01:45:36.506555		0.2 ms

		2022-01-22 02:45:39.381449		0.5 ms

		2022-01-22 03:45:42.362571		0.0 ms

		2022-01-22 04:45:44.013561		-0.1 ms

		2022-01-22 05:45:47.075933		-0.2 ms

		2022-01-22 06:45:48.917962		1.0 ms

		2022-01-22 07:45:51.591854		-0.2 ms

		2022-01-22 08:45:53.358836		-0.3 ms

		2022-01-22 09:45:55.318028		-0.5 ms

		2022-01-22 10:45:58.694449		0.4 ms

		2022-01-22 11:46:00.89321		-0.1 ms

		2022-01-22 12:46:03.382307		-0.2 ms

		2022-01-22 13:46:05.597418		0.9 ms

		2022-01-22 14:46:08.021783		1.4 ms

		2022-01-22 15:46:09.861395		-0.7 ms

		2022-01-22 16:46:11.82663		-0.5 ms

		2022-01-22 17:46:14.369305		-0.1 ms

		2022-01-22 18:46:16.376546		0.7 ms

		2022-01-22 19:46:18.726956		-0.2 ms

		2022-01-22 20:46:21.005395		-0.1 ms

		2022-01-22 21:46:22.540604		-0.5 ms

		2022-01-22 22:46:24.757942		-0.2 ms

		2022-01-22 23:46:26.566266		-0.4 ms

		2022-01-23 00:46:28.71462		-0.1 ms

		2022-01-23 01:46:30.934176		-0.1 ms

		2022-01-23 02:46:32.831722		-1.4 ms

		2022-01-23 03:46:34.799919		-0.8 ms

		2022-01-23 04:46:36.611753		-0.4 ms

		2022-01-23 05:46:38.395322		-0.8 ms

		2022-01-23 06:46:40.69452		-0.2 ms

		2022-01-23 07:46:42.719928		0.5 ms

		2022-01-23 08:46:44.962986		-0.1 ms

		2022-01-23 09:46:47.98522		-0.3 ms

		2022-01-23 10:46:49.650581		0.5 ms

		2022-01-23 11:46:51.372591		-0.7 ms

		2022-01-23 12:46:53.274786		-0.7 ms

		2022-01-23 13:46:56.299899		-0.4 ms

		2022-01-23 14:47:00.09687		0.1 ms

		2022-01-23 15:47:03.035074		-1.5 ms

		2022-01-23 16:47:06.068453		-0.7 ms

		2022-01-23 17:47:07.749732		0.0 ms

		2022-01-23 18:47:10.140098		0.1 ms

		2022-01-23 19:47:12.57828		1.8 ms

		2022-01-23 20:47:15.18282		1.6 ms

		2022-01-23 21:47:16.771507		-0.4 ms

		2022-01-23 22:47:19.247817		0.4 ms

		2022-01-23 23:47:21.818929		-0.1 ms

		2022-01-24 00:47:24.250347		0.0 ms

		2022-01-24 01:47:27.279047		-0.2 ms

		2022-01-24 02:47:29.137982		-0.2 ms

		2022-01-24 03:47:30.956779		0.7 ms

		2022-01-24 04:47:34.092673		-0.4 ms

		2022-01-24 05:47:35.793856		0.0 ms

		2022-01-24 06:47:37.959441		0.7 ms

		2022-01-24 07:47:40.263529		-0.2 ms

		2022-01-24 08:47:42.375934		-0.4 ms

		2022-01-24 09:47:44.154143		-2.8 ms

		2022-01-24 10:47:46.202217		0.1 ms

		2022-01-24 11:47:49.231182		-1.3 ms

		2022-01-24 12:47:51.610477		-0.8 ms

		2022-01-24 13:47:53.910636		-0.7 ms

		2022-01-24 14:47:56.625041		0.4 ms

		2022-01-24 15:47:59.354741		-0.7 ms

		2022-01-24 16:48:02.795398		1.3 ms

		2022-01-24 17:48:04.740579		0.8 ms

		2022-01-24 18:48:06.619332		0.0 ms

		2022-01-24 19:48:08.419479		0.0 ms

		2022-01-24 20:48:10.227217		1.5 ms

		2022-01-24 21:48:11.730214		1.6 ms

		2022-01-24 22:48:13.650767		0.4 ms

		2022-01-24 23:48:15.476525		-0.2 ms

		2022-01-25 00:48:17.414486		-0.8 ms

		2022-01-25 01:48:18.940281		0.1 ms

		2022-01-25 02:48:20.69225		-0.2 ms

		2022-01-25 03:48:23.082958		0.8 ms

		2022-01-25 04:48:24.913289		0.5 ms

		2022-01-25 05:48:26.623619		0.3 ms

		2022-01-25 06:48:28.306005		0.7 ms

		2022-01-25 07:48:30.170264		0.6 ms

		2022-01-25 08:48:32.553464		0.7 ms

		2022-01-25 09:48:34.63238		0.7 ms

		2022-01-25 10:48:36.923698		0.4 ms

		2022-01-25 11:48:38.967264		0.6 ms

		2022-01-25 12:48:40.740474		-0.8 ms

		2022-01-25 13:48:42.502779		-1.6 ms

		2022-01-25 14:48:44.692268		0.2 ms

		2022-01-25 15:48:46.712118		0.6 ms

		2022-01-25 16:48:48.733244		-1.0 ms

		2022-01-25 17:48:50.32454		-0.8 ms

		2022-01-25 18:48:51.875694		0.3 ms

		2022-01-25 19:48:53.352529		-0.7 ms

		2022-01-25 20:48:55.418117		-1.6 ms

		2022-01-25 21:48:57.02682		-0.8 ms

		2022-01-25 22:48:58.938191		-0.7 ms

		2022-01-25 23:49:00.835842		-0.2 ms

		2022-01-26 00:49:02.971957		0.3 ms

		2022-01-26 01:49:04.74066		-0.2 ms

		2022-01-26 02:49:06.961968		-1.6 ms

		2022-01-26 03:49:08.92624		-2.1 ms

		2022-01-26 04:49:10.795705		-3.8 ms

		2022-01-26 05:49:13.110175		0.9 ms

		2022-01-26 06:49:15.079903		1.8 ms

		2022-01-26 07:49:17.072629		0.1 ms

		2022-01-26 08:49:19.259629		0.8 ms

		2022-01-26 09:49:21.710314		0.8 ms

		2022-01-26 10:49:23.988765		0.0 ms

		2022-01-26 11:49:25.994071		-0.9 ms

		2022-01-26 12:49:27.765388		-1.3 ms

		2022-01-26 13:49:30.502489		-1.2 ms

		2022-01-26 14:49:32.617355		-4.7 ms

		2022-01-26 15:49:34.590442		0.0 ms

		2022-01-26 16:49:36.589319		-0.1 ms

		2022-01-26 17:49:39.019934		0.2 ms

		2022-01-26 18:49:40.963253		-0.4 ms

		2022-01-26 19:49:43.173164		0.7 ms

		2022-01-26 20:49:45.185243		0.7 ms

