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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Videomöte kl. 11:00 onsdagen den 26 januari 2022  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  
Förslag: Jarmo Uusitalo (MP) fredagen den 28 januari kl. 09:00 

 

2.  Information om rapport från Västvatten AB avseende 

tillståndsprocessen för Skansverket samt tekniska förutsättningar för 

mikroplastrening  
Dnr KS 2021/00345  

Kl. 11:00-11:30 
Representanter från 
Västvatten AB 

3.  Information om kommunens preliminära bokslut 2021 samt om 

sammanställd budget för 2022 
Dnr KS 316931  

Kl. 11:30-12:00 
Bengt Adolfsson 

4.  Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det öppna 

drogmissbruket i Uddevalla centrum 
Dnr KS 2021/00294  

Kl. 13:00 

5.  Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med 

gamla E6 Grohed-Ljungskile  
Dnr KS 2021/00485  

Kl. 13:00 

6.  Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

Dnr KS 2021/00664  
Kl. 13:00 

7.  Medborgarförslag från Inga Lundqvist om att uppmärksamma 

internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 
Dnr KS 2020/00748  

Kl. 13:00 
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8.  Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Dnr KS 2020/00765  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:00 

9.  Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om utökad 

säkerhetsorganisation  
Dnr KS 2019/00744  

 

10.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2021/00284  

 

11.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2021/00283  

 

12.  Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av 

livsmedel, fr.o.m. mars 2022 
Dnr KS 2021/00734  

 

13.  Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande lagstiftning, 

fr.o.m. mars 2022 
Dnr KS 2021/00735  

 

14.  Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, 

hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med anledning av 

Covid-19 
Dnr KS 2022/00042  

 

15.  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 
Dnr KS 2021/00742  

 

16.  Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om beställning av 

övningsområde vid Uddevalla nya brandstation, Halla Stenbacken 

1:89 
Dnr KS 2021/00733  

 

17.  Besvarande av revisionsrapport om förstudie avseende styrdokument  
Dnr KS 2021/00677  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

18.  Avveckling av verksamheten Samhällsguide Uddevalla 
Dnr KS 2021/00665  
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19.  Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 - avtal om 

distansarbete  
Dnr KS 2020/00558  

 

20.  Yttrande med anledning av granskning av detaljplan för skola Skäret, 

Forshälla-Röd 2:12 m.fl.  
Dnr KS 2021/00752  

 

21.  Revidering av firmatecknare för Uddevalla kommun 

Dnr KS 2021/00683  
 

22.  Förfrågan om friköp av bostadsarrendetomt på Forshälla-Strand 1:7   
Dnr KS 2022/00039  

 

23.  Försäljning av bostadshus på fastigheterna Herrestads-Åker 2:64 och 

2:65 
Dnr KS 2021/00730  

 

24.  Översiktsplan 2022, granskning 
Dnr KS 2021/00726  

 

25.  Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023-2025 

med budget 2023 

Dnr KS 2021/00732  

 

26.  Remiss om regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 

2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
Dnr KS 2021/00589  

 

27.  Revidering av flaggbestämmelser för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00557  

 

28.  Ansökan om att få arrangera friidrotts SM 2024 
Dnr KS 2021/00749  

 

29.  Ansökan om sponsring från Uddevalla MTB Alliansen för Uddevalla 

MTB 
Dnr KS 2021/00728  

 

30.  Lokalförsörjningsplan 2022-2032 
Dnr KS 2021/00745  

 

31.  Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 
Dnr KS 2021/00744  

 

32.  Ansökan om planbesked gällande Pipfabriken 13 för medborgarhus 
Dnr KS 2022/00056  
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33.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2022  
Dnr KS 2022/00005  

 

34.  Information från kommundirektören 2022  
Dnr KS 2022/00004  

 

35.  Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Dnr KS 2022/00002  

 

36.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 
Dnr KS 2022/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 
Information med anledning av covid-19 
Mot bakgrund av den höga smittspridningen av covid-19 rekommenderar ordförande att partierna låter 
sig representeras av endast en fysiskt närvarande ledamot i sammanträdesrummet. Övriga 
rekommenderas att delta från andra sammanträdesrum i stadshuset enligt anvisning från 
kommunledningskontoret.  
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Jannie Lundell 
0522-63 88 67 
Jannie.lundell@vastvatten.se 

Kommunstyrelsen 
Uddevalla Kommun  
 

 

Svar angående: §166   Dnr KS 2021/00345 

Rapportering avseende tillståndsprocessen för 

Skansverket ARV samt tekniska förutsättningar för 

mikroplastrening  

 
Skansverkets avloppsreningsverk tar emot spillvatten från Uddevalla centralort samt 

ett antal ytterområden. Avloppsreningsverket har idag en begränsning i maximal 

BOD-belastning på 3700 kg BOD/dygn, (52 857 pe) in till reningsverket. I takt med att 

Uddevalla växer så behöver Skansverkets avloppsreningsverk söka nytt miljötillstånd 

då inkommande belastning har överskridits några gånger under de senaste åren. 

Tillståndet för Skansverket behöver också förnyas då det är från 1995. 

 

Två oberoende kapacitetsutredningar visar att avloppsreningsverket kan utöka sin 

kapacitet utan allt för stora ingrepp i den befintliga reningsprocessen till 55 000 pe 

som årsmedelbelastning. Det är en stor skillnad på att som idag ha tillstånd för         

ca 52 800 pe som högsta tillåtna dygnsbelastning och att ha 55 000 pe som 

årsmedelbelastning. Att söka tillstånd för en årsmedelbelastning om 55 000 pe 

förväntas göra att tillståndet räcker under några decennier framåt.  

Bedömningen är att man utgår från befintligt avloppsreningsverk 

som har goda förutsättningar för att kunna optimera reningsprocessen med ytterligare 

tekniska lösningar. Därmed ökas kapaciteten i avloppsverket och utsläppen hålls låga 

med bästa möjliga teknik. 

 

Reningen vid avloppsverket fungerar mycket bra och utsläppsvillkoren med avseende 

på BOD7, kväve och fosfor hålls med god marginal. Framtida utsläppshalter och 

mängder bedöms inte öka med den utökade kapaciteten. Framtida utsläpp och 

miljöpåverkan kommer att utredas under tillståndsprocessen. 

En inledande utredning har genomförts kring möjlig och lämplig utsläppspunkt för 

renat avloppsvatten från Skansverkets avloppsreningsverk med hänsyn till 

människors hälsa och miljön. Utgångspunkten i denna prövning är att 

utsläppspunkten är kvar där den är idag, i Bäveån. 

 

För att erhålla ett miljötillstånd måste verksamheten prövas enligt miljöbalken. 

Tillståndsprocessen startar med en samrådsfas där myndigheter, organisationer, 

särskilt berörda och allmänheten ges möjligheten att inkomma med synpunkter och 
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

upplysningar som kan påverka den fortsatta tillståndsprocessen. Samrådet syftar till 

att avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och vad som behöver utredas 

särskilt inom ramarna för tillståndsprövningen.  

Skansverket önskar genom detta avgränsningssamråd få in upplysningar och 

synpunkter från berörda myndigheter, närboende, närliggande verksamheter, 

föreningar och andra intresseorganisationer samt allmänhet som kan bli berörda av 

den planerade verksamheten. Samrådsmöte med Länsstyrelsen och eventuellt 

kommunens miljöavdelning kommer att hållas den 17 dec 2021. 

 

Skulle ytterligare krav så som läkemedelsrening eller att tillåtna utsläppshalter blir 

lägre än förväntat kan ytterligare plats för rening krävas inom kort. Västvatten AB har 

utrett vilka krav som kan komma på sikt och tagit fram ett förlag om att utöka den tomt 

som delar av verket idag står på. Detta för att långsiktigt säkra platsen så att verket 

inte skall behöva flyttas, vilket är förenat med stora kostnader.  

 

För att minska transporter in till Skansverket ARV och luktstörningar, pågår just nu en 

utredning om att flytta mottagningen av externslam från de enskilda avloppen i 

kommunen ut mot Fröland. Denna mottagning ligger idag vid verket.  

 

En rapport angående vad det innebär med rening av mikroplaster har efterfrågats och 

finns nedan i detta dokument. Rapporten är gjort av Sweco. 
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PM 
UPPDRAG 

Rening av mikroplast 

UPPDRAGSLEDARE 

Anton Karlsson 

DATUM 

2021-11-17 

UPPDRAGSNUMMER 

30033275-002 

UPPRÄTTAD AV 

Jennie Fälth 

GRANSKAD AV 

Anton Karlsson 

Förutsättningarna för rening av mikroplaster på Skansverkets 
avloppsreningsverk. 

Västvatten AB har fått i uppdrag av kommunstyrelsen i Uddevalla att genomföra en översiktlig 
genomgång av de tekniska förutsättningarna för eventuell framtida mikroplastrening vid 
Skansverkets avloppsreningsverk.  

Vad är mikroplast   

Mikroplaster är en del av det som brukar kallas mikroskräp. Med mikroskräp avses partiklar som 
är mindre än 5 mm och som inte naturligt hör hemma i naturen. Det finns inget bestämt 
storleksintervall för mikroplaster men en övre gräns på 5 mm är etablerad inom forskarvärlden 
och ofta betraktas 1–2 µm som en undre gräns även om de flesta studier inte inkluderar de 
minsta partiklarna. 

Partiklarna kan vara syntetiska eller av processade naturmaterial, exempelvis plast, gummi, 
glas, metall, förbränningspartiklar, cellulosafiber, bomull och ull. De delas ofta upp i icke-
syntetiska antropogena fibrer och mikroplast. Mikroplast i sin tur delas in i två undergrupper:   

· Primär mikroplast – industriellt tillverkade mikropartiklar som tillsätts i vissa tvätt- och 
rengöringsprodukter samt i kosmetiska produkter.   

· Sekundär mikroplast – mikrofibrer från textilier, färgrester och fragment från 
nedbrytningen av större plastföremål och plastskräp. 

Mikroplast delas ofta in i två storlekskategorier; > 300 μm och >20 μm 

Källor till mikroplast i marin miljö.  

Stora plastbitar på stränder bryts med tiden ner till mindre delar (mikroplast), men även plast 
som slängs i städer, i naturen och längs vägar fragmenteras över tid brytts ner till mikroplast. 
Andra betydande källor av mikroplast är slitage från vägtrafik, spridning från konstgräsplaner 
och andra utomhusanläggningar med gummigranulat samt industrier som hanterar dessa 
material. Även utgående vatten från avloppsreningsverk introducerar mikroplast till marin miljö, 
med ursprung i de hushåll och annan verksamhet som är inkopplade på svenska 
avloppsledningsnät. 

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket, som ett första steg, kartlagt viktiga källor i Sverige till 
utsläpp av mikroplast i havet. Den enskilt största källan kommer från vägtrafiken med ca 8 190 
ton/år producerad mängd mikroplast/år, varav 7 670 ton kommer från däckslitage [1]. Några 
övriga källor från IVLs studie redovisas nedan i tabell 1. För många av källorna har man inte 
kunnat uppskatta hur stora delar som når sjöar, hav och vattendrag. De källor som kunnat 
uppskattas är de som har utsläpp direkt i vatten såsom båttrafik, fiske och avloppsreningsverk. 
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Det saknas även fastställda metoder för att övervaka mikroskräp såsom mikroplaster [2] och 
analysmetoderna är inte helt anpassade att analysera så komplexa vatten som tex 
avloppsvatten och oftast görs en visuell bedömning av provet innan det analyseras [3].  

 
Tabell 1 Några exempel på källor till utsläpp av mikroplaster från IVL:s studie. 

Källa Producerad 
mängd 

mikroplast 
(ton/år) 

Spridningsväg till 
vattenmiljön 

Beräknad mängd 
mikroplast som når 

havet (ton/år) 

Vägtrafik 8 190 Dagvatten, diffusa 
utsläpp 

Ingen data 

Konstgräsplaner 
 

1 640–2 460 Dagvatten Ingen data 

Båtskrov 
 

160–740 Direkt till vattnet  160–740 

Tvättvatten 
 

8–950 Avloppsreningsverk 0,2–19 

Industriell produktion och 
hantering av primärplast  

310–530 Avloppsreningsverk 
Dagvatten  

Ingen data  

Målning av byggnader 130–250 Dagvatten, via 
avloppsreningsverk  

Ingen data  
  

Bojar mm 
  

2–180 Direkt i vatten  2–180 

Hygienprodukter 66 Avloppsreningsverk Utgående vatten 
1,3 

Slam ingen data  
Från fiskeredskap 

 
4–46 Direkt till vattnet 4–46 

Behandling av organiskt 
avfall 

26 (>2mm) Diffusa utsläpp till 
recipienter  

Ingen data  

Inomhusdamm 
 

1–19 Avloppsreningsverk  0,02–0,38 

Nedskräpning  Ingen data  Dagvatten eller direkt 
till vattenmiljön  

Ingen data  

Plaståtervinning 
  

Ingen data  Luftburet, dagvatten  Ingen data  

Deponier Ingen data  Reningsverk, alt diffusa 
utsläpp till recipient 

Ingen data  

Täckplast inom jordbruket 
  

Ingen data Diffusa utsläpp Ingen data  

Utsläpp från fartyg  
 

Ingen data  Direkt till vattenmiljön  Ingen data  

Blästring  Ingen data, 
troligen små 

mängder 

Reningsverk, alt 
utsläpp från industrier  

Ingen data  

Läkemedel  Ingen data, 
troligen små 

mängder 

Reningsverk Ingen data  
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I ett andra steg har identifiering och prioritering av källor genomförts. Naturvårdsverket skriver 
att det har varit svårt att bedöma vilka källor som är mest skadliga för miljön eftersom den data 
som finns tillgänglig varit mycket osäker. Därför har bedömningen och prioriteringen baserats på 
avvägningar mellan utsläppens storlek, risken för punktutsläpp och sannolikheten för att 
utsläppet av mikroplaster från källan når hav, sjöar och vattendrag. 

Betydande källor till utsläpp av mikroplast i Sverige [4]:   

· Industriell produktion och hantering av primärplast  

· Väg- och däck  

· Konstgräsplaner  

· Textiltvätt  

· Båtbottenfärg  

· Nedskräpning 

Inkommande vatten är källan till de mikroplaster som släpps ut från avloppsreningsverk. Från 
hushållsavloppet är den största är källan tvätt av textilier [4] [5]. Reningsverken i sig är inte en 
källa. Av den mängd mikroplast som inkommer till avloppsreningsverk är en stor del från 
kombinerade ledningsnät och felkopplat dagvatten. Vid en undersökning av inkommande vatten 
till Ryaverket i Göteborg kom 70 % av mikroplasterna från dagvatten och annat vatten och bara 
30 % från hushållsspillvatten [5].  

Reduktion av mikroplast i avloppsreningsverk. 

Avloppsreningsverk är bra på att avskilja partiklar, varför avskiljningsgraden av 
mikroplastpartiklar är hög trots att avloppsreningsverk inte är designade för att rena 
mikroplaster. Det finns flera utredningar och studier där man har undersökt reduktionen av 
mikroplast i svenska avloppsreningsverk. Reduktionen är högre för större partiklar, dvs >300 
μm, än mindre partiklar, >20 μm [5] [6].  

Teorin om att konventionella reningsverk med mekanisk, kemisk och biologisk reducerar 
mikroskräp till en mycket hög grad bekräftats i studier utförda av IVL och Svenskt Vatten 
Utveckling. För större partiklar var reduktionen mellan 95 och 100%, för mindre partiklar är 
reduktionen ca 90% [5] [6] [7]. Svensk Vatten Utveckling visade även att en större del av avskilt 
mikroplast hamnar i renshanteringen än man tidigare trott. Enligt deras resultat hamnar ca 30 % 
i renshanteringen, som förbränns, och resten i slammet [5]. 

I en rapport från IVL 2017 har de sammanfattat tekniska lösningar för rening av mikroplaster i 
avloppsvatten. Om målsättningen är en kompletterande rening för fullständig reduktion av 
mikroplaster krävs en filtrering med porstorlekar <1 μm vilket av de undersökta kompletterande 
tekniker endast kan garanteras av ultrafiltrering, antingen integrerad i huvudreningen i form av 
en MBR eller som kompletterande reningssteg [9]. 

På Ryaverket i Göteborg och Arvidstrops reningsverk i Trollhättan har undersökningar 
genomförts av utgående halter mikroplaster efter skivfilter. Vid Ryaverket hade den en reduktion 
på 99% vid en porstorlek på 15 µm och Arvidstorp en reduktion på 99,99 % vid en porstorlek på 
20 µm [7] [6]. 
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Förslag på processlösning  

Skansverkets process består av mekanisk, biologisk rening med aktivslam och 
mellansedimentering samt kemisk rening med slutsedimentering. Nedan beskrivs två förslag på 
hur rening av mikroplast skulle kunna ske på Skansverket. Dessa ska endast ses som grova 
förslag och pilotstudier bör genomföras för att bekräfta att den teknik man har för avsikt att välja 
fungerar i praktiken. 