		2022-01-26 21:49:47.123143		-0.3 ms

		2022-01-26 22:49:49.036654		4.8 ms

		2022-01-26 23:49:50.78895		3.0 ms

		2022-01-27 00:49:52.604176		1.7 ms

		2022-01-27 01:49:54.511636		-0.2 ms

		2022-01-27 02:49:56.348551		1.5 ms

		2022-01-27 03:49:58.332546		-2.5 ms

		2022-01-27 04:49:59.802949		-3.8 ms

		2022-01-27 05:50:01.801586		-7.0 ms

		2022-01-27 06:50:03.32776		0.4 ms

		2022-01-27 07:50:05.372251		3.4 ms

		2022-01-27 08:50:06.998269		3.1 ms

		2022-01-27 09:50:09.104076		5.0 ms

		2022-01-27 10:50:10.727439		1.4 ms

		2022-01-27 11:50:12.587844		-1.1 ms

		2022-01-27 12:50:14.432509		-2.1 ms

		2022-01-27 13:50:15.995533		-1.2 ms

		2022-01-27 14:50:17.910424		-1.2 ms

		2022-01-27 15:50:20.074201		-1.3 ms

		2022-01-27 16:50:22.236565		-1.8 ms

		2022-01-27 17:50:24.435434		-0.2 ms

		2022-01-27 18:50:26.376112		-0.3 ms

		2022-01-27 19:50:28.236616		0.3 ms

		2022-01-27 20:50:30.191072		-1.3 ms

		2022-01-27 21:50:31.982807		-1.8 ms

		2022-01-27 22:50:34.567533		-2.3 ms

		2022-01-27 23:50:36.617932		-2.8 ms

		2022-01-28 00:50:38.437454		-0.6 ms

		2022-01-28 01:50:40.36812		-0.1 ms

		2022-01-28 02:50:42.157012		1.5 ms

		2022-01-28 03:50:43.820914		1.3 ms

		2022-01-28 04:50:45.712649		0.5 ms

		2022-01-28 05:50:47.640317		0.1 ms

		2022-01-28 06:50:49.772397		0.5 ms

		2022-01-28 07:50:51.493537		0.5 ms

		2022-01-28 08:50:52.999424		0.1 ms

		2022-01-28 09:50:54.682738		-1.4 ms

		2022-01-28 10:50:56.49169		-1.3 ms

		2022-01-28 11:50:58.761359		-1.7 ms

		2022-01-28 12:51:00.583578		-0.9 ms

		2022-01-28 13:51:02.829237		-0.2 ms

		2022-01-28 14:51:04.893347		-0.6 ms

		2022-01-28 15:51:06.615567		-0.4 ms

		2022-01-28 16:51:08.992745		-0.1 ms

		2022-01-28 17:51:11.420143		-1.5 ms

		2022-01-28 18:51:13.164367		-0.4 ms

		2022-01-28 19:51:14.936208		-0.9 ms

		2022-01-28 20:51:16.719819		-0.7 ms

		2022-01-28 21:51:18.373135		-0.8 ms

		2022-01-28 22:51:20.498176		-0.9 ms

		2022-01-28 23:51:22.396698		0.2 ms

		2022-01-29 00:51:24.013794		0.1 ms

		2022-01-29 01:51:26.138139		0.1 ms

		2022-01-29 02:51:27.648882		-0.4 ms

		2022-01-29 03:51:29.531727		0.1 ms

		2022-01-29 04:51:31.623853		1.0 ms

		2022-01-29 05:51:33.805724		-0.2 ms

		2022-01-29 06:51:35.437941		0.1 ms

		2022-01-29 07:51:37.080116		-1.4 ms

		2022-01-29 08:51:39.5208		0.4 ms

		2022-01-29 09:51:41.285344		-0.3 ms

		2022-01-29 10:51:43.787037		-0.8 ms

		2022-01-29 11:51:45.918089		-1.5 ms

		2022-01-29 12:51:47.991322		-0.1 ms

		2022-01-29 13:51:49.989704		-0.6 ms

		2022-01-29 14:51:53.12625		-0.6 ms

		2022-01-29 15:51:56.539311		-2.4 ms

		2022-01-29 16:51:58.297894		0.2 ms

		2022-01-29 17:52:00.366798		-0.3 ms

		2022-01-29 18:52:01.88317		-0.3 ms

		2022-01-29 19:52:04.089487		-1.1 ms

		2022-01-29 20:52:06.112707		-0.8 ms

		2022-01-29 21:52:08.089182		-0.6 ms

		2022-01-29 22:52:10.164732		-0.3 ms

		2022-01-29 23:52:12.132222		-0.6 ms

		2022-01-30 00:52:13.828885		-0.7 ms

		2022-01-30 01:52:15.34669		0.6 ms

		2022-01-30 02:52:16.802485		-1.5 ms

		2022-01-30 03:52:18.625487		-0.7 ms

		2022-01-30 04:52:20.262739		-1.0 ms

		2022-01-30 05:52:21.955276		-0.4 ms

		2022-01-30 06:52:24.248775		-0.9 ms

		2022-01-30 07:52:26.087199		-1.7 ms

		2022-01-30 08:52:28.01603		0.4 ms

		2022-01-30 09:52:29.827379		-0.9 ms

		2022-01-30 10:52:31.863641		-0.3 ms

		2022-01-30 11:52:33.524135		-0.8 ms

		2022-01-30 12:52:35.225838		0.8 ms

		2022-01-30 13:52:37.468418		0.2 ms

		2022-01-30 14:52:38.997427		0.0 ms

		2022-01-30 15:52:40.630967		0.6 ms

		2022-01-30 16:52:42.356329		-0.1 ms

		2022-01-30 17:52:44.213904		0.8 ms

		2022-01-30 18:52:45.919454		-0.2 ms

		2022-01-30 19:52:47.659031		-0.4 ms

		2022-01-30 20:52:49.378697		-1.4 ms

		2022-01-30 21:52:50.866664		-1.3 ms

		2022-01-30 22:52:53.477789		-1.0 ms

		2022-01-30 23:52:54.987031		-1.1 ms

		2022-01-31 00:52:56.92916		0.4 ms

		2022-01-31 01:52:58.947384		0.5 ms

		2022-01-31 02:53:00.500698		-0.4 ms

		2022-01-31 03:53:02.123943		-0.3 ms

		2022-01-31 04:53:04.082155		-0.5 ms

		2022-01-31 05:53:05.845204		-0.4 ms

		2022-01-31 06:53:07.606587		0.3 ms

		2022-01-31 07:53:09.356666		0.3 ms

		2022-01-31 08:53:11.401295		-1.1 ms

		2022-01-31 09:53:13.592694		-1.0 ms

		2022-01-31 10:53:15.62674		-0.3 ms

		2022-01-31 11:53:17.279389		0.0 ms

		2022-01-31 12:53:19.633606		-1.1 ms

		2022-01-31 13:53:21.406933		-0.9 ms

		2022-01-31 14:53:23.756358		0.1 ms

		2022-01-31 15:53:26.965162		-0.1 ms