Skivfilter  

Skivfilter är en beprövad teknik som ofta används för slutpolering i avloppsreningsverk. Framför 
allt på avloppsreningsverk som har höga krav på fosforrening eller har problem med utgående 
susphalt. Skivfiltern som används har ofta en täthet på 10, 15 eller 20 µm. För att få en bättre 
avskiljning kan fällningskemikalie och/eller polymer tillsättas. Det avskilda slammet i ett skivfilter, 
spolslammet, behöver hanteras på något sätt i reningsverket. Principiellt finns två olika 
möjligheter att behandla spolslammet, antingen leds det tillbaka till processen eller 
uppkoncentreras separat i exempelvis en lamellsedimentering. Om spolslammet leds tillbaka till 
processen ska hänsyn tas till att det blir en internbelastning av verket.  

En separat uppkoncentrering av spolslammet skulle teoretiskt kunna ske med filter/membran. 
Används en sedimentering eller förtjockare så kan mikroplasten följa med klarfasen till 
recipienten.  

Fördelar med skivfilter är att det är en beprövad teknik som finns på många avloppsreningsverk 
i Sverige idag. Nackdelen är att fullständig rening av mikroplaster inte blir möjlig utan 
reduktionen blir ca 99 %. 

Membranbioreaktor (MBR)  

Krävs en fullständig rening av mikroplaster från 
avloppsvattnet så krävs det ultrafiltrering [9]. Detta skulle 
kunna ske i en MBR-anläggning där porstorleken beror på 
fabrikat men Suez har ett där medelstorleken är 0,035 µm 
och max 0,1 µm. I en klassisk membranbioreaktor (MBR) 
så ersätter membranen biosedimenteringarna och 
dessutom används simultanfällning i bioprocessen. På 
detta sätt byggs exempelvis Henriksdals reningsverk.  

En alternativ design är att placera membranen som ett 
polersteg, det vill säga sist i processen. Denna placering 
liknar användningen av membran i vattenverk där stora 
partiklar avlägsnas tidigt i reningen för att därefter rena 
vattnet bättre och bättre med membran som sista 
reningssteg. Denna användning av membran är ovanlig på 
avloppsreningsverk, men Kalmarsundsverket planeras att 
byggas om på detta sätt för produktion av tekniskt vatten.  
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På Skansverket är det förmodligen lämpligast att använda membranen som ett sista polersteg. 
Att inte sätta membranen direkt i biosteg gör att mindre membranyta krävs och att risken för 
igensättning minskar. Nackdelen med att använda membran för polering på detta sätt är att man 
förutom filtrerat vatten får ett rejektvatten som måste behandlas (på samma sätt som för 
spolslammet från skivfiltren) och att vattnet är väldigt utspätt.  

En annan nackdel med en MBR är att det ofta krävas någon form av finsil innan membranen för 
att förhindra framförallt hår eller andra fibrer från att sätta igen membranen (fouling). För att 
förhindra fouling över membranen krävs luft och rengöring med kemikalier. En fördel med MBR 
är att utgående vatten blir mycket rent och att det lämpar sig att använda som ”tekniskt vatten” 

då det även renar vattnet från bakterier.  

Översiktlig beskrivning av implementering av mikroplastrening på skansverket.  

Skivfilter  

Skivfilter skulle kunna installeras på utgående vatten efter eftersedimenteringen. Eventuellt kan 
vattnet behöva pumpas till skivfiltren. För att få en så bra avskiljning som möjligt föreslås att 
fällningskemikalie och/eller polymer tillsätts innan skivfilter. Detta kräver utrymme för 
kemikaliehantering samt utrymme och volymer för fällning och flockning.   

Skivfiltren kräver backspolningsvatten och för att spara på dricksvatten kan renat avloppsvatten 
användas. Förutom backspolning krävs även system för rengöring. Filtren behöver tvättas med 
utspädd syra med några veckors mellanrum samt med natriumhypoklorit ett par ggr/år. Även 
denna hantering av kemikalier kräver plats, det rekomenderas en fast installation för kemikalier. 
Vid höga flöden leds en del av flödet vid Skansverket förbi biosteget direkt till 
eftersedimenteringen efter den mekaniska reningen. Att vattnet inte renats biologiskt innan kan 
medföra en risk för påväxt på filtren och att en tätare rengöring kan komma att krävas.   

En anläggning för skivfilter med tillhörande utrusning skulle kunna placeras utanför bergrummet 
där avloppsreningsverket är beläget. Detta skulle kräva en yta på ca 400 m2.  

MBR  

Membran skulle antingen kunna installeras i slutet av slutsedimenteringsbassängerna eller i en 
separat bassäng efter slutsedimenteringen. Ett alternativ skulle i så fall kunna vara att använda 
en av slutsedimenteringsbassängerna som membrantank.  

För att hålla rent membranen krävs luft i bassängen vid membranen samt ett system för kemisk 
rengöring. Underhållsrengöring kan göras när de är nedsänkta i bassängen men för ”recovery 

cleaning” behöver bassängen tömmas eller membranen lyftas ur bassängen med någon form 
av travers. Båda dessa system för kemiska rengöring tar upp plats. Tankar för kemikalier och 
blåsmaskiner för till membranen kan troligen placeras utanför bergrummet, men viss yta 
kommer att krävas även i bergrummet.   

En uppskattning för ytbehovet för kringutrustning till membranen är svår att göra eftersom 
denna användning är ovanlig. För att med säkerhet kunna dimensionera membrananläggningen 
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krävs pilotförsök. Men en riktlinje för ytbehov för kringutrustning är ca 100 m2 för blåsmaskiner 
och kemikalieutrustning samt att viss yta troligen kommer att krävas inne i bergrummet.  

Slutsats 

Utifrån de studier och utredningar som genomförts fram tills idag, bör det kunna antas att 
reningsgraden av mikroplast vid ett avloppsreningsverk som Skansverket följer tidigare 
observationer som konstaterat att mikroplast reduceras till en mycket hög nivå. Att införa 
ytterligare reningssteg för att rena mikroplaster i en högre grad än vad som sker idag skulle vara 
mycket kostsamt i förhållande till miljönyttan. Men reningssteg som skivfilter eller MBR skulle 
kunna ha en relativt stor effekt på övriga utsläpp såsom fosfor, bakterier och annat suspenderat 
material.  

Man bör också komma ihåg att detta system inte renar bort mikroplasten utan flyttar 
mikroplasten till slamfasen. För att fullständigt rena bort mikroplasten krävs att rötslammet från 
Skansverket bränns (eller alternativ termisk behandling som exempelvis biokoltilverkning). I 
dagsläget sprids Skansverkets slam till åkermark och eventuella negativa effekter på åkermark 
är mindre undersökta jämfört med mikroplast i vatten.  
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 2021/00345  

Ledamotsinitiativ från Camilla Johansson (C) och Elving 
Andersson (C) om att utreda förutsättningarna för att utveckla 
reningsprocesserna vid Skansverket 

Sammanfattning 

Camilla Johansson (C och Elving Andersson (C) har inkommit med ett ledamotsinitiativ 
om att uppdra åt Uddevalla Vatten AB att, i samband med en översyn av Skansverket 
inför nya och utökade tillstånd, utreda förutsättningarna för att utveckla 
reningsprocesserna så att även läkemedelsrester och mikroplaster tas om hand. 
Kommunstyrelsen har överlämnat initiativet till kommunledningskontoret för 
beredning. 
  
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Västvatten AB. Bolaget är i en 
process med ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Skansverket. I 
processen kommer sannolikt länsstyrelsen att ställa krav på en utredning kring 
nedbrytningen av läkemedelsrester i reningsprocessen och vad det skulle innebära att 
införa en fullskalig process för rening och nedbrytning av läkemedel (t.ex. ozonering 
och filtrering med granulerat aktivt kol). Man har under ca två års tid undersökt 
reningen av läkemedel i den befintliga processen. Redan i dag bryts en relativt stor 
andel läkemedelsrester ner, exempelvis vissa antibiotika till drygt 90%. Det är oklart 
vilka eventuella krav på åtgärder som kan komma att ställas utifrån utredningens 
resultat. Besked om utredningskrav väntas under hösten 2021. 
  
Vad gäller mikroplast kan även detta komma att behöva utredas i den nuvarande 
tillståndsprocessen. Vid rening av vatten från mikroplatser används filter. Det krävs till 
ytan mycket stora filter för att klar vattenmängden och relativt stora markytor behöver 
tas i anspråk. Bolagets bedömning utifrån exempelvis naturvårdsverkets utredningar är 
att det i nuläget är mer effektivt att utreda och åtgärda andra större källor till utsläpp av 
mikroplast än avloppsvattnet så som exempelvis dagvatten från konstgräsplaner och 
dagvatten från vägar.  
  
Miljökraven ökar och det är troligt att det inom 20 års tid kommer finnas krav på bättre 
rening både vad gäller läkemedelsrester och mikroplaster. 
  
Västvatten avser inte att genomföra något ytterligare utredningsarbete utöver vad som 
krävs i ansökningsprocessen. Om ägaren önskar utredningsarbete utfört utöver dessa är 
Västvatten av uppfattningen att detta ska bekostas av Uddevalla kommun. 
  
Mot bakgrund av den information som lämnats av Västvatten föreslår 
kommunledningskontoret att Västvatten, efter samrådet som är planerat under hösten 
2021, lämnar en rapport avseende tillståndsprocessen samt en översiktlig genomgång av 
de tekniska förutsättningarna för mikroplastrening. Med detta föreslås initiativet anses 
besvarat. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-08-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 210 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 166. 
Ledmotsinitiativ 2021-05-26. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att hos Västvatten AB efterfråga en rapportering avseende tillståndsprocessen för 
Skansverket samt en översiktlig genomgång av de tekniska förutsättningarna för 
framtida mikroplastrening. Rapporten ska lämnas under hösten 2021. 
  
att med ovan anse ledamotsinitiativet besvarat. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-08-27 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-08-27 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-08-27 
Camilla Johansson  
Elving Andersson  
Peter Johansson, Västvattens verkställande direktör   
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-01-04 Dnr KS 2021/00294 

  

 

Handläggare 

Säkerhetssamordnare Fredrik Olsson 
Telefon 0522-69 60 51 
fredrik.c.olsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det 

öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Den 30 april 2021 inkom ett medborgarförslag rörande kommunens hantering av det 
öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum. I förslaget framställer förslagsställaren att 
det har pågått ett öppnat drogmissbruk i Uddevallas centrum där denna aktivitet leder till 
en ökad otrygghet för allmänheten som vistas i det offentliga rummet kring Uddevallas 
centrala stadsdelar. I förslaget yrkar förslagsställaren att kommunen anlitar väktare med 
avsikt att avhysa de individer som intar droger och alkohol offentligt samt att kontakta 
polisen vid de fall som det är nödvändigt. Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2021 
att överlåta beslutanderätten till kommunstyrelsen i ärendet.  
 
Uddevalla kommun har ett område i centrala stan med ordningsvakter i enlighet med 
LOV3. LOV3 är en abbreviation, vilken utskriven står för 3 § lagen (1980:578) om ord-
ningsvakter. Kommunfullmäktige har därtill beslutat (Dnr: KS 2021/00602) att tillföra 
ytterligare medel, fyra miljoner kronor, för trygghetsfrämjande ändamål. Sådana innebär, 
bland annat, ökade resurser för ordningsvakter i Uddevalla. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunens tilläggsbudget till flerårsplaner 2022–2024. Dnr: KS 2021/00602. 
Ansökan om förlängt tillstånd av utökat lov 3 område – Uddevalla centrum. Dnr: 
2021/00219. 
 Beslut om förordnande av ordningsvakter enligt 3§ i lagen (1980:578) om ordningsvak-
ter (LOV).  
Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det öppna drogmissbruket i Ud-
devalla centrum. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 120 Medborgarförslag från Dan 
Sallander om hanteringen av det öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum.  
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med ovan anse medborgarförslaget besvarad. 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-01-04 Dnr KS 2021/00294 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Fredrik Olsson 
Kommundirektör Säkerhetssamordnare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställare 
Handläggare 



Medborgarförslagets ärende: 
Hantering av det öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det har under flera år pågått ett öppet drogmissbruk i och runt Uddevalla centrum. Missbruket leder 
förutom stor skada för missbrukarna själva även till en ökad otrygghet för allmänheten som vistas i 
och runt centrum. Lämplig hantering av detta är nödvändig för att  öka tryggheten i och runt centrum 
samt för att minska skadeeffekterna från nämnt missbruk vad gäller brukarna och deras familjer. 
 
Jag yrkar således att kommunen anlitar väktare som i högre grad än i dag patrullerar allmänna platser 
i och runt centrum (även innanför avstängda områden). Detta i syfte att väktarna ska avhysa 
personer som publikt intar droger (inklusive alkohol) samt att väktarna i de fall det är nödvändigt 
även kontaktar polis och begär omhändertagande enligt lag. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-11-19 Dnr KS 2021/00485 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs 

med gamla E6 Grohed-Ljungskile  

Sammanfattning 

Örjan Boström har inkommit med medborgarförslag om en cykelbana längs med ganla 
E6 mellan Grohed och Ljungskile.  
 
Förslagsställaren skriver att det finns en skyltad väg för cyklister från Uddevalla söderut 
som heter E6-stråket. När den når vägkorsningen mellan väg 678 och 680 (gamla E6) 
vid Grohed leds cyklisterna ut på gamla E6:an söderut mot Ljungskile. Förslagsställaren 
anser att denna vägsträcka inte är lämplig för cyklister då den är både smal, saknar 
vägren och livligt trafikerad av bilar och att det vore av vikt att prioritera bygget av en 
cykelväg på detta vägavsnitt. Förslagsställaren bedömer vidare att det torde finnas goda 
möjligheter att bygga en cykelbana i vägens närhet då även järnvägen går parallellt med 
vägen och det är lätt att anlägga en cykelväg utmed denna. 
 
Kommunfullmäktige överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Märkningen ”E6-stråket” är en cykelled som skapades för uppskattningsvis 20 år sedan. 
Leden är inte längre aktuell och marknadsförs och underhålls inte längre. Det finns dock 
fortfarande skyltar kvar på vissa platser. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med 
andra aktörer för att skapa en ny cykelled led mellan Göteborg och Oslo som ska vara 
kvalitetssäkrad ur bl.a. trafiksäkerhetssynpunkt.  
 
Kommunledningskontoret delar uppfattningen att väg 680 har brister för gående och 
cyklister. Landsvägen är dock en del av det statliga vägnätet och det är inte kommunens 
ansvar att anlägga gång- och cykelvägar (GC-vägar) efter statligt vägnät. Kommunen 
ansöker dock om stöd för GC-utbyggnader inom ramen för den regionala 
infrastrukturplaneringen, dock har andra angelägna vägar prioriterats före väg 680 i 
detta arbete.  
 
Kommunledningskontoret delar uppfattningen att det är positivt om möjligheterna till 
cykling förbättras och att behoven av utbyggt cykelvägnät är stort. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19. 
Medborgarförslag från Örjan Boström. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-11-19 Dnr KS 2021/00485 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget.  
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Markus Hurtig 
Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende: 
Cykelbana längs med gamla E6 Grohed-Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
I många av våra grannkommuner finns fina, asfalterade cykel och gångvägar utmed landsvägar. 
Uddevalla kommun ligger långt efter här och vi behöver förbättra säkerheten för cyklisterna också i 
vår kommun! 
 Det finns en skyltad väg för cyklister från Uddevalla söderut som heter ”E6 stråket”. När den når 
vägkorsningen mellan väg 678 och 680 (gamla E6) vid Grohed leds cyklisterna ut på gamla E6:an 
söderut mot Ljungskile. Denna vägsträcka är inte lämplig för cyklister då den är både smal, saknar 
vägren och livligt trafikerad av bilar. Cyklister, och för den delen mopedister, lever farligt på denna 
sträcka och det vore av vikt att prioritera bygget av en cykelväg på detta vägavsnitt innan det händer 
en olycka.  
Det torde finnas goda möjligheter att bygga en bana i vägens närhet då även järnvägen går parallellt 
med vägen och det är lätt att anlägga en cykelväg utmed denna. Få delar torde vara privatägda så att 
hela eller större delen av sträckan borde kunna anläggas utan dröjsmål.  
Dessutom torde kostnaderna för en sådan anläggning på denna sträcka vara låga p.g.a. fördelaktiga 
markegenskaper. 
Mitt förslag är att skyndsamt handlägga detta ärende som kommer att öka motionerandet, minska 
CO2 utsläpp (fler tar cykel istället för bilen) samt rädda liv i framtiden. De flesta avstår att cykla 
denna väg p.g.a. trafiken och riskerna med den men inte alla, och det vilar en ständig risk för allvarlig 
olycka över de som vågar. Det finns heller inga bra alternativ då dessa är betydligt längre och mycket 
mer kuperade (också bilvägar) alt. delvis på stigar i skogen. 
 
Dagens datum: 
210905 
 
Namn: 
Örjan Boström 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-12-22 Dnr KS 2021/00664 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen inför ett system för 
nollbasbudgetering. 
Nollbasbudgetering är ett system som introducerades på 1970-talet som metod till den 
tidens traditionella budgetsystem. Metoden grundar sig på att man inför varje budgetår 
börjar om med ett blankt papper, dvs från noll. Budgeten byggs sedan upp nedifrån och 
uppåt, utifrån en analys av vad varje funktion i organisationen tillför samt dess 
kostnader och resultat. En nollbasbudget kräver att ansvariga chefer kan motivera alla 
sina budgeterade utgifter, samt att de identifierar alternativa sätt att utföra varje 
aktivitet. 
Denna metod har, precis som alla andra budgetmetoder, sina för- respektive nackdelar. 
Till fördelarna räknas kravet på att chefer behöver överväga alternativa sätt att bedriva 
verksamhet samt en direkt koppling av utgifter till aktiviteter. Till nackdelarna räknas 
främst den omfattande resursinsats som krävs för att utreda och börja om från början 
inför varje budgetperiod, samtidigt som verksamheterna behöver stabila förutsättningar 
över tid. Det finns också svårigheter att motivera utgifter för verksamsamheter som inte 
har konkreta och direkt mätbara resultat. 
 
Metoden använts numera ytterst sparsamt, främst på grund av att den är resurs- och 
tidskrävande att genomföra kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-22 
Medborgarförslag 2021-11-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 §295 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-12-22 Dnr KS 2021/00664 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende:   KS 2021/664 
Nollbasbudgetering 
 
Ditt medborgarförslag: 
Kommunal budget – ja det brukar inte intressera så många. Inte ens alla förtroendevalda har insikt i 
vad det är hen beslutar och konsekvenserna av detsamma. Men, då det är en av de viktigaste 
styrfunktionerna i kommunen borde budgetprocessen och framtaga förslag också göras mer 
överskådligt för medborgarna, såväl som för de förtroendevalda.  
Idag kan man lite styggt säga att budgeten är ett självspelande piano. Hen ser vad vi gjort av med 
innevarande år, lägger till något politiskt gångbart – och så ökar hela tiden budgetomslutningen. Ofta 
utan att vi kan se några praktiska resultat i den kommunala kärnverksamheten. Det verkar också som 
helt omöjligt att ta bort något från den lokala budgeten. Men den byråkratiska överbyggnaden har 
dessutom fått öka – år för år. 
Det finns dock andra sätt att angripa problematiken på. Om vi börjar med nollbasbudgetering och 
styr detta bl a utifrån principerna om vad som lag och förordning kräver av vår kommun och därefter 
värderar det vi anser vara väsentligt – då kan vi få en större transparens och förhoppningsvis ett 
större engagemang kring hur vi använder allas våra skattepengar. 
Nollbasbudgetering introducerade för första gången på 70-talet av Peter A. Pyhrr i en artikel i Harvad 
Business Review. Metoden började användas av allt fler som ett alternativ till den traditionella 
budgeteringen, dvs. den som till stor del baseras på resultatet från föregående år, inklusive mindre 
justeringar beroende på förväntningar och krav.  
Nollbasbudgetering handlar i grund och botten om att man inför varje ny budgetcykel och börjar om 
från noll, med ett blankt papper. Budgeten byggs sedan nerifrån och upp baserat på att varje 
funktion inom organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och resultat som 
funktionen tillför. Rätt använt ger nollbasbudgetering verksamheten bättre koll över kostnader. Det 
ger en insyn i vilka som är de stora kostnadsdrivarna, men även vilka funktioner eller uppgifter som 
tillför värde. Dessutom möjliggör metoden att organisationens strategier och långsiktiga mål i större 
grad kan knytas till specifika funktioner och uppgifter inom organisationen.  
Den kommunala verksamheten i Uddevalla är fylld av vackra mål. Men när målen ska uppnås – 
framför allt i kärnverksamheter som omsorg och utbildning- framgår ganska tydligt att det inte finns 
medel att klara av dessa mål. Det hyvlas ekonomiskt lite här och där i verksamheten, men målen 
ligger kvar. På sikt skapar detta en otydlig styrprocess – vi har vackra mål men vi kommer aldrig att 
nå dit. 
Med tanke på de prognoser som SKR har lämnat om kraftigt sjunkande totala intäkter i 
kommunsektorn de närmaste åren är det dax för Uddevalla att ta budgetprocessen och 
prioriteringarna av våra skattepengar till en ny nivå. 
 
Jag föreslår att: 
1. Uddevalla kommun skyndsamt inför ett system med nollbasbudgetering som utgår 
från 
a) Att uppfylla krav enligt lag och förordning 
b) Att mål som sätts upp i budget  finansieras till 100 procent 
 
2. Att kommunen årligen initierar en folkbildningskampanj om hur man avser att 
använda våra gemensamma skattepengar. Detta innan beslut tas så att medborgarna kan efterhöra 
åsikter från de politiska partierna och kanske påverka desamma. 
 
Dagens datum: 2021-11-15 
Namn: Pär Allvin 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Andréa Kihl 
Mail 

andrea.kihl@uddevalla.se 
 

 

Medborgarförslag från Inga Lundqvist om att uppmärksamma 

internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor  

Sammanfattning 

Inga Lundqvist har lämnat ett medborgarförslag om att uppmärksamma 25/11, FN:s 
internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen manifesteras världen 
över genom att byggnader och statyer belyses i orange. Förslagsställaren menar att även 
Uddevalla borde uppmärksamma denna dag med orange belysning på någon byggnad i 
centrum eller på torget.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för belysning på Rådhuset och statyn på 
torget ser inga hinder i förslaget. Orange upplysning av byggnader och statyer den 
25/11 behöver dock göras ihop med information om varför det görs- för att manifestera 
mot mäns våld mot kvinnor. Det behövs också en beredskap i kommunen ifall frågor 
kommer in från allmänheten. Enheten mot våld i nära relation, under 
socialförvaltningen, har sagt ja till att fungera som en mottagare och samordnare om 
dagen uppmärksammas. Enheten hanterar det akuta arbetet med mäns våld mot kvinnor 
och jobbar också med samverkan och kunskapsspridning som del i det förebyggande 
arbetet.  
 
Ett uppmärksammande i Uddevalla kan starta småskaligt, med orange belysning och 
information på webb och sociala medier. Successivt kan den 25/11 fyllas med 
aktiviteter och mer kunskapsspridning, genom samordning och samverkan med 
civilsamhälle och andra aktörer. Det görs idag i några av grannkommunerna genom En 
vecka fri från våld. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
förslaget.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla medborgarförslaget 
 
att ett uppmärksammande av den 25/11 inför 2022 samordnas genom enheten mot våld 
i nära relation. 
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Ärendebeskrivning 
 

Mäns våld mot kvinnor och Orange Day 
Mäns våld mot kvinnor kostar liv och samhällsresurser. Uddevalla är inte förskonade 
från problemet. Enligt enheten mot våld i nära relation har en strid ström av kvinnor, 
barn och våldsutövande män sökt till Kriscentrum sedan enheten startade 2012. Cirka 
80 % av de ärenden som kommer in till socialtjänstens sektion barn och unga rör våld i 
nära relation. Från regeringen sida har mäns våld mot kvinnor aktualiserats särskilt 
under 2021 med ny skärpt lagstiftning och åtgärdsprogram1. 
 
Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera mot våldet mot 
kvinnor. Orange används som en ljus och optimistisk färg, för att symbolisera en värld 
fri från våld. 25 november - Internationella dagen för avskaffandet av våld mot 
kvinnor, instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Nationellt uppmärksammas 
dagen runtom i landet genom initiativet En vecka fri från våld. Initiativet leds och 
initieras av organisationerna Unizon, MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, 
Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner. Syftet med veckan är att belysa 
våldet mot kvinnor och sprida kunskap om att våld går att förebygga2.  
 
Det finns många internationella dagar under året, varför skulle Uddevalla kommun 
uppmärksamma just denna dag? Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande och aktuellt 
samhällsproblem och det yttersta tecknet på ojämställdhet mellan könen. Genom att 
belysa problemet och sprida information bidrar kommunen också i det förebyggande 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  
 
En vecka fri från våld i grannkommunerna 
I många kommuner och regioner i landet uppmärksammas En vecka fri från våld. Ett 
nära exempel är våra grannkommuner Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg som 2021 
gjorde det för tredje året i rad. Aktiviteter som genomförs under veckan är bland annat: 
information om hur kommunen jobbar akut och förebyggande med mäns våld mot 
kvinnor, information om vart utsatta kan vända sig, föreläsningar, ljusmanifestation och 
uppmaning om att bära orange. Det arbetet som görs i Trollhättan, Lilla Edet och 
Vänersborg sker i samverkan mellan kommunerna, regionen (ungdomsmottagning och 
vårdcentral), civilsamhället, (däribland brottsofferjouren, kvinnojourer, Mans-nätverk, 
Svenska kyrkan). Aktiviteter finansieras delvis från folkhälsobudgeten och 
socialförvaltningarna. Eftersom En vecka fri från våld är ett samarbete mellan 
kommunerna kan kostnader delas och kommunerna drar nytta av varandras aktiviteter 
och resurser. En viktig del under En vecka fri från våld är att arbetet i förvaltningar och 
civilsamhället blir synligt för allmänheten. Socialförvaltningarna har beredskap om det 
kommer in fler samtal under veckan, men mycket handlar om att sätta ljus på  
problematiken och på de förebyggande insatserna så att frågan lever vidare under hela 
året. 
                                                      
1 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/  
2 https://www.unwomen.se/kampanjer/orange-day/ 
  https://www.unizonjourer.se/aktuellt/kalendarium/en-vecka-fri-fran-vald-2021/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
https://www.unwomen.se/kampanjer/orange-day/
https://www.unizonjourer.se/aktuellt/kalendarium/en-vecka-fri-fran-vald-2021/
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Mäns våld mot kvinnor och arbetet i Uddevalla kommun 
Inom flera förvaltningar och grupper pågår arbete med jämställdhet och 
våldsförebyggande insatser. Socialförvaltningens enhet mot våld i nära relationer 
erbjuder stöd via Kriscentrum, som med sin samtalsmottagning vänder sig till 
våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövande vuxna. Att sprida kunskap och att 
synas och höras utåt är en del i enhetens uppdrag och i det förebyggande arbetet med 
mäns våld mot kvinnor. Enheten samverkar också med andra aktörer. Ett exempel är 
samarbetet med Uddevalla Energi, där en del av kundernas abonnemang gick till 
kommunens skyddade boendet Vingen som i sin tur samverkar med den ideella 
föreningen Kvinnojouren Kaprifolen. Kampanjen resulterade i sammanlagt 183 000 kr 
till Vingens skyddade boende. 
 
I det övergripande arbetet har Uddevalla kommun genom Plan Integration en politisk 
strategi att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), där kvinnor i hög grad 
är utsatta. HRV-gruppen är en tvärsektoriell grupp med aktörer från skola, socialtjänst, 
Hälsokällan i Fyrbodal samt Barnahus Fyrbodal och finansieras genom 
folkhälsopolitiska rådet. Gruppen träffas en gång i månaden för att samverka i ärenden 
som rör hedersfrågor samt ordna aktiviteter och föreläsningar.  
 
Det förebyggande arbetet med mäns våld mot kvinnor sker också inom barn-och 
utbildningsförvaltningen. Tillsammans med Hälsokällan på Fyrbodals 
kommunalförbund genomförs ett framgångsrikt arbete med våldsprevention i skolor och 
förskolor, med syfte att lägga grunden för ett jämställt samhälle fritt från våld. 
Uppmärksammas Orange Day den 25/11 kan både HRV-gruppen och barn och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med Hälsokällan bidra med kunskapsspridning 
och temaföreläsningar.  
 
Inför 2022 finns redan ett lokalt engagemang att bygga vidare på. Den 25/11 2021 tog 
sociala samverkansgruppen Dalaberg initiativ till att uppmärksamma Orange Day. I 
gruppen finns aktörer från kommunen, regionen, näringslivet och civilsamhället 
representerade. Under dagen fanns en representant från brottsofferjouren på mötesplats 
Dalaberg, information spreds med flygblad, på webb och sociala medier och 
verksamheterna i området delade ut orange frukt och orangea rosetter. Organisationen 
No Hate Uddevalla genomförde också en digital ljusmanifestation på sin Facebook-sida. 
 
Genom att uppmärksamma Orange Day och En vecka fri från våld kan det arbete som 
görs i Uddevalla kopplat till mäns våld mot kvinnor, både akut och förebyggande, lyftas 
fram och bli mer känt för kommuninvånarna. Det kan starta småskaligt med information 
om mäns våld mot kvinnor, om det förebyggande arbetet, vart utsatta kan vända sig, 
inramat med orange belysning. Därefter kan Orange Day utvecklas succesivt genom 
samverkan med civilsamhälle och andra kommuner till en stark återkommande 
manifestation i en brännande samhällsfråga.   
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Sara Gustavsson Andréa Kihl 
Tf. förvaltningschef kommunledningskontoret Demokratiutvecklare/utredare 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till förlagsställaren 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 november 2020 14:07 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
25/11 internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Många byggnader och statyer världen över belyses med färgen orange för att uppmärksamma denna 
dag. 
Förslag: Även Uddevalla bör uppmärksamma denna dag med orange belysning på någon byggnad i 
centrum eller på statyn på torget. 
 
Dagens datum: 
2020 11 24 
 
Namn: 
Inga Lundqvist 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

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

 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-03 om en lokal för uthyrning till lokala 
hantverkare i syfte att dessa skulle kunna hyra en bit av en vägg för att få visa och sälja 
sina alster. Förslagsställaren skriver vidare att det skulle vara ett sätt att visa fram 
kommunens lokala hantverkare och även visa upp kommunen. Förslagsställeran 
förordar lokalerna på I 17-området.  
 
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt remissvar 
skriver att kommunen inte äger fastigheter på I 17-området och därför ej har möjlighet 
att hyra ut lokaler där. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget heller ingen 
annan lämplig lokal för ändamålet. Nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-09 § 493. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16  
Medborgarförslag 2020-12-03. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Lokal för hantverare 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Söker en lokal för lokala hantverkare som kan få hyra en bit av en vägg för att få visa o sälja sina 
lokala producerade alster. 
Gärna i gamla fina lokaler som står tomma, som på gamla I17. 
Tänker att man kan få hyra för en kortare el längre tid. 
Ett sätt att få visa fram våra lokala hantverkare o visa upp vårt vackra Uddevalla där platser som tex 
de gamla lokalerna på I17 är. 
Tyggården vore ett perfekt hantverkcentrum. 
Jag själv är mkt intresserad av att hålla i en sån verksamhet. 
Tanken är att det inte ska vara för dyrt att hyra en plats o att en del ska täcka hyran o ev få sponsring 
från kommunen. 
Visst vore det en bra idé för vårt Uddevalla? O gärna innan turism säsongen börjar. 
Med vänlig hälsning, 
Annika Olausson 
Björkebacken 133 
45993 Ljungskile 
flower.1967@hotmail.com 
0734349199 
 
Dagens datum: 
3/12 2020 
 
Namn: 
Annika Olausson 
 

mailto:flower.1967@hotmail.com
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Handläggare 

Enhetschef Peter Fridlund 
Telefon 0522-69 64 04 
peter.fridlund@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-15 om önskan att hyra en lokal för lokala 
hantverkare i syfte att lokala hantverkare skulle få hyra en bit av en vägg, för att få visa 
och sälja sina lokala producerade alster. Vidare beskriver förslagsställaren att det skulle 
vara ett sätt att visa fram kommunens lokala hantverkare och visa upp vårt vackra 
Uddevalla. Förslag ges på lokal i de gamla lokalerna på I17. 
 
Kommunen äger ej fastigheter på I17-området och har därför ej möjlighet att hyra ut 
lokal inom området. Förvaltningen har i dagsläget ingen lämplig lokal för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Medborgarförslag 2020-12-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 322 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Peter Fridlund 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 493 Dnr SBN 2020/00774 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-15 om önskan att hyra en lokal för lokala 
hantverkare i syfte att lokala hantverkare skulle få hyra en bit av en vägg, för att få visa 
och sälja sina lokala producerade alster. Vidare beskriver förslagsställaren att det skulle 
vara ett sätt att visa fram kommunens lokala hantverkare och visa upp vårt vackra 
Uddevalla. Förslag ges på lokal i de gamla lokalerna på I17. 