		2022-01-31 16:53:28.764938		-0.6 ms

		2022-01-31 17:53:31.587819		-0.3 ms

		2022-01-31 18:53:33.043382		-0.8 ms

		2022-01-31 19:53:34.829594		-0.7 ms

		2022-01-31 20:53:37.065723		-0.3 ms

		2022-01-31 21:53:39.031009		0.5 ms

		2022-01-31 22:53:40.551971		-0.2 ms

		2022-01-31 23:53:42.924292		0.9 ms

		2022-02-01 00:53:44.977278		1.3 ms

		2022-02-01 01:53:47.008628		0.1 ms

		2022-02-01 02:53:48.596801		-0.5 ms

		2022-02-01 03:53:50.35119		1.3 ms

		2022-02-01 04:53:52.520678		-0.4 ms

		2022-02-01 05:53:54.237698		-0.1 ms

		2022-02-01 06:53:55.941384		-0.1 ms

		2022-02-01 07:53:58.04258		-0.8 ms

		2022-02-01 08:53:59.865804		-0.5 ms

		2022-02-01 09:54:02.321729		0.0 ms

		2022-02-01 10:54:03.981196		-0.2 ms

		2022-02-01 11:54:05.838271		-1.1 ms

		2022-02-01 12:54:07.799972		-2.1 ms

		2022-02-01 13:54:10.108914		-0.4 ms

		2022-02-01 14:54:11.969409		-0.6 ms

		2022-02-01 15:54:13.760586		0.2 ms

		2022-02-01 16:54:15.658181		-1.3 ms

		2022-02-01 17:54:17.522556		-0.3 ms

		2022-02-01 18:54:19.451304		0.5 ms

		2022-02-01 19:54:21.229199		-0.9 ms

		2022-02-01 20:54:23.092161		-0.4 ms

		2022-02-01 21:54:24.665307		-0.9 ms

		2022-02-01 22:54:26.830975		-1.3 ms

		2022-02-01 23:54:28.574791		-1.2 ms

		2022-02-02 00:54:30.546102		0.2 ms

		2022-02-02 01:54:32.078285		-0.3 ms

		2022-02-02 02:54:33.741317		-0.2 ms

		2022-02-02 03:54:35.654197		-0.1 ms

		2022-02-02 04:54:38.341488		1.4 ms

		2022-02-02 05:54:40.167066		0.3 ms

		2022-02-02 06:54:41.643973		-0.6 ms

		2022-02-02 07:54:43.711973		0.0 ms

		2022-02-02 08:54:45.427507		-0.1 ms

		2022-02-02 09:54:47.635969		-0.1 ms

		2022-02-02 10:54:49.063195		-1.1 ms

		2022-02-02 11:54:51.013241		-0.1 ms

		2022-02-02 12:54:52.70663		-1.3 ms

		2022-02-02 13:54:54.88193		-1.1 ms

		2022-02-02 14:54:56.749853		-0.4 ms

		2022-02-02 15:54:58.630846		-0.5 ms

		2022-02-02 16:55:00.303485		-2.5 ms

		2022-02-02 17:55:02.387031		-1.3 ms

		2022-02-02 18:55:04.024958		-1.5 ms

		2022-02-02 19:55:06.047883		-1.6 ms

		2022-02-02 20:55:08.436268		-1.0 ms

		2022-02-02 21:55:10.079964		-0.3 ms

		2022-02-02 22:55:11.957575		0.3 ms

		2022-02-02 23:55:13.639323		0.8 ms

		2022-02-03 00:55:16.243268		-2.6 ms

		2022-02-03 01:55:18.185658		0.6 ms

		2022-02-03 02:55:20.198646		-0.2 ms

		2022-02-03 03:55:22.121826		1.1 ms

		2022-02-03 04:55:24.067868		0.1 ms

		2022-02-03 05:55:25.786822		1.0 ms

		2022-02-03 06:55:27.55968		0.7 ms

		2022-02-03 07:55:29.472573		0.3 ms

		2022-02-03 08:55:31.572123		-1.6 ms

		2022-02-03 09:55:33.750267		-1.1 ms

		2022-02-03 10:55:36.90469		0.7 ms

		2022-02-03 11:55:38.665036		-0.4 ms

		2022-02-03 12:55:40.935368		-0.9 ms

		2022-02-03 13:55:43.193399		-0.1 ms

		2022-02-03 14:55:46.059992		-2.6 ms

		2022-02-03 15:55:49.245065		-1.2 ms

		2022-02-03 16:55:50.82384		-1.4 ms

		2022-02-03 17:55:52.985009		-1.4 ms

		2022-02-03 18:55:54.714831		-0.7 ms

		2022-02-03 19:55:57.650488		-0.5 ms

		2022-02-03 20:55:59.597397		-0.5 ms

		2022-02-03 21:56:01.458035		-0.9 ms

		2022-02-03 22:56:03.614294		-1.3 ms

		2022-02-03 23:56:05.17871		-0.3 ms

		2022-02-04 00:56:07.736255		0.4 ms

		2022-02-04 01:56:09.373095		-0.3 ms

		2022-02-04 02:56:11.096887		-0.9 ms

		2022-02-04 03:56:12.825681		0.7 ms

		2022-02-04 04:56:14.469489		-0.3 ms

		2022-02-04 05:56:16.047022		-0.4 ms

		2022-02-04 06:56:18.504617		-1.4 ms

		2022-02-04 07:56:20.466116		-0.3 ms

		2022-02-04 08:56:21.959612		-1.2 ms

		2022-02-04 09:56:23.846935		-0.5 ms

		2022-02-04 10:56:26.65624		-1.9 ms

		2022-02-04 11:56:28.57367		-3.2 ms

		2022-02-04 12:56:30.256132		-1.2 ms

		2022-02-04 13:56:33.409383		-1.5 ms

		2022-02-04 14:56:35.370122		-0.9 ms

		2022-02-04 15:56:37.755958		0.1 ms

		2022-02-04 16:56:40.132849		0.1 ms

		2022-02-04 17:56:42.362303		-0.4 ms

		2022-02-04 18:56:44.159781		0.3 ms

		2022-02-04 19:56:46.19713		-0.5 ms

		2022-02-04 20:56:48.536707		-0.9 ms

		2022-02-04 21:56:50.334371		-0.1 ms

		2022-02-04 22:56:51.891307		-0.4 ms

		2022-02-04 23:56:53.829836		-3.5 ms

		2022-02-05 00:56:55.268926		-1.4 ms

		2022-02-05 01:56:57.054534		-1.7 ms

		2022-02-05 02:56:59.009252		-0.1 ms

		2022-02-05 03:57:01.281362		2.0 ms

		2022-02-05 04:57:03.011289		1.7 ms

		2022-02-05 05:57:05.083375		1.1 ms

		2022-02-05 06:57:06.802303		0.8 ms

		2022-02-05 07:57:08.575347		-0.7 ms

		2022-02-05 08:57:11.143125		-0.6 ms

		2022-02-05 09:57:12.730843		0.4 ms

		2022-02-05 10:57:14.822256		-0.2 ms

		2022-02-05 11:57:16.4173		-1.9 ms

		2022-02-05 12:57:18.136126		-0.4 ms

		2022-02-05 13:57:19.630673		-0.2 ms

		2022-02-05 14:57:21.393321		0.4 ms

		2022-02-05 15:57:23.402974		0.0 ms

		2022-02-05 16:57:25.320686		0.1 ms

		2022-02-05 17:57:26.844621		-0.3 ms

		2022-02-05 18:57:29.323902		-1.3 ms

		2022-02-05 19:57:31.23505		-0.4 ms

		2022-02-05 20:57:33.714526		-1.2 ms

		2022-02-05 21:57:35.50625		-0.3 ms

		2022-02-05 22:57:37.183589		-0.8 ms

		2022-02-05 23:57:38.699865		-1.3 ms

		2022-02-06 00:57:40.831726		-0.4 ms

		2022-02-06 01:57:42.808199		-0.3 ms

		2022-02-06 02:57:45.0855		0.3 ms

		2022-02-06 03:57:46.708127		0.1 ms

		2022-02-06 04:57:48.512308		-0.7 ms

		2022-02-06 05:57:50.173256		-0.7 ms

		2022-02-06 06:57:52.961254		-0.2 ms

		2022-02-06 07:57:55.044152		-0.2 ms

		2022-02-06 08:57:56.617318		0.0 ms

		2022-02-06 09:57:58.063814		0.3 ms

		2022-02-06 10:57:59.832192		-0.4 ms

		2022-02-06 11:58:01.550535		-0.4 ms

		2022-02-06 12:58:03.169926		-1.2 ms

		2022-02-06 13:58:05.000471		-0.9 ms

		2022-02-06 14:58:06.615181		-1.0 ms

		2022-02-06 15:58:08.140052		-0.1 ms

		2022-02-06 16:58:09.904735		0.3 ms

		2022-02-06 17:58:11.967462		0.3 ms

		2022-02-06 18:58:14.270994		0.2 ms

		2022-02-06 19:58:16.023378		-0.3 ms

		2022-02-06 20:58:18.045279		0.3 ms

		2022-02-06 21:58:19.96437		-1.3 ms

		2022-02-06 22:58:21.944232		-0.1 ms

		2022-02-06 23:58:23.551604		-1.6 ms

		2022-02-07 00:58:25.454374		0.4 ms

		2022-02-07 01:58:27.09695		-0.2 ms

		2022-02-07 02:58:28.865454		-0.4 ms

		2022-02-07 03:58:31.104909		0.2 ms

		2022-02-07 04:58:32.752474		-0.3 ms

		2022-02-07 05:58:34.626032		-1.1 ms

		2022-02-07 06:58:36.157172		0.1 ms

		2022-02-07 07:58:37.907109		1.6 ms

		2022-02-07 08:58:39.844302		-0.1 ms

		2022-02-07 09:58:42.111236		0.1 ms

		2022-02-07 10:58:44.521089		1.0 ms

		2022-02-07 11:58:46.69279		0.5 ms

		2022-02-07 12:58:48.393498		0.7 ms

		2022-02-07 13:58:50.566102		-1.1 ms

		2022-02-07 14:58:52.580928		-3.5 ms

		2022-02-07 15:58:54.095347		-2.9 ms

		2022-02-07 16:58:56.436098		-0.5 ms

		2022-02-07 17:58:57.960542		-1.6 ms

		2022-02-07 18:58:59.759066		-2.4 ms

		2022-02-07 19:59:01.596045		-0.5 ms

		2022-02-07 20:59:03.158982		-0.6 ms

		2022-02-07 21:59:04.799595		0.3 ms

		2022-02-07 22:59:06.457906		0.7 ms

		2022-02-07 23:59:08.08048		-0.5 ms

		2022-02-08 00:59:09.888885		0.0 ms

		2022-02-08 01:59:11.723974		0.3 ms

		2022-02-08 02:59:13.992937		-0.8 ms

		2022-02-08 03:59:17.215413		0.7 ms

		2022-02-08 04:59:18.731268		-0.1 ms

		2022-02-08 05:59:20.373353		-0.2 ms

		2022-02-08 06:59:22.726493		-0.5 ms

		2022-02-08 07:59:24.600723		-0.4 ms

		2022-02-08 08:59:26.316458		0.6 ms

		2022-02-08 09:59:28.016544		0.6 ms

		2022-02-08 10:59:29.810345		0.2 ms

		2022-02-08 11:59:31.510328		0.9 ms

		2022-02-08 12:59:33.548167		-1.7 ms

		2022-02-08 13:59:35.669466		-1.8 ms

		2022-02-08 14:59:37.955757		-1.1 ms

		2022-02-08 15:59:39.619063		-0.3 ms

		2022-02-08 16:59:41.439385		-0.7 ms

		2022-02-08 17:59:42.900229		0.6 ms

		2022-02-08 18:59:44.738593		0.5 ms

		2022-02-08 19:59:47.335929		1.4 ms

		2022-02-08 20:59:49.533751		0.5 ms

		2022-02-08 21:59:51.409496		1.2 ms

		2022-02-08 22:59:53.078769		-0.4 ms

		2022-02-08 23:59:54.940722		-0.3 ms

		2022-02-09 00:59:56.847945		-1.5 ms

		2022-02-09 01:59:58.749583		-1.8 ms

		2022-02-09 03:00:00.569152		-0.9 ms

		2022-02-09 04:00:03.306349		1.1 ms

		2022-02-09 05:00:05.165881		0.5 ms

		2022-02-09 06:00:07.193489		0.5 ms

		2022-02-09 07:00:08.822329		-1.2 ms

		2022-02-09 08:00:10.793879		-2.1 ms

		2022-02-09 09:00:12.97897		-0.9 ms

		2022-02-09 10:00:14.459888		0.0 ms

		2022-02-09 11:00:16.213261		-1.1 ms

		2022-02-09 12:00:18.742748		-0.7 ms

		2022-02-09 13:00:20.461029		-0.2 ms

		2022-02-09 14:00:23.202443		-0.5 ms

		2022-02-09 15:00:25.2883		0.0 ms

		2022-02-09 16:00:27.391238		0.2 ms

		2022-02-09 17:00:29.266601		-0.7 ms

		2022-02-09 18:00:31.195985		0.3 ms

		2022-02-09 19:00:32.793551		-1.7 ms

		2022-02-09 20:00:34.607978		0.4 ms

		2022-02-09 21:00:36.839787		0.4 ms

		2022-02-09 22:00:38.4211		1.1 ms

		2022-02-09 23:00:39.811124		-0.2 ms

		2022-02-10 00:00:41.611228		-0.2 ms

		2022-02-10 01:00:43.215002		-0.3 ms

		2022-02-10 02:00:44.97614		-0.9 ms

		2022-02-10 03:00:46.696402		-0.9 ms

		2022-02-10 04:00:49.206126		-0.7 ms

		2022-02-10 05:00:50.858892		0.3 ms

		2022-02-10 06:00:52.631866		-2.1 ms