Kommunen äger ej fastigheter på I17-området och har därför ej möjlighet att hyra ut 
lokal inom området. Förvaltningen har i dagsläget ingen lämplig lokal för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Medborgarförslag 2020-12-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 322 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S) och Krister 
Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
Jarmo Uusitalo 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2021-12-15 till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Säkerhetssamordnare Fredrik Olsson 
Telefon 0522-69 60 51 
fredrik.c.olsson@uddevalla.se 

 

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

ökad säkerhetsorganisation  

Sammanfattning 

Den 15 september 2019 inkom en motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin med 
förslaget att utöka Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation. Motionärerna framställer 
att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation, vid tidpunkter av författande av motion, 
bestod av enbart säkerhetschefen. I motionen drar de paralleller till Trollhättan som vid 
tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad med tre heltidsanställda samt Vänersborg 
och Orust kommun med två vardera i sin respektive kommunala säkerhetsorganisation. 
Avslutningsvis åsyftade motionärerna att säkerhet och trygghet inte uppfattas som en pri-
oriterad fråga i den kommunpolitik som utövas i Uddevalla kommun och yrkade på att 
utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre heltidsanställda. Kommunfullmäk-
tige beslutade 9 oktober 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Uddevalla kommun har sedan januari 2021 en enhet dedikerad till att ansvara för den 
kommunövergripande samordningen för trygghet, krisberedskap, säkerhetsskydd samt 
informationssäkerhet: Enheten för trygghet och samhällsskydd. I skrivande stund, januari 
2022, består enheten utav sex heltidsanställda.   

Beslutsunderlag 

Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibblin (SD) om utökad säkerhetsorgani-
sation. 
 
Protokollsutdrag 2019-10-09 § 256 Motion från Martin Petterson (SD) och Elena Tibb-
lin (SD) om utökad säkerhetsorganisation. 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att med ovan anse motionen besvarad. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
En motion från Martin Pettersson och Elena Tibblin inkom den 15 september 2019 med 
förslaget att utöka kommunens säkerhetsorganisation till minst tre heltidsanställda. Mot-
ionärerna drog jämförelser mellan Uddevallas säkerhetsorganisation till angränsade kom-
muner, såsom Trollhättan som vid tidpunkten hade åtta heltidsanställda, Strömstad som 
hade tre heltidsanställda samt Vänersborg och Orust kommun med två heltidsanställda 
vardera. Vid motionens utformande bestod kommunens säkerhetsorganisation av en hel-
tidsanställd, Uddevalla kommuns säkerhetschef. Det fattades beslut i kommunfullmäk-
tige den 9 oktober 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin har säkerhetsarbetet inom Uddevalla 
kommun koncentrerats till att hantera pandemins inverkan och konsekvenser på samhället 
och medborgarna i kommunen. Detta har medfört, bland annat, att besvarande av mot-
ioner blivit fördröjda. 
 
Organisation 
Uddevalla kommun har sedan januari 2021 inrättat en enhet, Enheten för trygghet och 
samhällsskydd, med syfte att arbeta gentemot trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor i 
kommunen och samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet på både operativ 
och strategisk nivå i enlighet med kommunens geografiska områdesansvar. Enheten för 
trygghet och samhällsskydd är placerad under kommunledningskontoret och rapporterar 
till kommundirektören. När enheten inrättades i början av 2021 bestod den då utav tre 
heltidsanställda, men har under hösten 2021 fortsatt att växa till att i skrivande stund bestå 
av sex personer: 
 

- En säkerhetschef (enhetschef), tillika kommunens säkerhetsskyddschef. 
- Tre säkerhetssamordnare med olika inriktningar: 

o Krisberedskap och civilt försvar.  
o Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. 
o Informationssäkerhet samt bistår med utredningar gentemot ovanståendes 

respektive uppdrag. 
- Ett dataskyddsombud. 
- En med dedikerad utredningskapacitet. 

 
I anslutning till kommunens arbete med krisberedskap, i huvudsak spåret med signal-
skydd, tillhandahåller Uddevalla kommun kryptografiska metoder för att säkra kommu-
nikation till utomstående aktörer i samband med försändelser av säkerhetskänslig inform-
ation. Funktionen som biträdande signalskyddschef har utsetts till den nuvarande säker-
hetssamordnaren med inriktning krisberedskap och civilt försvar. Förevarande funktion 
har i sitt ansvarsområde att leda och samordna signalskyddsarbetet och dess organisation. 
Den ordinarie signalskyddschefsfunktionen tillhandahålls av Länsstyrelsen Västra Göta-
land.  
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Verksamhetsområden 
Enheten för trygghet och samhällsskydd har fyra ansvarsområden: Säkerhetsskydd, sam-
hällstrygghet, krisberedskap och civilt försvar samt verksamhetsskydd. Varav var och en 
av dessa ansvarsområden kommer att kortfattats behandlas nedan. 
 

- Säkerhetsskydd 
Under hösten 2021 har enheten ansvarat för upprättandet och författandet av Uddevalla 
kommuns säkerhetsskyddsstrategi och respektive säkerhetsskyddsanalys av samtliga för-
valtningar inom Uddevalla kommun, utvalda delar av Uddevalla Utvecklings AB samt en 
privat aktör utefter särskilt intresse. Förevarande strategi antogs den 7 december 2021 
(Dnr. 2021/00716). Säkerhetsskydd innefattar även säkerhetskontroll av anställda samt 
hantering av antagonistiska hot mot objekt eller människor, för att nämna några exempel. 
Enheten för trygghet och samhällsskydd kommer att från och med i januari 2022 att an-
svara för kommunens övergripande samordning av informationssäkerhet. 
 

- Samhällstrygghet 
Enheten för trygghet och samhällsskydd ansvarar för att samordna arbetet med den of-
fentliga tryggheten i Uddevalla. I skrivande stund pågår en driftsättningsperiod för IT-
systemet EMBRACE Safety i syfte att etablera en systematisk kartläggning över otrygg-
hetsskapande incidenter som inträffar i kommunen. Genom förevarande informationssy-
stem kan enheten metodiskt etablera insatser med förmåga att mäta effekten och nyttan 
av dessa. Enheten fungerar bland annat som sammankallande i projektet grannsamverkan 
och bistår med information och material, såsom skyltar och broschyrer, samt samordnar 
projektet trygga trappan som genomförs av Uddevallahem, Polismyndigheten samt pri-
vata bostadsaktörer i Uddevalla.  
 

- Krisberedskap och civilt försvar 
Enheten för trygghet och samhällsskydd samordnar kommunens krisberedskap och civila 
försvar. Inom området ansvarar enheten för kommunens signalskyddsorganisation och 
kontinuerliga arbete med att skicka information med kryptografiska funktioner. Under 
hösten 2021 har enheten arbetat för att arbeta fram det arbete inom krisberedskap som har 
blivit indirekt försenat av hanteringen av covid-19. Kommunens risk- och sårbarhetsana-
lys (Dnr. 2021/00610), krisplan (Dnr. 2021/00611) och plan för extraordinära händelser 
(2021/00612) för mandatperioden 2018–2022 har blivit upprättade och antagna under 
hösten 2021. Planernas upprättande har blivit kraftigt försenad med anledning av den på-
gående covid-19-pandemin och hanteringen av denna.  
 

- Verksamhetsskydd 
Slutligen arbetar Enheten för trygghet och samhällsskydd med skydd, bevakning och till-
trädesskydd. Förevarande avser ett förebyggande arbete mot skador, försäkringsskydd, 
att kommunens larm håller en hög standard, kamerabevakning samt att tillhandahålla ett 
kontinuerligt stöd till de ordningsvakter och väktare som anlitas av kommunen.  
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Malin Krantz Fredrik Olsson 
Kommundirektör Säkerhetssamordnare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Motionärerna 
Handläggare 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-10-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 256 Dnr KS 2019/00744  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2019-10-14 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Rolf Johnsson (L) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-14 intygar 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-10-15 
Förslagsställaren 



2019-09-15

*ur*
Motion - Utökad säkerhetsorganisation

En av Sverigedemokraternas mest angelägna prioriteringar är att våra kommuninvånare alltid ska
kunna känna sig säkra. Kvinnor ska våga gå hem ifrån stadens krogar utan att behöva oroa sig för
sexuella övergrepp, unga ska kunna gå hem från skolan utan att behöva oroa sig för att bli rånade,
gamla ska kunna öppna sin dörr utan att oroa sig för att en främling tränger sig in i deras hem.
Det allmänna rummet ska vara ett komplement till det privata hemmef inte ett privilegium för de
som/ genom att sprida rädsla, håller andra inomhus.

För att säkerhets- och trygghetsperspektivet på riktigt skall kunna genomsyra den kommunala
servicen valde vi i vår kommunala budgetmotion kraftigt utöka kommunens säkerhetsorganisation så

att den fick ekonomiska och personella resurser lika Trollhättans stad. Att Sverigedemokraternas
budgetmotion föll gör inte frågan om kommuninvånarnas trygghet mindre angelägen.

I dagsläget utgörs Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation av säkerhetschefen personifierad.
Detta skall jämföras med att närliggande större grannkommuner har minst 2 anställda i sin
säkerhetsorganisation. Trollhättan stad har 7 heltidsanställda, Vänersborgs kommun har 2
heltidsanställda, Orust kommun har 2 heltidsanställda och Strömstad kommun har 3 heltidsanställda.

Utöver ovanstående jämförelse av resurser mellan ovanstående kommuner så finns det också en
skillnad i arbetsuppgifter. Vår säkerhetsansvarige ansvarar nämligen också för drift av den
brottsförebyggande verksamheten. Hur duktigt och drivande vår säkerhetschef än må vara är han till
syven och sist blott en person.

Omvärldsbevakningen skvallrar om att säkerhet och trygghet inte är en prioriterad fråga i Uddevallas
kommunpolitik och resultatet tar vi fortlöpande del av genom rubrikerna i nyhetsflödet. Det är helt
enkelt inte rimligt att en kommun av vår storlek har en så resursfattig organisation.

Vill vi på riktigt kunna arbeta med trygghetsfrågor på både kort och lång sikt måste vi också ha en
organisation som möjliggör detta. Vår ambition med denna resursförstärkning är att våra
kommuninvånare skall kunna känna sig trygga i vår kommun.

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

att Uddevalla kommuns säkerhetsorganisation utökas till minst tre heltidsanställda

20L

Elena Tibblin (SD)
Ledamot

de^
U

Pettersson (SD)
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–
2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 
kartläggning av förorenad mark ska avslutas. Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med 
motiveringen att det är nämndövergripande uppdrag och att eventuellt avslutande bör 
ske samordnat mellan nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19.  
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-10-20.  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-11-11 § 435. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2020 att fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för 
planering och sanering. 
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att följande uppdrag ska kvarstå: 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium följande fem uppdrag från flerårsplan 2019–
2021, 2020–2022 samt 2021–2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete.  
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att uppdraget 
kartläggning av förorenad mark ska avslutas. (Nämndens avrapportering återges nedan.) 
 
Övriga fyra uppdrag föreslås kvarstå med motiveringen att det är nämndövergripande 
uppdrag och att eventuellt avslutande bör ske samordnat mellan nämnderna.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplanen 2019–2021 i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och sanering. 
Arbetet har utgått från kartläggningen som finns, EBH (efterbehandling av förorenade 
områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden och i 
stödet registreras områden med nedlagda eller pågående industriella verksamheter som 
misstänks vara förorenade. En förstudie har arbetats fram som ska ge 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 för att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten 
samt så att nationella, regionala och lokala miljömål kan uppnås. 

 
Nämndens myndighetsavdelning genomförde under våren 2020 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 för att arbeta vidare. 
Myndighetsavdelningen är ansvarig för kartläggningen av förorenade områden och 
nämndens planeringsverksamhet är huvudman och projektledare i genomförande.  
 
Planeringsavdelningen genomförde under 2020 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 
(förorenade områden) -handlingsplan arbetas fram som kommer ligga till grund för 
vidare kartläggning av förorenade områden. 
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Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings ordinarie verksamhet. 
Rutiner för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning finns och bedömningen är 
därför att uppdraget kan avslutas. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte 
med kommunstyrelsens presidium som godkände att skriva fram uppdraget till 
samhällsbyggnadsnämnden för avslut. 

 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Camilla Karlsson 
Förvaltningschef Utredare 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Malin Witt 
Telefon 0522-69 58 26 
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020-

2022 samt 2021-2023 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt fem uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 
2020-2022 samt 2021-2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021, för att stämma av 
önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  
 
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 
inom det ordinarie arbetet. 
Följande fem uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 
 

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Minnesanteckningar från uppsiktspliktsmöte med samhällsbyggnadsnämnden daterade 
2021-10-04 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
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Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt fem uppdrag från flerårsplan 2019–2021, 
2020-2022 samt 2021-2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021, för att stämma av 
önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  
Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 
inom det ordinarie arbetet. 
Följande fem uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och 
sanering. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplanen 2019–2021 i uppdrag att fortsätta 
kartläggningen av förorenad mark för att ge underlag för planering och sanering. 
Arbetet har utgått från kartläggningen som finns, EBH (efterbehandling av förorenade 
områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden och i 
stödet registreras områden med nedlagda eller pågående industriella verksamheter som 
misstänks vara förorenade. En förstudie har arbetats fram som ska ge 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 för att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten 
samt så att nationella, regionala och lokala miljömål kan uppnås. 

Nämndens myndighetsavdelning genomförde under våren 2020 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 för att arbeta vidare. Myndighetsavdelningen är ansvarig för 
kartläggningen av förorenade områden och nämndens planeringsverksamhet är 
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huvudman och projektledare i genomförande. 
 
Planeringsavdelningen genomförde under 2020 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 (förorenade områden) -handlingsplan arbetas fram som kommer ligga till grund för 
vidare kartläggning av förorenade områden. 
 
Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings ordinarie verksamhet. Rutiner 
för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning finns och bedömningen är därför att 
uppdraget kan avslutas. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsens presidium som godkände att skriva fram uppdraget till 
samhällsbyggnadsnämnden för avslut. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. Nämnden och dess förvaltning har för att omsluta 
all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen tre pågående 
projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering. 
  
Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, 
kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Förvaltningen har lyft 
ekonomiska behov och nyttor i samband med budgetdialogen för att komma framåt i 
arbetet. Inga extra medel har tillskjutits uppdraget, men förvaltningen fortsätter arbetet 
med att digitalisera och automatisera med utgångspunkt i de tre projekten och 
förvaltningens processarbete. 
 
En handlingsplan har arbetats fram med prioriterade målsättningar, aktiviteter samt 
organisation och tidsplan, kopplad till förstudien kring vilka satsningar och 
digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen som är rätt att göra. Det arbetas aktivt med 
att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande automatisering av 
delprocesser och flöden. Uppdraget arbetas med i ordinarie verksamhet och bedöms 
därför kunna avslutas. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsens presidium som godkände att skriva fram uppdraget till 
samhällsbyggnadsnämndens för att avsluta. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i utifrån flerårsplan 2021–2023 i uppdrag att 
tillsammans kommunövergripande, arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och samordningen. Representanter 
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från samhällsbyggnad har utsetts, de som representerar nämnden är 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef. Första mötet hölls i maj 
2021. Arbetet är uppstartat och ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder. Kommunledningskontoret är sammankallande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndens presidium deltar i arbetet och hanterar 
frågorna inom uppdraget. 
  
Nämnden och dess förvaltning arbetar framför allt med trygghetsperspektivet i ny- och 
om byggnationer samt vid skötsel av grönområden. Bedömningen är att uppdraget kan 
avslutas. Uppdraget har enligt rutin lyfts på höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsens presidium, som godkände att uppdraget skrivs fram för avslut till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2021–2023 i uppdrag att 
tillsammans kommunövergripande förbättra den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och samordningen. Representanter 
från samhällsbyggnad har utsetts, de som representerar nämnden är 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef. Första mötet hölls i maj 
2021.  
Arbetet är uppstartat och ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder. Kommunledningskontoret är sammankallande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndens presidium deltar i arbetet. Bedömningen 
är att uppdraget kan avslutas. Uppdraget har enligt rutin lyfts på höstens 
uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsens presidium, som godkände att uppdraget 
skrivs fram för avslut till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplan 2021–2023 i uppdrag att 
tillsammans kommunövergripande, arbeta för barn och unga på Tureborg.  
Kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och samordningen. Representanter 
från samhällsbyggnad har utsetts, de som representerar nämnden är 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef. Första mötet hölls i maj 
2021.  
Arbetet är uppstartat och ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder. Kommunledningskontoret är sammankallande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämndens presidium deltar i arbetet. Bedömningen 
är att uppdraget kan avslutas. Uppdraget har enligt rutin lyfts på höstens 
uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsens presidium, som godkände att uppdraget 
skrivs fram för avslut till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Maria Jacobsson Malin Witt 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef, Samhällsbyggnad 
Avdelningschef, Myndighetsavdelningen 
Avdelningschef, Planeringsavdelningen  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 435 Dnr SBN 2021/00553 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 2020-
2022 samt 2021-2023 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige, lyfte 
samhällsbyggnadsnämndens presidium totalt fem uppdrag från flerårsplan 2019-2021, 
2020-2022 samt 2021-2023 på höstens uppsiktspliktsmöte 2021, för att stämma av 
önskan om att avsluta uppdragen med kommunstyrelsens presidium.  