		2022-02-10 07:00:54.861099		-0.6 ms

		2022-02-10 08:00:56.711339		-0.3 ms

		2022-02-10 09:00:58.484909		0.1 ms

		2022-02-10 10:01:00.354549		0.1 ms

		2022-02-10 11:01:02.362067		-0.5 ms

		2022-02-10 12:01:04.872747		-0.1 ms

		2022-02-10 13:01:06.773471		0.9 ms

		2022-02-10 14:01:08.928484		0.9 ms

		2022-02-10 15:01:10.76178		-0.6 ms

		2022-02-10 16:01:12.64752		0.4 ms

		2022-02-10 17:01:14.913444		-1.3 ms

		2022-02-10 18:01:16.784269		-0.7 ms

		2022-02-10 19:01:18.878152		0.6 ms

		2022-02-10 20:01:20.825185		0.4 ms

		2022-02-10 21:01:22.470187		-0.3 ms

		2022-02-10 22:01:24.031783		-0.7 ms

		2022-02-10 23:01:25.648094		-2.1 ms

		2022-02-11 00:01:27.869713		0.2 ms

		2022-02-11 01:01:30.527659		0.3 ms

		2022-02-11 02:01:32.94896		1.0 ms

		2022-02-11 03:01:35.027581		-1.2 ms

		2022-02-11 04:01:37.010239		0.5 ms

		2022-02-11 05:01:38.420472		0.0 ms

		2022-02-11 06:01:41.04393		0.2 ms

		2022-02-11 07:01:42.904869		0.3 ms

		2022-02-11 08:01:44.787434		0.2 ms

		2022-02-11 09:01:47.051617		-0.3 ms

		2022-02-11 10:01:49.9977		0.0 ms

		2022-02-11 11:01:52.313683		-0.7 ms

		2022-02-11 12:01:53.987912		0.2 ms

		2022-02-11 13:01:56.177971		0.4 ms

		2022-02-11 14:01:57.754846		-0.1 ms

		2022-02-11 15:01:59.435139		0.0 ms

		2022-02-11 16:02:01.540231		-1.6 ms

		2022-02-11 17:02:03.658422		-0.6 ms

		2022-02-11 18:02:05.089863		-0.2 ms

		2022-02-11 19:02:06.780677		-0.8 ms

		2022-02-11 20:02:08.301203		-0.4 ms

		2022-02-11 21:02:09.8439		0.2 ms

		2022-02-11 22:02:11.433536		0.1 ms

		2022-02-11 23:02:13.617391		0.5 ms

		2022-02-12 00:02:15.392455		-1.4 ms

		2022-02-12 01:02:17.327649		-0.1 ms

		2022-02-12 02:02:18.736641		-0.4 ms

		2022-02-12 03:02:20.656879		0.0 ms

		2022-02-12 04:02:22.149208		1.6 ms

		2022-02-12 05:02:24.412145		-0.4 ms

		2022-02-12 06:02:26.721585		0.4 ms

		2022-02-12 07:02:28.363586		0.5 ms

		2022-02-12 08:02:30.119149		1.1 ms

		2022-02-12 09:02:31.669488		0.4 ms

		2022-02-12 10:02:35.494411		2.0 ms

		2022-02-12 11:02:37.125029		2.7 ms

		2022-02-12 12:02:39.671329		1.9 ms

		2022-02-12 13:02:41.378221		1.8 ms

		2022-02-12 14:02:43.223563		1.5 ms

		2022-02-12 15:02:45.386642		0.9 ms

		2022-02-12 16:02:47.22927		-1.2 ms

		2022-02-12 17:02:48.710862		-0.7 ms

		2022-02-12 18:02:50.471172		0.7 ms

		2022-02-12 19:02:52.869435		-1.3 ms

		2022-02-12 20:02:54.618487		-0.8 ms

		2022-02-12 21:02:57.615409		-1.0 ms

		2022-02-12 22:02:59.182007		-1.6 ms

		2022-02-12 23:03:00.868494		-1.4 ms

		2022-02-13 00:03:03.136358		-0.2 ms

		2022-02-13 01:03:04.608914		-0.5 ms

		2022-02-13 02:03:06.019884		0.2 ms

		2022-02-13 03:03:08.766123		0.3 ms

		2022-02-13 04:03:10.421833		-0.6 ms

		2022-02-13 05:03:13.91177		0.3 ms

		2022-02-13 06:03:15.420075		-0.2 ms

		2022-02-13 07:03:17.481075		0.4 ms

		2022-02-13 08:03:19.360568		-0.7 ms

		2022-02-13 09:03:21.464744		-0.8 ms

		2022-02-13 10:03:23.071627		-1.1 ms

		2022-02-13 11:03:24.697549		0.0 ms

		2022-02-13 12:03:26.507723		-1.4 ms

		2022-02-13 13:03:30.352108		-0.4 ms

		2022-02-13 14:03:32.133805		-0.8 ms

		2022-02-13 15:03:34.263869		0.2 ms

		2022-02-13 16:03:35.907923		-0.8 ms

		2022-02-13 17:03:37.458216		-0.5 ms

		2022-02-13 18:03:39.21369		0.5 ms

		2022-02-13 19:03:40.609578		0.6 ms

		2022-02-13 20:03:43.354394		-1.7 ms

		2022-02-13 21:03:45.027963		0.3 ms

		2022-02-13 22:03:47.690504		0.3 ms

		2022-02-13 23:03:49.731595		-0.1 ms

		2022-02-14 00:03:51.891728		0.9 ms

		2022-02-14 01:03:53.435146		-0.7 ms

		2022-02-14 02:03:54.962114		-0.3 ms

		2022-02-14 03:03:57.44068		1.4 ms

		2022-02-14 04:03:59.831249		-0.9 ms

		2022-02-14 05:04:01.421683		-1.4 ms

		2022-02-14 06:04:03.173188		-0.7 ms

		2022-02-14 07:04:05.660144		-1.0 ms

		2022-02-14 08:04:07.999406		-0.4 ms

		2022-02-14 09:04:10.211408		-0.3 ms

		2022-02-14 10:04:12.281766		0.0 ms

		2022-02-14 11:04:14.830817		-0.6 ms

		2022-02-14 12:04:16.619067		0.5 ms

		2022-02-14 13:04:18.242316		-0.6 ms

		2022-02-14 14:04:20.244741		0.6 ms

		2022-02-14 15:04:21.769381		0.0 ms

		2022-02-14 16:04:23.853559		-0.3 ms

		2022-02-14 17:04:26.329477		0.3 ms

		2022-02-14 18:04:28.768838		-0.4 ms

		2022-02-14 19:04:30.186889		-0.9 ms

		2022-02-14 20:04:31.996551		-0.8 ms

		2022-02-14 21:04:33.743396		-0.3 ms

		2022-02-14 22:04:35.677465		-1.3 ms

		2022-02-14 23:04:37.596583		0.7 ms

		2022-02-15 00:04:39.941403		-0.4 ms

		2022-02-15 01:04:41.494347		1.1 ms

		2022-02-15 02:04:43.624524		0.8 ms