Uppdragen som föreslås avslutas bedöms vara slutförda alternativt hanteras fortsatt 
inom det ordinarie arbetet. 

Följande fem uppdrag har diskuterats och godkänts att skriva fram för avslut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Minnesanteckningar från uppsiktspliktsmöte med samhällsbyggnadsnämnden daterade 
2021-10-04  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avrapportering av ovan nämnda uppdrag 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 

Justerat 2021-11-15  
Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-16 intygar  
Ola Löfgren 

  
Skickat 2021-11-16 till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef, samhällsbyggnad 
Avdelningschef, myndighetsavdelningen 
Avdelningschef, planeringsavdelningen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2022-01-19 Dnr KS 2021/00283 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 
höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
De fem uppdragen som föreslås avslutas bedöms av nämnden vara slutförda alternativt 
hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. 
 
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att fyra av uppdragen 
förklaras avslutade. Uppdraget om utvärdering av-, samt framtagande av nya 
bestämmelser för föreningsstöd föreslås dock fortsatt gälla då beslut om nya 
bestämmelser, enligt nämndens framställan, förväntas fattas under oktober månad 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19. 
Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 21-11-15. 
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 21-12-01 § 192. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna avrapporteringen av uppdragen från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2021 och 2020-2022 
 
- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4, 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet, 
 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap), 
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- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram 
en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun". 
 
att uppdraget kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag inte förklaras avslutat. 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte kultur- och 
fritidsnämndens presidium uppdrag från flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 på 
höstens uppsiktspliktsmöte 2021.  
 
Uppdragen som nämnden föreslår ska avslutas bedöms vara slutförda alternativt 
hanteras fortsatt inom det ordinarie arbetet. Respektive uppdrag, samt nämndens 
motivering redovisas nedan: 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag  
att utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade  
och tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 
Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i det nya medborgarhuset.  
Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd framtid ska ny lokal för  
Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. Endast nödvändiga insatser görs i  
Skolagatan 4 fram tills nya lokaler finns på plats. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att  
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar  
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet  
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart  
med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med hänvisning  
till det nya uppdraget. 
 
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta  
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal  
(idéburetoffentligt partnerskap) 
Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer med 
civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar i 
samarbete och dialog med föreningar och organisationer från civilsamhället som ett 
prioriterat område, IOP-avtal är ytterligare en möjlighet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag  
Arbetet pågår i Kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att fattas i kultur och 
fritidsnämnden i oktober 2022.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2022-01-19 Dnr KS 2021/00283 

  

 

 

 

 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun"  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för Hållbart friluftsliv 21-10-13 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Camilla Karlsson 
Förvaltningschef Utredare 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-12-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KFN 2021/00154 

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag från 
Kommunfullmäktige:  
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4)  
 
* Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6)  
 
* Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap) (KF ÖS 3)  
 
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 
 
 * Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 3)  
 
Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige:  
* Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag 
till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer 
och samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3)  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-11-15 Minnesanteckningar från 
Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 21-10-04  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen och därmed avsluta 
uppdragen.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begäran om förlängning för ovan nämnda 
uppdrag.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-12-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-12-03 
Annelie Högberg, Jennie Ekland 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-03 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-12-03 till 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 
Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från 

kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad 
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag från 
Kommunfullmäktige:  
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6) 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta 
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 
3) 
 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige:  

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i 
uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 
2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga 
berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-11-15 
Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 
21-10-04 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen och därmed avsluta 
uppdragen.  
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begäran om förlängning för ovan nämnda 
uppdrag.  
 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

 
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade 
och tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 
Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i det nya medborgarhuset. 
Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd framtid ska ny lokal för 
Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. Endast nödvändiga insatser görs i 
Skolagatan 4 fram tills nya lokaler finns på plats. 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 
(KF ÖS 6) 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med hänvisning 
till det nya uppdraget. 
 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta 
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 
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Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer med 
civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar 
i samarbete och dialog med föreningar och organisationer från civilsamhället 
som ett prioriterat område, IOP-avtal är ytterligare en möjlighet. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 3) 
Arbetet pågår i Kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att fattas i kultur och 
fritidsnämnden i oktober 2022.  
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 
(KF ÖS 3)  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för Hållbart friluftsliv 21-10-13 
 
 

 
 
 
 
Annica Ryman Viktoria Andreasson 
Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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Handläggare 

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

 

Revidering av taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll 

av livsmedel, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ny taxa för Uddevalla 
kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Taxan behöver revideras på grund 
av att lagstiftningen har uppdaterats under senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in 
uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) tagit fram ett underlag som används i hela landet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKR:s mall och föreslår ett antal 
förändringar för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 479. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 
Förslag till ny taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
Visualisering av ändringar i förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022,  
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280.  
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Författningssamlingen 
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Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 
 

Inledande bestämmelser 

 
1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen 

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 

livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

 

 Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 

jämställs med livsmedel. 

 

Allmänna bestämmelser om avgift 

 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 

nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 

livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion 

som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk 

produktion överklagas. 
 

4a §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 

4b §  Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 
 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 §  För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §. 

I 7–18 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (7 §) 

2. årlig kontrollavgift (8-11 §§) 

3. uppföljande kontroll (12 §) 

4. utredning av klagomål (13-14 §§) 

5. kostnader för korrigerande åtgärder (15 §) 

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (16 §) 
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7. importkontroll (17 §) samt 

8. avgift för inköp under dold identitet (18 §) 

 
 

Timavgift 

 
6a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme (2021 

års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga den tid 

som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 8 § i denna taxa eller annan 

planerad kontroll enligt denna taxa. 
 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 

beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 
 

6b §  Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av befogade klagomål och offentlig 

kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 7 

§ i denna taxa. 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

resor, revisioner, och kontroller i övrigt. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd 

handläggningstid. 
 
 

Avgift för registrering 

 
7 § Den som en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 

timme kontrolltid enligt 6b §. Detsamma gäller för den som anmäler en 

anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material 

i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det 

som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 
 
 

Årlig kontrollavgift 

 
8 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 
 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 

anläggningen. 
 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid” tillämpas. 
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Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 

livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 

känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 

utformar någon form av märkning eller presentation. En 

erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 

verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 
 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 

(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 

offentlig kontroll i § 6a. 
 

9 § Om en tillämpning av 8§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 

nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 

10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
 

11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 
 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

 
12  §  För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b § betalas om kontrollen blivit 

nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 

kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 

bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 

vidtagits. 
 

13 §  För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6b § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 

kan bekräftas. 

14 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 

(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b §, om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 

att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

15 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
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har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 

hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

16 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 

avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för 

utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen. 

Avgift importkontroll 

 
17 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6b § 

betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 

motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6b § 

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes 

ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

 

18 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-

medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll 

enligt 13-14 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad 

kan bekräftas. 

 

 

Nedsättning av avgift 

 
19 §  Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att avgift 

enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 12 §. En sådan avgift får endast 

ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625. 

 

Avgiftens erläggande 

 
20 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun genom 

samhällbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 

avgift eller i faktura. 
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Verkställighetsfrågor 

 
21 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får förordna 

att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 

22 §  Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

23 § Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022 och tillämpas på ärenden som kommer 

in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Uddevalla kommuns författningssamling 
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Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 
 

Inledande bestämmelser 

 
1 § Denna taxa gäller för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll 

prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen. och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), 

lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på 

jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 

ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 

denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser 

som lagstiftningen kompletterar. 

 

 Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 

jämställs med livsmedel. 

 

Allmänna bestämmelser om avgift 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
 

1.  registrering av anläggning 

2.  planerad offentlig kontroll 

3.  uppföljande kontroll som inte var planerad 

4.  utredning av klagomål 

5.  offentlig kontroll i övrigt 

betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga 

kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 

enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 

livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 

produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av 

överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 

animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar 

samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 

överklagas. 
 

4a §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 
 

4b §  Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 
 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
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Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 §  För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 

bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda 

kontrolltid enligt 6 §. 

I 7–18 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (7 §) 

2. årlig kontrollavgift (8-11 §§) 

3. uppföljande kontroll (12 §) 

4. utredning av klagomål (13-14 §§) 

5. kostnader för korrigerande åtgärder (15 §) 

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (16 §) 

7. importkontroll (17 §) samt 

8. avgift för inköp under dold identitet (18 §) 

 
 

Timavgift 

 
5 6a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme 

(2021 års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga 

den tid som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 7 8 § i denna taxa eller 

annan planerad kontroll enligt denna taxa. 
 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänstemanperson vid 

nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 

beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet. 
 

5 6b §  Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av befogade klagomål och offentlig 

kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 6 

7 § i denna taxa. 



Blad 5  

 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänstemanperson vid nämnden har 

använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 

samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 

resor, revisioner, och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 

föredragning och upprättande av beslut. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd 

handläggningstid. 
 
 

Avgift för registrering 

 
6 7 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva 

livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för 

dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid enligt 5 6b 

§ i denna taxa en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 

timme kontrolltid enligt 6b §. Detsamma gäller för den som anmäler en 

anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material 

i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det 

som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 
 
 

Årlig kontrollavgift 

 
7 8 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 
 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 

anläggningen. 
 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid” tillämpas. 
 

Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 

livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 

känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 

utformar någon form av märkning eller presentation. En 

erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 

verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 
 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 

(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 

offentlig kontroll i § 5 6a. 
 

8 9 § Om en tillämpning av 7 8§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 

blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 

nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 

grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 
 

9 10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
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10 11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 
11  §  Av 4 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av 

livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som 

bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak 

eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 
 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

 
12  §  Livsmedelsföretagare ska betala en avgift för nedlagd kontrolltid enligt 5b § i 

denna taxa. Det gäller offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under 

en offentlig kontroll. Sådan kontroll utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder vidtagits. För offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b § betalas 

om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 

under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Utöver detta ska livsmedelsföretagare även betala för de faktiska kostnaderna 

för provtagning och efterföljande analys av prover. 
 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 

till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

 

13 §  För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 

enligt 6b § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 

kan bekräftas. 

14 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 

(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b §, om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 

att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

15 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 

har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
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hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

16 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 

avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för 

utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 

anläggningen. 

Avgift importkontroll 

 
17 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6b § 

betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som 

motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6b § 

betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt 

nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes 

ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

 

18 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-

medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande 

nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll 

enligt 13-14 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad 

kan bekräftas. 

 

 

Nedsättning av avgift 

 
13 19 §  Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

avgift enligt denna taxa ska, sättas ned eller efterges. 

 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 12 §. En sådan avgift får endast 

ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 

 
14 20 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun genom 

samhällbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 

avgift eller i faktura. 
 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 

 
15 21 §  Av 33 § livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får 
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förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 
 

16 22 §  Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas samhällsbyggnadsnämndens beslut 

om avgift hos länsstyrelsen. Nämndens beslut om avgift överklagas till 

länsstyrelsen. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

23 § Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022 och tillämpas på ärenden som kommer 

in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 479 Dnr SBN 2021/00587 

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Sammanfattning 

Gällande livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel, behöver revideras på grund av att lagstiftningen har uppdaterats under 
senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska 
lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram ett 
underlag som används i hela landet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKRs mall och föreslår ett antal 
förändringar, för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts, som ändring av 
tjänsteman till tjänsteperson. 

Förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-19 
Förslag på livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel 2021-11-19 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S), Krister Olsson 
(C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022, 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
Jarmo Uusitalo 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2021-12-15 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00587 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Sammanfattning 

Gällande livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel, behöver revideras på grund av att lagstiftningen har uppdaterats under 
senaste året. Livsmedelsverket har arbetat in uppdaterad EU-lagstiftning i den svenska 
lagstiftningen och därefter har SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram ett 
underlag som används i hela landet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utgått från SKRs mall och föreslår ett antal 
förändringar, för att livsmedelstaxan ska innehålla alla de delar som lagstiftningen 
omfattar. Tilläggen gäller bland annat exportkontroll, importkontroll och avgift för 
inköp under dold identitet. Även språkliga ändringar har gjorts, som ändring av 
tjänsteman till tjänsteperson. 
 
Förvaltningen har visualiserat de föreslagna ändringarna i en bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-19 
Förslag på livsmedelstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel 2021-11-19 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel att gälla från 1 mars 2022, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-09, § 280 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00587 

  

 

 

 

 
Lisa Cronholm Jenny Karlsson 
Avdelningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-01-04 Dnr KS 2021/00735 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 

lagstiftning, fr.o.m. mars 2022 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om ändringar i taxan. Dessa 
gäller införande av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, 
anpassning till ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, 
förtydligande om att verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter betalar årsavgift enligt samma princip som 
verksamhetsutövare med tre eller fler miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för 
årsavgift för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska 
lösningsmedel.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna 
i beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 § 478. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens visualisering av föreslagna ändringar. 
Förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
angränsande lagstiftning 2021-11-18. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281.  
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Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Författningssamlingen 
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Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2022, § X. 

 

Gäller från den 1 mars 2022. 

 

Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område, 

avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för 

prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

  



Blad 2 
 

 

 

Innehåll 
Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning..................................................................................................... 1 

Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område ................................. 3 

Inledande bestämmelser ..................................................................................................... 3 

Timavgift ............................................................................................................................ 4 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag .......................................... 4 

Avgifter för anmälningsärenden ......................................................................................... 5 

Avgift för återkommande tillsyn ........................................................................................ 5 

Avgift för regelbunden tillsyn ............................................................................................ 6 

Avgift för tillsyn i övrigt .................................................................................................... 6 

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område ........... 8 

Taxebilaga 2 Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område .................... 23 

Taxebilaga 3 Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område .................................. 76 

Taxebilaga 4 Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn 

inom strålskyddslagstiftningens område ......................................................................... 77 

Inledande bestämmelser ................................................................................................... 77 

Timtaxa ............................................................................................................................ 78 

Avgift med anledning av anmälan ................................................................................... 78 

Avgift för tillsyn i övrigt .................................................................................................. 79 

Nedsättning av avgift m.m. .............................................................................................. 79 

Avgiftens erläggande ....................................................................................................... 79 

Verkställighet m.m. .......................................................................................................... 79 

Taxebilaga 5 Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa .......................... 81 

Inledande bestämmelser ................................................................................................... 81 

Undersökningsavgift ........................................................................................................ 82 

Avgift för åtgärder............................................................................................................ 82 

Överklaganden m.m. ........................................................................................................ 82 

 

 
 

 



Blad 3 
 
 

 

 
Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag, 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 

taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 

att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift), 

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift) 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 

som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 

ytterligare handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 
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13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 

kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 

bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 

tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelse i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 

som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en 

fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
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timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 

flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift 

motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 

med ett tillägg om 25 procent. 

 

Om en verksamhetsutövare har tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

(”H”), så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst 

angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de 

verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2. 

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet 

meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 

verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 

kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1. 
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före 

och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 

 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande 

 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 

enligt utsökningsbalken. 

 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 

avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen. 
 

 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 
Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.  

Avgiftsnivå 2: göra en enkel bedömning via skrivbord, 2h.    

Avgiftsnivå 3: göra en bedömning via skrivbord, 4h. 

Avgiftsnivå 4: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h. 

Avgiftsnivå 5: 9h. 

Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten för 1–25 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

gemensam avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett för 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 

2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten samtidigt 

med ansökan om tillstånd för inrättande av 

annan avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, lokala 

förskrifter för att skydda 

Avgiftsnivå 5 
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föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

 

 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 26–200 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 

vattentoalett till en befintlig 

avloppsanordning, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

skydda människors hälsa eller miljön och 

som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 

djur (nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur 

eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur) inom 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig 

orm inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga 

ormar inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till spridning av 

naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 

inom område med detaljplan eller intill 

sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3 
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Ansökan om tillstånd eller dispens i andra 

frågor enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 26–200 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om ändring av en 

avloppsanordning och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning inom ett 

område med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med 

detaljplan eller intill sådant område enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3 
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Anmälan i andra frågor enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta eller annan 

smitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta eller annan 

smitta, fotvård. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av 

många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

förskola, öppen förskola, förskoleklass 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

grundskola, grundsärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

gymnasieskola, gymnasiesärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

specialskola, eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 

3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Byggnader, lokaler och anläggningar som 

kräver särskild uppmärksamhet och som inte 

omfattas av  avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehåller en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor 

brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 

bostad, 

5. idrottsanläggningar, 

campinganläggningar, badanläggningar, 

strandbad och andra liknande anläggningar 

som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling, 

7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET     

Prövning av ansökan     

Ansökan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om tillstånd till inrättande 

av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap 

miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om inrättande av ny 

anläggning för vattentäkt och denna inte 

kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om användande av 

befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 
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Tillsyn     

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd 

eller anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa och som inte kräver tillstånd 

enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 2 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), lokala förskrifter 

för att skydda människors 

hälsa och miljö (UaFS 

28/2001) 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 

OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

    

LAGRING AV BRANDFARLIGA 

VÄTSKOR 

    

Tillsyn     

Information innan installation påbörjas eller 

hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 

spillolja i cistern ovan eller i mark som 

rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 

vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med 

tillhörande rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid 

när informationen föranleder handläggning. 