		2022-02-15 03:04:45.435569		-0.3 ms

		2022-02-15 04:04:47.581645		-1.0 ms

		2022-02-15 05:04:49.482231		-1.9 ms

		2022-02-15 06:04:52.293994		-1.7 ms

		2022-02-15 07:04:54.169679		-0.9 ms

		2022-02-15 08:04:55.7509		-0.9 ms

		2022-02-15 09:04:57.631904		1.4 ms

		2022-02-15 10:04:59.290536		0.9 ms

		2022-02-15 11:05:01.617077		-0.2 ms

		2022-02-15 12:05:03.172266		-0.4 ms

		2022-02-15 13:05:05.337363		-1.3 ms

		2022-02-15 14:05:07.518263		-0.7 ms

		2022-02-15 15:05:09.478397		-3.5 ms

		2022-02-15 16:05:11.10457		-2.3 ms

		2022-02-15 17:05:14.383118		-0.9 ms

		2022-02-15 18:05:16.171194		-0.8 ms

		2022-02-15 19:05:18.995986		-0.8 ms

		2022-02-15 20:05:20.513992		-1.3 ms

		2022-02-15 21:05:22.007329		-0.9 ms

		2022-02-15 22:05:24.570573		-0.7 ms

		2022-02-15 23:05:26.081298		-0.1 ms

		2022-02-16 00:05:27.839716		1.4 ms

		2022-02-16 01:05:29.619855		0.7 ms

		2022-02-16 02:05:31.676056		-0.3 ms

		2022-02-16 03:05:33.41819		-0.4 ms

		2022-02-16 04:05:34.871187		-0.2 ms

		2022-02-16 05:05:36.773786		0.9 ms

		2022-02-16 06:05:38.734541		0.0 ms

		2022-02-16 07:05:40.439845		0.8 ms

		2022-02-16 08:05:42.438802		1.0 ms

		2022-02-16 09:05:45.707865		-0.1 ms

		2022-02-16 10:05:47.841671		-0.3 ms

		2022-02-16 11:05:49.51598		0.5 ms

		2022-02-16 12:05:51.182845		-0.2 ms

		2022-02-16 13:05:53.302835		-0.5 ms

		2022-02-16 14:05:55.465189		0.0 ms

		2022-02-16 15:05:57.146212		1.2 ms

		2022-02-16 16:05:59.078259		-1.1 ms

		2022-02-16 17:06:00.779633		-0.3 ms

		2022-02-16 18:06:02.371245		-0.2 ms

		2022-02-16 19:06:04.042759		-2.4 ms

		2022-02-16 20:06:06.215397		-0.6 ms

		2022-02-16 21:06:08.39071		-1.5 ms

		2022-02-16 22:06:10.477444		-0.5 ms

		2022-02-16 23:06:11.944408		-2.0 ms

		2022-02-17 00:06:13.67109		-2.2 ms

		2022-02-17 01:06:15.243784		-1.0 ms

		2022-02-17 02:06:17.708003		0.8 ms

		2022-02-17 03:06:19.988503		0.4 ms

		2022-02-17 04:06:21.884165		-0.2 ms

		2022-02-17 05:06:23.983222		-0.7 ms

		2022-02-17 06:06:25.802617		0.1 ms

		2022-02-17 07:06:28.535979		-1.2 ms

		2022-02-17 08:06:30.294957		0.3 ms

		2022-02-17 09:06:31.724094		-1.5 ms

		2022-02-17 10:06:34.070364		-0.5 ms

		2022-02-17 11:06:37.01964		-0.4 ms

		2022-02-17 12:06:38.876905		-0.2 ms

		2022-02-17 13:06:42.061361		-0.1 ms

		2022-02-17 14:06:44.011447		-0.2 ms

		2022-02-17 15:06:45.643862		0.5 ms

		2022-02-17 16:06:47.514961		-0.8 ms

		2022-02-17 17:06:49.049811		0.0 ms

		2022-02-17 18:06:51.117666		-0.5 ms

		2022-02-17 19:06:52.818249		-0.5 ms

		2022-02-17 20:06:54.854301		0.1 ms

		2022-02-17 21:06:56.401033		-1.4 ms

		2022-02-17 22:06:57.866657		-0.6 ms

		2022-02-17 23:06:59.371268		2.0 ms

		2022-02-18 00:07:00.910468		1.9 ms

		2022-02-18 01:07:03.312614		-4.1 ms

		2022-02-18 02:07:05.280205		-4.7 ms

		2022-02-18 03:07:07.362813		-2.2 ms

		2022-02-18 04:07:09.309211		-2.2 ms

		2022-02-18 05:07:11.519133		0.6 ms

		2022-02-18 06:07:13.057022		2.2 ms

		2022-02-18 07:07:15.353204		0.0 ms

		2022-02-18 08:07:17.042047		-0.7 ms

		2022-02-18 09:07:19.033266		0.4 ms

		2022-02-18 10:07:21.278246		0.4 ms

		2022-02-18 11:07:22.873318		-0.3 ms

		2022-02-18 12:07:24.912681		-1.2 ms

		2022-02-18 13:07:26.844809		-1.4 ms

		2022-02-18 14:07:28.800666		-1.4 ms

		2022-02-18 15:07:31.64526		-0.7 ms

		2022-02-18 16:07:33.44597		-0.5 ms

		2022-02-18 17:07:35.708837		-0.9 ms

		2022-02-18 18:07:37.104256		-3.4 ms

		2022-02-18 19:07:38.813398		-0.7 ms

		2022-02-18 20:07:40.857669		-0.4 ms

		2022-02-18 21:07:43.174111		-0.4 ms

		2022-02-18 22:07:44.772807		1.0 ms

		2022-02-18 23:07:46.82264		-0.1 ms

		2022-02-19 00:07:48.75516		0.6 ms

		2022-02-19 01:07:50.40823		-0.2 ms

		2022-02-19 02:07:52.082424		-0.1 ms

		2022-02-19 03:07:53.998705		-0.5 ms

		2022-02-19 04:07:55.731193		0.4 ms

		2022-02-19 05:07:57.878151		-0.3 ms

		2022-02-19 06:07:59.626128		-0.5 ms

		2022-02-19 07:08:01.216603		-0.4 ms

		2022-02-19 08:08:03.471539		0.0 ms

		2022-02-19 09:08:05.39999		-0.1 ms

		2022-02-19 10:08:07.034584		0.4 ms

		2022-02-19 11:08:09.504134		1.0 ms

		2022-02-19 12:08:10.991451		0.6 ms

		2022-02-19 13:08:13.582884		1.3 ms

		2022-02-19 14:08:15.320669		-1.1 ms

		2022-02-19 15:08:17.668355		-1.1 ms

		2022-02-19 16:08:19.357013		0.0 ms

		2022-02-19 17:08:20.904377		-0.3 ms

		2022-02-19 18:08:22.439643		0.3 ms

		2022-02-19 19:08:24.691332		0.0 ms

		2022-02-19 20:08:26.561343		1.4 ms

		2022-02-19 21:08:28.081616		-1.1 ms

		2022-02-19 22:08:30.602877		0.3 ms

		2022-02-19 23:08:32.310067		-0.1 ms

		2022-02-20 00:08:34.074164		1.0 ms

		2022-02-20 01:08:35.564605		0.3 ms

		2022-02-20 02:08:37.522105		0.1 ms

		2022-02-20 03:08:39.379556		0.0 ms

		2022-02-20 04:08:41.452924		0.6 ms

		2022-02-20 05:08:43.762966		1.0 ms

		2022-02-20 06:08:46.371742		0.0 ms

		2022-02-20 07:08:47.904974		0.1 ms

		2022-02-20 08:08:50.321756		0.7 ms

		2022-02-20 09:08:51.928914		-1.5 ms

		2022-02-20 10:08:53.517444		-0.4 ms

		2022-02-20 11:08:55.134242		-0.3 ms

		2022-02-20 12:08:57.062331		0.0 ms

		2022-02-20 13:08:59.036251		-0.2 ms

		2022-02-20 14:09:00.759302		-1.8 ms

		2022-02-20 15:09:02.236482		-1.0 ms

		2022-02-20 16:09:04.299897		-2.6 ms

		2022-02-20 17:09:05.873494		-1.0 ms

		2022-02-20 18:09:08.250822		-0.6 ms

		2022-02-20 19:09:10.464239		-1.7 ms

		2022-02-20 20:09:12.21031		0.0 ms

		2022-02-20 21:09:14.165108		0.3 ms

		2022-02-20 22:09:16.408833		-0.5 ms

		2022-02-20 23:09:18.237048		-0.7 ms

		2022-02-21 00:09:20.088598		1.0 ms

		2022-02-21 01:09:22.277884		-0.3 ms

		2022-02-21 02:09:23.757859		0.1 ms

		2022-02-21 03:09:25.751711		-0.2 ms

		2022-02-21 04:09:27.207541		-0.3 ms

		2022-02-21 05:09:29.027182		0.8 ms

		2022-02-21 06:09:32.008187		1.2 ms

		2022-02-21 07:09:34.090812		1.0 ms

		2022-02-21 08:09:35.781764		-0.7 ms

		2022-02-21 09:09:37.671141		0.4 ms

		2022-02-21 10:09:39.45675		-1.5 ms

		2022-02-21 11:09:41.918627		0.0 ms

		2022-02-21 12:09:44.509756		0.3 ms

		2022-02-21 13:09:47.320206		-0.9 ms

		2022-02-21 14:09:49.205987		-1.1 ms

		2022-02-21 15:09:50.864239		-1.1 ms

		2022-02-21 16:09:52.507483		-2.2 ms

		2022-02-21 17:09:54.149965		-0.8 ms

		2022-02-21 18:09:55.649427		-0.2 ms

		2022-02-21 19:09:57.788637		0.9 ms

		2022-02-21 20:09:59.239779		1.1 ms

		2022-02-21 21:10:00.96936		0.9 ms

		2022-02-21 22:10:02.608442		0.4 ms

		2022-02-21 23:10:04.28298		-0.3 ms

		2022-02-22 00:10:05.803549		-0.2 ms

		2022-02-22 01:10:07.60413		2.1 ms

		2022-02-22 02:10:09.180917		-0.1 ms

		2022-02-22 03:10:11.976212		-0.5 ms

		2022-02-22 04:10:13.634615		-1.8 ms

		2022-02-22 05:10:15.632241		-0.8 ms

		2022-02-22 06:10:17.279162		0.5 ms

		2022-02-22 07:10:20.132791		1.0 ms

		2022-02-22 08:10:21.704445		1.3 ms

		2022-02-22 09:10:24.206057		1.3 ms

		2022-02-22 10:10:25.794056		0.5 ms

		2022-02-22 11:10:27.770825		-0.1 ms

		2022-02-22 12:10:29.716995		-0.1 ms

		2022-02-22 13:10:31.445392		0.2 ms

		2022-02-22 14:10:33.15806		0.0 ms

		2022-02-22 15:10:35.146202		-2.7 ms

		2022-02-22 16:10:36.614327		-0.9 ms

		2022-02-22 17:10:38.722592		-1.1 ms

		2022-02-22 18:10:40.442643		-1.8 ms

		2022-02-22 19:10:42.381888		-1.2 ms

		2022-02-22 20:10:43.800898		0.0 ms

		2022-02-22 21:10:45.861045		0.6 ms

		2022-02-22 22:10:47.587656		-0.6 ms

		2022-02-22 23:10:50.164902		-1.2 ms

		2022-02-23 00:10:52.142217		-1.5 ms

		2022-02-23 01:10:53.609709		-1.7 ms

		2022-02-23 02:10:55.562746		0.0 ms

		2022-02-23 03:10:57.419914		-1.6 ms

		2022-02-23 04:10:59.776491		-1.0 ms

		2022-02-23 05:11:01.86052		-0.6 ms

		2022-02-23 06:11:03.808537		-0.9 ms

		2022-02-23 07:11:05.628603		1.0 ms

		2022-02-23 08:11:07.080254		0.3 ms

		2022-02-23 09:11:08.853005		-0.5 ms

		2022-02-23 10:11:10.825084		0.8 ms

		2022-02-23 11:11:13.427363		-0.4 ms

		2022-02-23 12:11:15.215268		0.0 ms

		2022-02-23 13:11:16.976602		0.7 ms

		2022-02-23 14:11:19.246569		0.5 ms

		2022-02-23 15:11:20.954523		-1.0 ms

		2022-02-23 16:11:22.889029		-1.7 ms

		2022-02-23 17:11:24.460626		0.0 ms

		2022-02-23 18:11:26.300634		0.3 ms

		2022-02-23 19:11:27.775431		0.2 ms

		2022-02-23 20:11:29.491674		0.9 ms

		2022-02-23 21:11:31.433465		0.4 ms

		2022-02-23 22:11:34.049709		0.0 ms

		2022-02-23 23:11:35.617513		-1.2 ms

		2022-02-24 00:11:37.094233		-0.1 ms

		2022-02-24 01:11:39.370827		-0.7 ms

		2022-02-24 02:11:40.996309		-0.4 ms

		2022-02-24 03:11:42.62056		-1.8 ms

		2022-02-24 04:11:44.151956		-0.6 ms

		2022-02-24 05:11:46.028664		-0.6 ms

		2022-02-24 06:11:48.015794		-0.1 ms

		2022-02-24 07:11:49.764916		1.3 ms

		2022-02-24 08:11:52.024368		0.1 ms

		2022-02-24 09:11:54.174454		-0.4 ms

		2022-02-24 10:11:55.904042		-0.8 ms

		2022-02-24 11:11:57.848458		0.8 ms

		2022-02-24 12:11:59.761424		-0.4 ms

		2022-02-24 13:12:01.87405		0.9 ms

		2022-02-24 14:12:03.767721		-1.2 ms

		2022-02-24 15:12:05.552252		-0.5 ms

		2022-02-24 16:12:07.072595		-1.0 ms