6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 

periodiska kontroller, av cisterner och 

rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga 

vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER      

Tillsyn     

Underrättelse och samråd innan installation 

eller konvertering sker av sådan utrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-

gas eller mer. 

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett 

kalenderår finns minst 14 ton 

koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 

eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 

3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EU-

förordningen om f-gaser.  

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 2 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN      

Tillsyn     

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 

innehåller kontrollerade ämnen. 

förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 

6 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne 

används för laboratorie- och analysarbeten 

som betraktas som viktiga enligt bilagan till 

Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

förordning (EG) 1005/2009, 

förordning (EG) nr 

291/2011, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett 

vattenskyddsområde som har inrättats före den 

1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har 

ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 

inte är lämplig att plöja men som kan användas 

till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel  

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 

en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 

av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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BIOCIDPRODUKTER     

Prövning av ansökan     

Ansökan om undantag från bestämmelserna 

om information och underrättelse i 4 kap 1–3 

§§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 

av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt på en plats som allmänheten har 

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

PCB     

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från kravet om 

avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och 

anläggningar och som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 3 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 

b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-

produkter som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

förordningen (2007:19) om 

PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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KOSMETISKA PRODUKTER     

Tillsyn     

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 

27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 

ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra 

med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas 

enligt artikel 27.1 i förordningen.  

förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av kosmetiska produkter Tillsyn av kosmetiska 

produkter enligt § 12 

förordning (2013:413) om 

kosmetiska produkter, 2 

kap. 31, 34 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 

PRODUKTER 

    

Tillsyn     

Primärleverantörers hantering av kemiska 

produkter, biotekniska organismer och varor 

som inte innebär utsläppande på marknaden, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 

miljöbalken, utom den tillsyn som 

Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 

32 § samt 2 kap 19 § p 7–9, 

p 11–14, p 16, p 17, p 19 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 

VERKSAMHET 

    

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 

HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller 

vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 

utnyttja möjligheterna att  

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material 

och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 

hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2–4 §§ miljöbalken 

samt 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 

förbjuden för att den strider mot syftet med det 

tilltänkta skyddet av ett område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 

naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett 

beslut om tillstånd eller dispens avseende 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 

och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Handläggning av anmälan     

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 

natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde som kräver anmälan 

enligt föreskrifter meddelade för natur- eller 

kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 

enligt andra bestämmelser i miljöbalken och 

som kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn     

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 

som kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har 

meddelat föreskrifter om, område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 

miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller 

väg- och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga 

om 

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 

3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 

kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och 

annan markanvändning i jordbruket och som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 

och 20 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM 

ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 

KAP. MILJÖBALKEN 

    

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avhjälpande av vissa 

föroreningsskador. 

28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 

en fastighet och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

10 kap 11 § miljöbalken; 10 

kap 9 § (lydelsen före 1 

augusti 2007) miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför 

en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 

omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och 

andra miljöskador om skadorna har orsakats av 

en verksamhet eller åtgärd som den 

kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid 

potentiell eller konstaterad förorening 

2 kap, 9 kap, 10 kap 

(lydelsen före och efter 1 

augusti 2007), 26 kap 

miljöbalken 

Timavgift 
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ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd från en 

fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 

återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 

sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 24 § 2 st, 25 § p 1–2 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö 

(UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende ändring av 

slamsugningsfrekvens enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om dispens avseende utsortering av 

bygg- och rivningsavfall 

3 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten 

själv kompostera eller på annat sätt återvinna 

eller bortskaffa annat hushållsavfall än 

trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 

miljöbalken, 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga anmälningar enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Stängselgenombrott 26 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 

Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 

Verksamhets- 

kod Lagrum 

Prövn.- 

nivå 

Tid 

(h) Beskrivning 

       2 KAP. JORDBRUK 

       Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 

1.11 

2 kap. 1–

2 §§ MPF 
B 9  

1.20  
2 kap. 3 § 

MPF 
C  9  

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

   1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

   2. Sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

   3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

   4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 

smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

   5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

   6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

   7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar, 

   8. Etthundra kaniner, 

   9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

   10. Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

   11. Tvåhundra slaktkycklingar, 

   12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder, 

   13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

   14. Tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
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   15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

   16. I fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

endast avser renskötsel.  

    
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark 

än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 
2 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

    
3 KAP. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 

AV FISK 

5.10 
3 kap. 1 § 

MPF 
B 9  

5.20 
3 kap. 2 § 

MPF 
C 9  

        

4 KAP. UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

        
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

10.10 
4 kap. 1 § 

MPF 
B 9 

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 



Blad 25 
 

 

10.11 
4 kap. 2 § 

MPF 
B 

18 

1. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 200 000 ton. 

18 

2. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad.  

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

3. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

 4. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som 

är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

6 

5. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 
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6 

6. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte 

omfattas av någon av punkterna 1–5. 

10.20 
4 kap. 3 § 

MPF 
B 

9 

1. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv. 

18 

2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte    

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln,  

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller  

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 200 

000 ton. 
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18 

3. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 50 

000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

4. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 10 

000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

5. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 5 

000 ton men högst 10 000 ton. 
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6 

6. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 1 

000 ton men högst 5 000 ton. 

6 

7. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av punkterna 1–6. 

10.30 
4 kap. 4 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 

000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.40 
4 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av  

   1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

   2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 

hektar, eller  

   3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

10.50 
4 kap. 6 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

   1. Inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

   2. Utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
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bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 
4 kap. 7 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och 

kol 

11.20 
4 kap. 9 § 

MPF 

B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 

vattenområde. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning på land. 

11.30 
4 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.30 
4 kap. 13 

§ MPF 
B 90  

13.50 
4 kap. 15 

§ MPF 
B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser 

uran- eller toriummalm. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

13.60 
4 kap. 16 

§ MPF 
B 64  

    Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 
4 kap. 17 

§ MPF 
C 9  

        5 KAP. LIVSMEDEL OCH FODER 

        Verksamhetsgrupp Slakterier 
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15.10-i  
5 kap. 1 § 

MPF 
B 

90 

1. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion baserad 

på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

15.20 
5 kap. 2 § 

MPF 
B 30 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 

500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår.  

15.30 
5 kap. 3 § 

MPF 
C 9 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.3001 
5 kap. 1–

3 §§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

        
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 

råvaror 

15.40-i, 15.45 
5 kap. 4–

5 §§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

bearbetning av animaliska biprodukter.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rökning.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkterna 1 eller 2.  

15.50 
5 kap. 6 § 

MPF 
C 6 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 
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    Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 
5 kap. 7 § 

MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i och 

15.95 

5 kap. 8–

9 §§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för tillverkning av stärkelse, 

stärkelsederivat eller socker.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rostning av kaffe.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling med en produktion av 

mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas 

av punkterna 1 eller 2.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

15.101 
5 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 
5 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

15.131-i och 

15.141 

5 kap. 

12–13 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  
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15.151 
5 kap. 14 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i 
5 kap. 15 

§ MPF 
B 30  

15.180 
5 kap. 16 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Annan 

livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 

5 kap. 

17–18 §§ 

MPF 

B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 100 000 ton per kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

3. tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

högst 50 000 ton per kalenderår.  

30 

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet som 

inte omfattas av någon av punkterna 1–3.  

15.200 
5 kap. 19 

§ MPF 
C 9  

15.210 
5 kap. 20 

§ MPF 
B 30  

15.220 
5 kap. 21 

§ MPF 
C 9  

15.230 
5 kap. 22 

§ MPF 
B 64  
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15.240 
5 kap. 23 

§ MPF 
C 9  

15.250 

 

5 kap. 24 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för framställning av malt. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för framställning av mer än 

20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 

kalenderår. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för framställning av mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller 

maltdryck per kalenderår. 

15.260 
5 kap. 25 

§ MPF 
C 9  

15.270 
5 kap. 26 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning för 

tillverkning av jäst.  

47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 47 timmar för anläggning för 

tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 
5 kap. 27 

§ MPF 
C 9  

15.310 
5 kap. 28 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 

15.350-i och 

15.370-i 

5 kap. 29, 

31, 33 §§ 

MPF 

B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning för bearbetning av 

animaliska biprodukter med en produktion baserad 

på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövnings-

förordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
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anläggning som inte omfattas av punkt 1.  

15.340 
5 kap. 30 

§ MPF 
C 9  

15.360 
5 kap. 32 

§ MPF 
C 9  

    6 KAP. TEXTILVAROR 

17.10-i 
6 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

17.20 
6 kap. 2 § 

MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för anläggning för 

hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte 

omfattas av punkt 1. 

17.30 
6 kap. 3 § 

MPF 
C 9  

    7 KAP. PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 
7 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

18.20 
7 kap. 2 § 

MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

garvning av mer än 1 000 ton produkter per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

garvning av högst 1 000 ton produkter per 

kalenderår. 

90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

annan beredning av hudar och skinn än garvning. 

18.30 
7 kap. 3 § 

MPF 
C 9  
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        8 KAP. TRÄVAROR 

20.05-i  
8 kap. 1 § 

MPF 
B 64  

20.10 
8 kap. 2 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av trä och träprodukter 

med kemikalier med en produktion av högst 75 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.20 
8 kap. 3 § 

MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som 

omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

20.30 
8 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

20.40 
8 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning eller bearbetning av 

träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av 

   1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

   2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.50-i 
8 kap. 6 § 

MPF 
B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för produktion som 

omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

20.60 8 kap. 7 § C 9  
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MPF 

20.70 
8 kap. 8 § 

MPF 
B 13  

20.80 
8 kap. 9 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för lagring av 

   1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

   2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 

8 §, eller 

   3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

20.90 
8 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

20.91 
8 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
9 KAP. MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.40 
9 kap. 3 § 

MPF 
B 47  

        
10 KAP. FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 

22.10 
10 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

22.20 
10 kap. 2 

§ MPF 
C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 
10 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

22.40 
10 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    

11 KAP. STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER 

OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.20 
11 kap. 6 

§ MPF 
B 90  

        12 KAP. KEMISKA PRODUKTER 
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    Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-

i, 24.03-i, 

24.04-i, 24.05-

i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-

i, 24.09-i, 

24.10-i, 24.11-

i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-

i, 24.15-i, 

24.16-i, 24.17-

i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-

i, 24.21-i och 

24.22-i  

12 kap. 

1–22 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 1–22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för anläggning med en produktionsmängd 

på mer än 20 000 ton per kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 1–22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd 

på högst 20 000 ton per kalenderår.  

        Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i 
12 kap. 

24 § MPF 
B 90  

24.25-i, 24.26-

i, 24.27-i, 

24.28-i, 24.29-

i, 24.30-i, 

24.31-i och 

24.32-i 

12 kap. 

25–32 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  

    Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 

24.34-i  

12 kap. 

33–34 §§ 

MPF 

A/B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  
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Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och 

biocider 

24.35-i och 

24.36-i 

12 kap. 

35–36 §§ 

MPF 

A/B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

24.37 
12 kap. 

37 § MPF 
B 137  

        Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 

24.39-i 

12 kap. 

38–39 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

24.40 
12 kap. 

40 § MPF 
C 9 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.41 
12 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

1–40 eller 42–47 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

    Verksamhetsgrupp Sprängämnen 
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24.42-i och 

24.43-i 

12 kap. 

42–43 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

        Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 
12 kap. 

44 § MPF 
C 9  

24.45 
12 kap. 

45 § MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av läkemedelssubstanser genom 

extraktion ur biologiskt material.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av sprängämnen.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av ammunition.  

24.46 
12 kap. 

46 § MPF 
C 9  

24.47 
12 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    13 KAP. GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 13 kap. 1 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 



Blad 40 
 

 

§ MPF 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.11 
13 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

25.20 
13 kap. 3 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer 

än 100 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.30 
13 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

25.40 
13 kap. 5 

§ MPF 
B 30  

25.50 
13 kap. 6 

§ MPF 
C 9  

        14 KAP. MINERALISKA PRODUKTER 

    
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och 

keramiska produkter 

26.05-i  
14 kap. 1 

§ MPF 
B 64  

26.10-i 
14 kap. 2 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 

10 000 ton mineraler per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 

5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 

kalenderår.  

26.20 14 kap. 3 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 

2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 

500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av mer än 

5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 

3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 

1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än 

de som avses i punkterna 1–3 per kalenderår. 

13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av högst 1 

000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

26.30 
14 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

26.40 
14 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

26.50-i 
14 kap. 6 

§ MPF 
B 30  

26.51 
14 kap. 7 

§ MPF 
B 30  

26.60 
14 kap. 8 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita 
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och gips 

26.80 
14 kap. 

10 § MPF 
B 184  

26.90-i 
14 kap. 

11 § MPF 
B 30  

26.100 
14 kap. 

12 § MPF 
C 9  

26.110 
14 kap. 

13 § MPF 
C 18 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

   1. Betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

   2. Varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 
14 kap. 

14 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska 

produkter 

26.130-i och 

26.140 

14 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 64  

26.150 
14 kap. 

17 § MPF 
C 9 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

   1. Som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

26.160 
14 kap. 

18 § MPF 
C 9  

26.170-i 
14 kap. 

19 § MPF 
B 30  

26.180 
14 kap. 

20 § MPF 
C 9  

    15 KAP. STÅL OCH METALL 

27.32 
15 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 

kalenderår. 
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64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.40-i 
15 kap. 8 

§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand används med en 

produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand används med en 

produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med 

en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.  

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med 

en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.  

27.50 
15 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

används med en produktion av mer än 1 000 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av mer än 1 000 

ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
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6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av mer än 3 

000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av mer än 1 

000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 

ton per kalenderår. 

30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en produktion av högst 

1 000 ton per kalenderår. 

13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 9 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en produktion av 
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högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.60 
15 kap. 

10 § MPF 
C 9  

27.80-i 
15 kap. 

12 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för ferrolegeringsverk.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

27.101-i 
15 kap. 

14 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av mer än 20 

000 ton per kalenderår.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av mer än 10 

000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 

ton per kalenderår.  

64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en smältning av mer 

än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en smältning av högst 

10 000 ton per kalenderår.  

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en smältning av 

mer än 10 000 ton per kalenderår.  
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13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en smältning av 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.  

137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 

ton per kalenderår.  

64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.  

27.110 
15 kap. 

15 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.120 
15 kap. 

16 § MPF 
B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar för en produktion av mer 

än 80 000 ton per kalenderår. 
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137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för en produktion av mer 

än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.130 
15 kap. 

17 § MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion av mer 

än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.140 
15 kap. 

18 § MPF 
C 9  

        

16 KAP. METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i 
16 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 

kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 
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högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 

1 000 kubikmeter per kalenderår.  

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

28.20 och 

28.30 

16 kap. 2 

och 4 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 

000 kubikmeter per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 

100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

28.25 
16 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

28.40 
16 kap. 5 

§ MPF 
C 9  
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28.50 
16 kap. 6 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton 

zink per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 3 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink 

per kalenderår. 

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton 

zink per kalenderår. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

zink per kalenderår. 
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6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink 

per kalenderår. 

64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 64 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning med 

utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 

kubikmeter per kalenderår. 

6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 

medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 
16 kap. 7 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för blästring av mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.7101 
16 kap. 7 

§ MPF 
U 6 

Anläggning för blästring av mer än 200 men 

mindre än 500 kvadratmeter yta. 

28.80 
16 kap. 8 

§ MPF 
B 30  
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28.90 
16 kap. 9 

§ MPF 
C 9  

28.95 
16 kap. 

10 § MPF 
C 9 

Anläggning för 

   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 § MPF, 

   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

   5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 

högst 2 ton per kalenderår, eller 

   6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

        17 KAP. ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.20 
17 kap. 2 

§ MPF 
B 64  

31.30 
17 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

31.60 
17 kap. 6 

§ MPF 
C 6 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

        18 KAP. METALLBEARBETNING 

    
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och 

reaktorer 

34.10 
18 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

34.20 
18 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 
18 kap. 3 

§ MPF 
B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
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per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 

men högst 100 000 motorfordon per kalenderår 

med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton. 

184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar ör en tillverkning och 

sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 

högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

34.40 
18 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och 

flygplan 

34.50 
18 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 
18 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 

kubikmeter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på mer än 35 

kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym på mer än 20 

kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 
18 kap. 8 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

eller 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

34.8001 
18 kap. 8 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 
18 kap. 

10 § MPF 
C 9  

        
19 KAP. FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i 
19 kap. 2 

§ MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 500 ton per kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 200 ton men högst 500 ton per 

kalenderår.  

64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen uppgår 

till högst 50 ton per kalenderår.  

39.15 
19 kap. 3 

§ MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton 

per kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton 

men högst 500 ton per kalenderår. 

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 

men högst 200 ton per kalenderår. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 

men högst 50 ton per kalenderår. 

13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 

per kalenderår. 
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39.30 
19 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med 

   1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  

   2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

   3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

   4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.35 
19 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.50 
19 kap. 6 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

   1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller  

   2. Mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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39.0001 

19 kap. 

5–6 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som förbrukar  

   1. Mer än 250 kg halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

   2. mer än totalt 500 kg organiska lösningsmedel, 

eller 

   3. mer än 250 kg organiska lösningsmedel i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration utanför 

tillverkningsanläggningar. 

        
20 KAP. HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 
20 kap. 1 

§ MPF 
B 30 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

   1. Gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 

kalenderår, 

   2. Andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 

kalenderår och produkterna 

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet, eller 

   3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

39.70 
20 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

39.80 
20 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

39.90 
20 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

        
21 KAP. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

    
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk 

behandling 

40.01 
21 kap. 2 

§ MPF 
B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

40.02 
21 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 

40.15 

21 kap. 

4–5 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

40.20 
21 kap. 6 

§ MPF 
C 9  
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        Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i 
21 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanläggningar.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 

megawatt.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 

megawatt.  

40.51 
21 kap. 

10 § MPF 
B 30 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

40.60 
21 kap. 

11 § MPF 
C 18 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

   1. Mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 

om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

   2. Mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller avser 

en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott.  

40.70 
21 kap. 

12 § MPF 
C 9 

Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 
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        Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 

40.95 

21 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som 

står tillsammans (gruppstation) till havs. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 
21 kap. 

15 § MPF 
C 6 

Verksamhet med 

   1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

   2. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

   3. Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

    
Verksamhetsgrupp Värme- och 

kylanläggningar 

40.110 
21 kap. 

16 § MPF 
C 9  

40.120 
21 kap. 

17 § MPF 
C 9  

       
23 KAP. FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 
23 kap. 1 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för tvättning av 

   1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

   2. Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

   3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

   4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 
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50.20 
23 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

   1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

   2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

50.0001 
23 kap. 

MPF 
U 9 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som 

   1. Tvättar fler än 1250 personbilar per 

kalenderår, 

   2. Tvättar fler än 20 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Tvättar fler än 100 tågvagnar eller lok per 

kalenderår,  

   4. Tvättar fler än 200 andra motordrivna fordon 

per kalenderår, eller 

   5. Hanterar mer än 200 kubikmeter flytande 

motorbränsle per kalenderår. 

        24 KAP. HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 
24 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med fler än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

30 

2. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med färre än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

63.20 
24 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.40 
24 kap. 4 

§ MPF 
B 23  

63.50 
24 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 
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Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 
24 kap. 5 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    25 KAP. LABORATORIER 

73.10 
25 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    26 KAP. TANKRENGÖRING 

74.10 
26 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

74.20 
26 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        27 KAP. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 
27 kap. 1 

§ MPF 
C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 
27 kap. 1 

§ MPF 
U 6 Sjukhus med färre än 200 vårdplatser. 

85.20 
27 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        28 KAP. RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 

90.11 

29 kap. 

1–2 §§ 

MPF 

B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 100 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 20 000 personer men högst 100 000 personer 

eller som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 

personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 30 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller 

som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter men högst 20 000 

personekvivalenter. 

90.15-i 
29 kap. 3 

§ MPF 
B 47  

90.16 
28 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 

personekvivalenter. 

        29 KAP. AVFALL 

        
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 

90.406-i 

29 kap. 

65–66 §§ 

MPF 

B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.  

90.410 och 

90.420 

29 kap. 

68–69 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

64 

2. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 

ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

13 4. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 
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om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.430 
29 kap. 

70 § MPF 
C 9 

Anläggning för att yrkesmässigt behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

90.450 
29 kap. 

72 § MPF 
B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 

500 ton per kalenderår. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

    Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i 
29 kap. 

32 § MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av 1.  

90.251 
29 kap. 

33 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 
29 kap. 

39 § MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 
29 kap. 

30 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

30 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

90.171 
29 kap. 

31 § MPF 
C 6 

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om  

   1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 

500 ton per kalenderår, eller 

   2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 

750 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 

eller 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

        Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 
29 kap. 

18 § MPF 
B 13  

90.281 
29 kap. 

19 § MPF 
C 9  

90.300-i 
29 kap. 

21 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.  

13 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkterna 1 eller 

2.  

90.310 
29 kap. 

22 § MPF 
B 

64 

1. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

2. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

13 

3. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

6 

4. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

90.330-i och 

90.340 

29 kap. 

24–25 §§ 

MPF 

B 30  

90.341 
29 kap. 

26 § MPF 
C 9 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 

längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

        Verksamhetsgrupp Elavfall 
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90.90 
29 kap. 

44 § MPF 
C 9 

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs av 

elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt 

sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfallet innan ytterligare behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

    
Verksamhetsgrupp Förberedelse för 

återanvändning 

90.29 
29 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.190 och 

90.191 

29 kap. 

7–8 §§ 

MPF 

B 30  

90.210-i och 

90.211-i 

29 kap. 

11–12 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1.  

90.212-i och 

90.213-i 

29 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

B 

47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 47 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 

000 ton per kalenderår.   

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.220 och 

90.221 

29 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 

000 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
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avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.230 
29 kap. 

17 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Konvertering av 

smittförande avfall 

90.382 
29 kap. 

38 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på 

återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 
29 kap. 

56 § MPF 
B 13  

    
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

90.480 och 

90.485 

29 kap. 

60–61 §§ 

MPF 

A/B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 227 timmar om den planerade 

lagringen är mer än 100 000 ton. 

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar om den planerade 

lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 

90.510 

29 kap. 

62–63 §§ 

MPF 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar.  

90.520 
29 kap. 

64 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att 

samla in avfall 
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90.30 och 

90.50 

29 kap. 

48 och 50 

§§ MPF 

B 13 

Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

   1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall.  

 

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. Mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter,  

   4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

   5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 1 ton i andra fall.  

90.40 
29 kap. 

49 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är  

   1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 
29 kap. 

51 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

   1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

   2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

   4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä,  

   5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

90.0001 

29 kap 

48–51 §§ 

MPF 

U 6 
Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

lagrar som en del av att samla in avfall. 

    
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt 

bergförvar och underjordsförvar 
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90.458 
29 kap. 

55 § MPF 
B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. 

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–4. 

        
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 

sortering 

90.100 
29 kap. 

40 § MPF 
B 64 

1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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30 

2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110 
29 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för att  

   1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

   2. Genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.70 
29 kap. 

42 § MPF 
B 

30 

1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 75 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

13 

2. för att sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.80 
29 kap. 

43 § MPF 
C 9 

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

   1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 

ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall.  

90.0002 

29 kap. 

40–43 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

sorterar eller yrkesmässigt återvinner icke-farligt 

avfall. 

    Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 
29 kap. 

36 § MPF 
B 13  
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90.370 
29 kap. 

37 § MPF 
C 9 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

        Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  
29 kap. 

45 § MPF 
B 

137 

1. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

64 

2. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

3. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

13 

4. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 
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miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.120 
29 kap. 

46 § MPF 
C 18 

Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna 

   1. Uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

   2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

        

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

90.381 och 

90.383 

29 kap. 

27–28 §§ 

MPF 

B 13  

90.391 
29 kap. 

29 § MPF 
C 9 

Anläggning för att återvinna farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

   1. Mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

   2. Behandlingen leder till materialåtervinning. 

    
Verksamhetsgrupp Återvinning för 

anläggningsändamål  

90.131 
29 kap. 

34 § MPF 
B 13  

90.141 
29 kap. 

35 § MPF 
C 9 

Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.  

        
30 KAP. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 
30 kap. 1 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält. 

7 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält. 

92.20 
30 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
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92.30 
30 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

92.0001 

30 kap. 

2–3 §§ 

MPF 

U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    31 KAP. TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 
31 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    32 KAP. BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 
32 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

94.1001   U 6 
Fritidsbåthamn som tvättar fler än 30 båtar över 

spolplatta per kalenderår. 
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VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 

38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 

timmar 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100–499 elever är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 

 



Blad 75 
 

 

 

 

        

VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Taxebilaga 3 

Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

Lagrum 

Prövn.- 

nivå Beskrivning  Avgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

MB  Miljöfarliga verksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 
Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

38 § FMH, 

punkt 1 

H För hygienisk behandling med risk för 

annan smitta än blodsmitta tas timavgift 

ut. 

Timavgift 

38 § FMH, 

punkt 3 

H För fritidsverksamheter som bedrivs i 

egna lokaler tas timavgift ut. 

Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

FMH UH Övriga ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 

Timavgift 
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Taxebilaga 4 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 

 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 

strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 

tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 

meddelade med stöd av lagen överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på 

begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar 

som behövs för tillsynen.  
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Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 

timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas 

innan handläggningen har påbörjats.  

 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges 

i denna taxa. 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 

13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall 

anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och 

som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift m.m. 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 

fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 

teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

 

18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt 

som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara 

tidsåtgången för hela insatsen. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Verkställighet m.m. 

20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 

omedelbart om inte annat bestäms. 
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21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.  

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och 

åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

  

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för 

undersökningar eller åtgärder.   

 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.   

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

  

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

7 § För inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 

19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.   

  

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt 

material.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder 

debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.  

  

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten.  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
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Taxebilaga 6 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter 

 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter får kommunen ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Avgift 

får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 

blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll 

enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. 

  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig 

kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat, 

2. Handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Timavgift 

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område. 

 

Avgift för kontroll  

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

Nedsättning av avgift 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 

handläggningstid eller andra omständigheter. 
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Betalning av avgift 

8 § Betalning av avgift ska ske till Uddevalla kommun och ska fullgöras inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

  

Överklagande 

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut 

om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 

  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
 

 

 

 

 



 

 
 

    
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens beskrivning av föreslagna 

ändringar, revidering av taxa för miljöbalken och 

angränsande lagstiftning 

Bakgrund 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 

2019 och reviderades i december 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser nu ett 

behov av ett fåtal mindre justeringar och har i detta dokument beskrivit de föreslagna 

ändringarna mer ingående. 

 

Föreslagna ändringar 

 

Taxebestämmelser för miljöbalkens område 

Förvaltningen har lagt till ett förtydligande tillägg som innebär att verksamhetsutövare 

med tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter betalar årlig 

tillsynsavgift enligt samma princip som verksamhetsutövare med tre eller fler 

miljöfarliga verksamheter.  

 

Taxebilaga 1: kosmetiska produkter 

Ett tillägg har gjorts för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden har stöd i taxan att 

ta ut avgift för tillsyn av kosmetiska produkter. 

 

Taxebilaga 2: organiska lösningsmedel 

Förvaltningen föreslår att gränsen för årlig tillsynsavgift sänks för verksamhetskod 

39.0001. Ändringen innebär att gränsen för årlig tillsyn av ej anmälningspliktiga 

anläggningar (”U”) sänks till 250 kg halogenerade organiska lösningsmedel samt 500 

kg organiska lösningsmedel. Vid lägre årlig förbrukning än dessa nivåer tillämpas 

timavgift. Ändringen innebär att tillsynsbehovet är större än vad som bedömts enligt 

tidigare taxa. Förvaltningen föreslår ett ökat tillsynsbehov utifrån erfarenhet från tillsyn 

på verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. 

 

Taxebilaga 1, 3: ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling 

Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande 

verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Anmälningsplikten 

har utvidgats till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, 

håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av 

stickande/skärande verktyg som tidigare inte omfattats av anmälningsplikt. Taxebilaga 

1 har anpassats till ändringen i anmälningsplikten. Dessutom har en ny 

verksamhetsgrupp lagts till i taxebilaga 3.  

 

  



  

 

Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

 

 

 

Taxebilaga 6: offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Enligt 12 § 

förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll 

som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. 

Avgift får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Avgift tas dock 

inte ut för kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogade. De 

avgiftsgrundande åtgärderna måste regleras i en kommunal taxa för att det ska vara 

möjligt för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut avgift för sin tillsyn gällande animaliska 

biprodukter. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter och föreslår att den ingår som bilaga 6 i taxedokumentet för 

Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 478 Dnr SBN 2021/00586 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 
lagstiftning 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu ett fåtal nya ändringar. De gäller införande 
av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, anpassning till 
ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, förtydligande om att 
verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
betalar årsavgift enligt samma princip som verksamhetsutövare med tre eller fler 
miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för årsavgift för ej anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. 

Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna i bilagor till 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 2021-11-18 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S) och Krister 
Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP) yrkar avslag för sänkt gräns för årsavgifter för ej 
anmälningspliktiga, miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. I 
övrigt bifall till förslaget i handlingarna 
 
Jerker Lundin (KD) ansluter till Kent Andreasson (UP) yrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Maria Johansson (L) yrkande med fleras och Kent 
Andreasson (UP) yrkande med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Maria Johansson (L) med fleras yrkande. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 

att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281 
 

Reservation 

Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
 

Protokollsanteckning 

Kenth Johansson (UP) och Kent Andreasson (UP) Hr inkommit med följande 
protokollsanteckning: Vi vill inte att gränsen för årlig tillsyn av organiska 
lösningsmedel skall sänkas till 250kg från 500kg. Vilket skulle medföra en ökad 
kostnad på ca 2000kr per företag. 
Eftersom en sänkning med fördyrande är ett lokalt politiskt beslut så kan inte 
Uddevallapartiet acceptera detta. 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
Jarmo Uusitalo 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2021-12-15 till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2022, § X. 

 

Gäller från den 1 mars 2022. 

 

Denna taxa reglerar avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område, 

avgifter för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område, samt avgifter för 

prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 

  



Blad 2 
 

 

 

Innehåll 
Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

angränsande lagstiftning..................................................................................................... 1 

Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område ................................. 3 

Inledande bestämmelser ..................................................................................................... 3 

Timavgift ............................................................................................................................ 4 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag .......................................... 4 

Avgifter för anmälningsärenden ......................................................................................... 5 

Avgift för återkommande tillsyn ........................................................................................ 5 

Avgift för regelbunden tillsyn ............................................................................................ 6 

Avgift för tillsyn i övrigt .................................................................................................... 6 

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område ........... 8 

Taxebilaga 2 Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område .................... 23 

Taxebilaga 3 Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område .................................. 76 

Taxebilaga 4 Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn 

inom strålskyddslagstiftningens område ......................................................................... 77 

Inledande bestämmelser ................................................................................................... 77 

Timtaxa ............................................................................................................................ 78 

Avgift med anledning av anmälan ................................................................................... 78 

Avgift för tillsyn i övrigt .................................................................................................. 79 

Nedsättning av avgift m.m. .............................................................................................. 79 

Avgiftens erläggande ....................................................................................................... 79 

Verkställighet m.m. .......................................................................................................... 79 

Taxebilaga 5 Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa .......................... 81 

Inledande bestämmelser ................................................................................................... 81 

Undersökningsavgift ........................................................................................................ 82 

Avgift för åtgärder............................................................................................................ 82 

Överklaganden m.m. ........................................................................................................ 82 

 

 
 

 



Blad 3 
 
 

 

 
Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 

kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 

orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 

tillstånd, dispens eller undantag, 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade 

med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 

taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 

att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 

taxebilaga 1 (fast avgift), 

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och 

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift) 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 

som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 

eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timavgiften. 

 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 

ytterligare handläggningstiden. 

 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 
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13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 

kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

 

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 

bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 

med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 

taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 

tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelse i ärendet. 

 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i 

denna taxa. 

 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 

som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en 

fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
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timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 

industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 

flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift 

motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 

med ett tillägg om 25 procent. 

 

Om en verksamhetsutövare har tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

(”H”), så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst 

angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan för de 

verksamhetsgrupper som saknas i bilaga 2. 

 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 

ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet 

meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 

verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 

kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 

kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder 

som i övrigt anges i taxebilaga 1. 
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före 

och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i 

lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 

 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande 

 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 
Verkställighetsfrågor m.m. 

 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas 

enligt utsökningsbalken. 

 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 

avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen. 
 

 
Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning och viss tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 
Avgiftsnivå 1: endast bekräfta handlingar, 1 h.  

Avgiftsnivå 2: göra en enkel bedömning via skrivbord, 2h.    

Avgiftsnivå 3: göra en bedömning via skrivbord, 4h. 