		2022-02-24 17:12:08.741647		-1.3 ms

		2022-02-24 18:12:10.507073		-0.6 ms

		2022-02-24 19:12:12.208148		-1.0 ms

		2022-02-24 20:12:14.141049		-0.1 ms

		2022-02-24 21:12:15.81419		-1.0 ms

		2022-02-24 22:12:18.434305		-1.2 ms

		2022-02-24 23:12:20.290597		-0.8 ms

		2022-02-25 00:12:21.972117		0.7 ms

		2022-02-25 01:12:23.681622		-1.0 ms

		2022-02-25 02:12:25.504602		-0.2 ms

		2022-02-25 03:12:27.799652		0.1 ms

		2022-02-25 04:12:30.378624		1.4 ms

		2022-02-25 05:12:32.076653		-0.2 ms

		2022-02-25 06:12:33.72311		-0.8 ms

		2022-02-25 07:12:35.381427		0.4 ms

		2022-02-25 08:12:37.498274		-2.0 ms

		2022-02-25 09:12:38.990228		0.3 ms

		2022-02-25 10:12:40.437452		0.2 ms

		2022-02-25 11:12:42.710074		0.4 ms

		2022-02-25 12:12:44.211641		-0.2 ms

		2022-02-25 13:12:46.117684		0.0 ms

		2022-02-25 14:12:48.109907		1.0 ms

		2022-02-25 15:12:49.759239		-0.2 ms

		2022-02-25 16:12:51.494332		0.1 ms

		2022-02-25 17:12:53.228639		-0.1 ms

		2022-02-25 18:12:55.482418		-1.2 ms

		2022-02-25 19:12:56.867247		0.3 ms

		2022-02-25 20:12:59.124066		-0.4 ms

		2022-02-25 21:13:01.844562		-0.3 ms

		2022-02-25 22:13:03.972244		-0.5 ms

		2022-02-25 23:13:06.081663		-0.9 ms

		2022-02-26 00:13:07.902624		2.2 ms

		2022-02-26 01:13:09.709925		-0.5 ms

		2022-02-26 02:13:11.912739		0.7 ms

		2022-02-26 03:13:13.918462		-3.9 ms

		2022-02-26 04:13:15.706712		-2.4 ms

		2022-02-26 05:13:18.372183		-3.3 ms

		2022-02-26 06:13:20.495603		-1.3 ms

		2022-02-26 07:13:22.418101		2.1 ms

		2022-02-26 08:13:24.807535		-1.1 ms

		2022-02-26 09:13:26.718448		2.3 ms

		2022-02-26 10:13:28.626706		0.8 ms

		2022-02-26 11:13:31.514303		-1.0 ms

		2022-02-26 12:13:33.200643		-0.3 ms

		2022-02-26 13:13:35.036612		-1.6 ms

		2022-02-26 14:13:37.333371		-1.9 ms

		2022-02-26 15:13:38.998161		-2.5 ms

		2022-02-26 16:13:41.081183		-1.6 ms

		2022-02-26 17:13:43.174703		0.4 ms

		2022-02-26 18:13:45.153663		-1.8 ms

		2022-02-26 19:13:46.953402		-0.7 ms

		2022-02-26 20:13:48.936048		-0.6 ms

		2022-02-26 21:13:50.905071		-0.3 ms

		2022-02-26 22:13:52.556344		-0.7 ms

		2022-02-26 23:13:54.128099		-0.2 ms

		2022-02-27 00:13:56.155572		-0.3 ms

		2022-02-27 01:13:58.034332		-0.1 ms

		2022-02-27 02:13:59.613997		-0.9 ms

		2022-02-27 03:14:01.381181		0.6 ms

		2022-02-27 04:14:03.60165		-0.7 ms

		2022-02-27 05:14:05.776408		-0.7 ms

		2022-02-27 06:14:07.417258		0.1 ms

		2022-02-27 07:14:09.327378		-0.3 ms

		2022-02-27 08:14:11.666638		0.1 ms

		2022-02-27 09:14:13.495384		0.7 ms

		2022-02-27 10:14:15.363385		-1.3 ms

		2022-02-27 11:14:17.639394		-0.7 ms

		2022-02-27 12:14:19.928288		-3.4 ms

		2022-02-27 13:14:21.939524		-0.6 ms

		2022-02-27 14:14:24.229518		0.2 ms

		2022-02-27 15:14:26.357873		-0.8 ms

		2022-02-27 16:14:28.27046		1.0 ms

		2022-02-27 17:14:29.892215		0.6 ms

		2022-02-27 18:14:31.966979		-0.5 ms

		2022-02-27 19:14:33.7944		-0.9 ms

		2022-02-27 20:14:35.555621		-2.1 ms

		2022-02-27 21:14:37.548779		0.1 ms

		2022-02-27 22:14:39.203705		-0.5 ms

		2022-02-27 23:14:40.757732		0.1 ms

		2022-02-28 00:14:42.554066		-0.2 ms

		2022-02-28 01:14:44.508362		-1.1 ms

		2022-02-28 02:14:46.318672		0.5 ms

		2022-02-28 03:14:48.398563		0.5 ms

		2022-02-28 04:14:49.837264		1.6 ms

		2022-02-28 05:14:52.641119		1.3 ms

		2022-02-28 06:14:54.725385		-0.4 ms

		2022-02-28 07:14:56.490432		-0.1 ms

		2022-02-28 08:14:58.341087		-0.7 ms

		2022-02-28 09:15:00.496795		-1.1 ms

		2022-02-28 10:15:02.777937		-1.0 ms

		2022-02-28 11:15:05.026134		-0.6 ms

		2022-02-28 12:15:08.028956		-1.6 ms

		2022-02-28 13:15:09.861041		-1.4 ms

		2022-02-28 14:15:11.472831		-1.9 ms

		2022-02-28 15:15:13.356055		0.5 ms

		2022-02-28 16:15:15.504296		0.4 ms

		2022-02-28 17:15:17.35627		0.4 ms

		2022-02-28 18:15:19.112733		-0.3 ms

		2022-02-28 19:15:21.816341		-1.2 ms

		2022-02-28 20:15:24.473608		-0.3 ms

		2022-02-28 21:15:26.096013		-1.9 ms

		2022-02-28 22:15:27.996575		-1.1 ms

		2022-02-28 23:15:29.683296		-1.5 ms

		2022-03-01 00:15:31.52499		0.5 ms

		2022-03-01 01:15:33.526111		-0.4 ms

		2022-03-01 02:15:35.467048		-1.4 ms

		2022-03-01 03:15:37.39494		0.7 ms

		2022-03-01 04:15:39.54812		-0.5 ms

		2022-03-01 05:15:41.006517		0.3 ms

		2022-03-01 06:15:42.993307		-0.3 ms

		2022-03-01 07:15:44.811509		-0.9 ms

		2022-03-01 08:15:46.383312		-1.8 ms

		2022-03-01 09:15:49.127094		-2.9 ms

		2022-03-01 10:15:50.976064		-1.7 ms
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.