Avgiftsnivå 4: göra en bedömning på plats och via skrivbord, 8 h. 

Avgiftsnivå 5: 9h. 

Timavgift: nedlagd handläggningstid x 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten för 1–25 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

gemensam avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett för 26–200 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 

2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

utan utsläpp till mark och vatten samtidigt 

med ansökan om tillstånd för inrättande av 

annan avloppsanordning för 1–25 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, lokala 

förskrifter för att skydda 

Avgiftsnivå 5 
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föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

 

 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 

avloppsanordning för 26–200 

personekvivalenter enligt vad kommunen 

föreskrivit, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 

vattentoalett till en befintlig 

avloppsanordning, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

skydda människors hälsa eller miljön och 

som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa 

djur (nötkreatur, häst, get, får, svin; pälsdjur 

eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur) inom 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till hållande av giftig 

orm inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till hållande av övriga 

ormar inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till spridning av 

naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 

inom område med detaljplan eller intill 

sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3 
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Ansökan om tillstånd eller dispens i andra 

frågor enligt vad kommunen har föreskrivit 

för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 

verksamhet, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 1–25 personekvivalenter, 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 

utan vattentoalett 26–200 

personekvivalenter, och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2.  

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 

har föreskrivit för att förhindra olägenheter 

för människors hälsa, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om ändring av en 

avloppsanordning och som inte omfattas av 

fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning inom ett 

område med detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, 

slam och annan orenlighet inom område med 

detaljplan eller intill sådant område enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3 
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Anmälan i andra frågor enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten 

yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta (exempelvis 

tatuering, piercing) eller annan smitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

fotvårdsverksamhet. Anmälan om att driva 

anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 

där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta eller annan smitta, fotvård. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av 

många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

förskola, öppen förskola, förskoleklass 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

grundskola, grundsärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

gymnasieskola, gymnasiesärskola 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av 

specialskola, eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 

3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Byggnader, lokaler och anläggningar som 

kräver särskild uppmärksamhet och som inte 

omfattas av  avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 

1. byggnader som innehåller en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor 

brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 

bostad, 

5. idrottsanläggningar, 

campinganläggningar, badanläggningar, 

strandbad och andra liknande anläggningar 

som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling, 

7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 

ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET     

Prövning av ansökan     

Ansökan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om tillstånd till inrättande 

av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap 

miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om inrättande av ny 

anläggning för vattentäkt och denna inte 

kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa om användande av 

befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

lokala förskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljö (UaFS 28/2001) 

Timavgift 
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Tillsyn     

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd 

eller anmälan enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa och som inte kräver tillstånd 

enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 2 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), lokala förskrifter 

för att skydda människors 

hälsa och miljö (UaFS 

28/2001) 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 

OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER 

    

LAGRING AV BRANDFARLIGA 

VÄTSKOR 

    

Tillsyn     

Information innan installation påbörjas eller 

hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 

spillolja i cistern ovan eller i mark som 

rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 

vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med 

tillhörande rörledningar.  

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid 

när informationen föranleder handläggning. 

6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 

periodiska kontroller, av cisterner och 

rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga 

vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vattenförorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER      

Tillsyn     

Underrättelse och samråd innan installation 

eller konvertering sker av sådan utrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-

gas eller mer. 

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett 

kalenderår finns minst 14 ton 

koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 

eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 

3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EU-

förordningen om f-gaser.  

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 2 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN      

Tillsyn     

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 

innehåller kontrollerade ämnen. 

förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 

6 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne 

används för laboratorie- och analysarbeten 

som betraktas som viktiga enligt bilagan till 

Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

förordning (EG) 1005/2009, 

förordning (EG) nr 

291/2011, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett 

vattenskyddsområde som har inrättats före den 

1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har 

ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 

inte är lämplig att plöja men som kan användas 

till slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel  

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 

läcka ut. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 

en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 

av växtskyddsmedel. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018. 

0 kr 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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BIOCIDPRODUKTER     

Prövning av ansökan     

Ansökan om undantag från bestämmelserna 

om information och underrättelse i 4 kap 1–3 

§§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 

av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt på en plats som allmänheten har 

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

0 kr 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 2 kap 31 § p 

5 miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

PCB     

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från kravet om 

avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och 

anläggningar och som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 3 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 

b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 3 

Tillsyn     

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-

produkter som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

förordningen (2007:19) om 

PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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KOSMETISKA PRODUKTER     

Tillsyn     

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 

27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 

ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra 

med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas 

enligt artikel 27.1 i förordningen.  

förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av kosmetiska produkter Tillsyn av kosmetiska 

produkter enligt § 12 

förordning (2013:413) om 

kosmetiska produkter, 2 

kap. 31, 34 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 

PRODUKTER 

    

Tillsyn     

Primärleverantörers hantering av kemiska 

produkter, biotekniska organismer och varor 

som inte innebär utsläppande på marknaden, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 

miljöbalken, utom den tillsyn som 

Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 

32 § samt 2 kap 19 § p 7–9, 

p 11–14, p 16, p 17, p 19 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken  

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 

VERKSAMHET 

    

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 

HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller 

vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 

utnyttja möjligheterna att  

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material 

och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 

hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2–4 §§ miljöbalken 

samt 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 

åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 

förbjuden för att den strider mot syftet med det 

tilltänkta skyddet av ett område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från 

föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 

naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett 

beslut om tillstånd eller dispens avseende 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 

och växtskyddsområde eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Handläggning av anmälan     

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 

natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde som kräver anmälan 

enligt föreskrifter meddelade för natur- eller 

kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 

enligt andra bestämmelser i miljöbalken och 

som kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn     

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 

som kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har 

meddelat föreskrifter om, område eller föremål 

som omfattas av ett interimistiskt beslut 

meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 

miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller 

väg- och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga 

om 

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 

3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 

kap 32 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 

12 kap. miljöbalken, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn 12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och 

annan markanvändning i jordbruket och som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 

och 20 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM 

ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 

KAP. MILJÖBALKEN 

    

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avhjälpande av vissa 

föroreningsskador. 

28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 

en fastighet och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Timavgift tas ut för nedlagd 

handläggningstid när underrättelsen föranleder 

handläggning. 

10 kap 11 § miljöbalken; 10 

kap 9 § (lydelsen före 1 

augusti 2007) miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför 

en allvarlig miljöskada. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. Timavgift tas ut för 

nedlagd handläggningstid när underrättelsen 

föranleder handläggning. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

0 kr 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 

omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och 

andra miljöskador om skadorna har orsakats av 

en verksamhet eller åtgärd som den 

kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 

miljöbalken 

Timavgift 

Övrig prövning och tillsyn av ärenden vid 

potentiell eller konstaterad förorening 

2 kap, 9 kap, 10 kap 

(lydelsen före och efter 1 

augusti 2007), 26 kap 

miljöbalken 

Timavgift 
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ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd från en 

fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 

återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 

sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 24 § 2 st, 25 § p 1–2 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun, lokala 

förskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö 

(UaFS 28/2001) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om 

total befrielse från hämtning av avfall enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende ändring av 

slamsugningsfrekvens enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering 

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken, 

renhållningsordning för 

Uddevalla kommun 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om dispens avseende utsortering av 

bygg- och rivningsavfall 

3 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan     

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten 

själv kompostera eller på annat sätt återvinna 

eller bortskaffa annat hushållsavfall än 

trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 

miljöbalken, 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga anmälningar enligt kommunens 

föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP. 

MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     
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Stängselgenombrott 26 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2 

Fasta årliga avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så 

tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 

Verksamhets- 

kod Lagrum 

Prövn.- 

nivå 

Tid 

(h) Beskrivning 

       2 KAP. JORDBRUK 

       Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 

1.11 

2 kap. 1–

2 §§ MPF 
B 9  

1.20  
2 kap. 3 § 

MPF 
C  9  

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

   1. En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

   2. Sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

   3. Tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

   4. Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 

smågrisar upp till tolv veckors ålder, 

   5. Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

   6. En häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

   7. Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar, 

   8. Etthundra kaniner, 

   9. Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

   10. Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

   11. Tvåhundra slaktkycklingar, 

   12. Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas 

ålder, 

   13. Femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

   14. Tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
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   15. Fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

   16. I fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 

endast avser renskötsel.  

    
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark 

än jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 
2 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

    
3 KAP. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 

AV FISK 

5.10 
3 kap. 1 § 

MPF 
B 9  

5.20 
3 kap. 2 § 

MPF 
C 9  

        

4 KAP. UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV,  

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

        
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

10.10 
4 kap. 1 § 

MPF 
B 9 

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 
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10.11 
4 kap. 2 § 

MPF 
B 

18 

1. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 200 000 ton. 

18 

2. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad.  

 

Tillsynstiden är 18 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

3. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

 4. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som 

är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

6 

5. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet gäller för 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 
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6 

6. Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar om tillståndet inte 

omfattas av någon av punkterna 1–5. 

10.20 
4 kap. 3 § 

MPF 
B 

9 

1. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för täkt av torv. 

18 

2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte    

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln,  

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller  

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 200 

000 ton. 
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18 

3. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 18 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 50 

000 ton men högst 200 000 ton. 

9 

4. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 10 

000 ton men högst 50 000 ton. 

9 

5. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 9 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 5 

000 ton men högst 10 000 ton. 
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6 

6. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet gäller för mer än 1 

000 ton men högst 5 000 ton. 

6 

7. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om 

verksamheten inte 

   1. Är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

   2. Är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), eller 

   3. Endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

Tillsynstiden är 6 timmar för annan täkt än som 

avses i punkt 1, om tillståndet inte omfattas av 

någon av punkterna 1–6. 

10.30 
4 kap. 4 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 

000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

10.40 
4 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Täkt för markinnehavarens husbehov av  

   1. Mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 

   2. Torv med ett verksamhetsområde större än 5 

hektar, eller  

   3. Mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

10.50 
4 kap. 6 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

   1. Inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

   2. Utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
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bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

10.60 
4 kap. 7 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

    
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och 

kol 

11.20 
4 kap. 9 § 

MPF 

B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 

vattenområde. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för utvinning på land. 

11.30 
4 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.30 
4 kap. 13 

§ MPF 
B 90  

13.50 
4 kap. 15 

§ MPF 
B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser 

uran- eller toriummalm. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

13.60 
4 kap. 16 

§ MPF 
B 64  

    Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 
4 kap. 17 

§ MPF 
C 9  

        5 KAP. LIVSMEDEL OCH FODER 

        Verksamhetsgrupp Slakterier 
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15.10-i  
5 kap. 1 § 

MPF 
B 

90 

1. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 90 timmar för produktion baserad 

på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. Slakteri med en produktion baserad på en 

slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 

500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

Tillsynstiden är 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

15.20 
5 kap. 2 § 

MPF 
B 30 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 

500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår.  

15.30 
5 kap. 3 § 

MPF 
C 9 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.3001 
5 kap. 1–

3 §§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

        
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 

råvaror 

15.40-i, 15.45 
5 kap. 4–

5 §§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

bearbetning av animaliska biprodukter.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rökning.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkterna 1 eller 2.  

15.50 
5 kap. 6 § 

MPF 
C 6 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 
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    Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 
5 kap. 7 § 

MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i och 

15.95 

5 kap. 8–

9 §§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för tillverkning av stärkelse, 

stärkelsederivat eller socker.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rostning av kaffe.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling med en produktion av 

mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas 

av punkterna 1 eller 2.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

15.101 
5 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 
5 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

15.131-i och 

15.141 

5 kap. 

12–13 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  
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15.151 
5 kap. 14 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i 
5 kap. 15 

§ MPF 
B 30  

15.180 
5 kap. 16 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Annan 

livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 

5 kap. 

17–18 §§ 

MPF 

B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 100 000 ton per kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

3. tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter med en produktion av 

högst 50 000 ton per kalenderår.  

30 

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet som 

inte omfattas av någon av punkterna 1–3.  

15.200 
5 kap. 19 

§ MPF 
C 9  

15.210 
5 kap. 20 

§ MPF 
B 30  

15.220 
5 kap. 21 

§ MPF 
C 9  

15.230 
5 kap. 22 

§ MPF 
B 64  



Blad 33 
 

 

15.240 
5 kap. 23 

§ MPF 
C 9  

15.250 

 

5 kap. 24 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för framställning av malt. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för framställning av mer än 

20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 

kalenderår. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för framställning av mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller 

maltdryck per kalenderår. 

15.260 
5 kap. 25 

§ MPF 
C 9  

15.270 
5 kap. 26 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning för 

tillverkning av jäst.  

47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 47 timmar för anläggning för 

tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 
5 kap. 27 

§ MPF 
C 9  

15.310 
5 kap. 28 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 

15.350-i och 

15.370-i 

5 kap. 29, 

31, 33 §§ 

MPF 

B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning för bearbetning av 

animaliska biprodukter med en produktion baserad 

på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

5 kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövnings-

förordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
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anläggning som inte omfattas av punkt 1.  

15.340 
5 kap. 30 

§ MPF 
C 9  

15.360 
5 kap. 32 

§ MPF 
C 9  

    6 KAP. TEXTILVAROR 

17.10-i 
6 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

17.20 
6 kap. 2 § 

MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för anläggning för 

hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte 

omfattas av punkt 1. 

17.30 
6 kap. 3 § 

MPF 
C 9  

    7 KAP. PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i 
7 kap. 1 § 

MPF 
B 90  

18.20 
7 kap. 2 § 

MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

garvning av mer än 1 000 ton produkter per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

garvning av högst 1 000 ton produkter per 

kalenderår. 

90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

annan beredning av hudar och skinn än garvning. 

18.30 
7 kap. 3 § 

MPF 
C 9  
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        8 KAP. TRÄVAROR 

20.05-i  
8 kap. 1 § 

MPF 
B 64  

20.10 
8 kap. 2 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av trä och träprodukter 

med kemikalier med en produktion av högst 75 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 

dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä 

eller träprodukter per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

20.20 
8 kap. 3 § 

MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som 

omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

20.30 
8 kap. 4 § 

MPF 
C 9  

20.40 
8 kap. 5 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för framställning eller bearbetning av 

träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 

baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av 

   1. Träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

   2. Pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.50-i 
8 kap. 6 § 

MPF 
B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för produktion som 

omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte 

omfattas av punkt 1.  

20.60 8 kap. 7 § C 9  
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MPF 

20.70 
8 kap. 8 § 

MPF 
B 13  

20.80 
8 kap. 9 § 

MPF 
C 9 

Anläggning för lagring av 

   1. Mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

   2. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 

8 §, eller 

   3. Mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är 

tillståndspliktig enligt 8 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

20.90 
8 kap. 10 

§ MPF 
C 9  

20.91 
8 kap. 11 

§ MPF 
C 9  

    
9 KAP. MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.40 
9 kap. 3 § 

MPF 
B 47  

        
10 KAP. FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION 

22.10 
10 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

22.20 
10 kap. 2 

§ MPF 
C 9 Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 
10 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

22.40 
10 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    

11 KAP. STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER 

OCH KÄRNBRÄNSLE 

23.20 
11 kap. 6 

§ MPF 
B 90  

        12 KAP. KEMISKA PRODUKTER 
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    Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-

i, 24.03-i, 

24.04-i, 24.05-

i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-

i, 24.09-i, 

24.10-i, 24.11-

i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-

i, 24.15-i, 

24.16-i, 24.17-

i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-

i, 24.21-i och 

24.22-i  

12 kap. 

1–22 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 1–22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för anläggning med en produktionsmängd 

på mer än 20 000 ton per kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 1–22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning med en produktionsmängd 

på högst 20 000 ton per kalenderår.  

        Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i 
12 kap. 

24 § MPF 
B 90  

24.25-i, 24.26-

i, 24.27-i, 

24.28-i, 24.29-

i, 24.30-i, 

24.31-i och 

24.32-i 

12 kap. 

25–32 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

någon av 12 kap. 25–32 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  

    Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 

24.34-i  

12 kap. 

33–34 §§ 

MPF 

A/B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår.  
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Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och 

biocider 

24.35-i och 

24.36-i 

12 kap. 

35–36 §§ 

MPF 

A/B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

24.37 
12 kap. 

37 § MPF 
B 137  

        Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 

24.39-i 

12 kap. 

38–39 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

24.40 
12 kap. 

40 § MPF 
C 9 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 

tillverkning). 

 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

24.41 
12 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 

1–40 eller 42–47 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251). 

    Verksamhetsgrupp Sprängämnen 



Blad 39 
 

 

24.42-i och 

24.43-i 

12 kap. 

42–43 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 

kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår.  

        Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 
12 kap. 

44 § MPF 
C 9  

24.45 
12 kap. 

45 § MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av läkemedelssubstanser genom 

extraktion ur biologiskt material.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av sprängämnen.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av ammunition.  

24.46 
12 kap. 

46 § MPF 
C 9  

24.47 
12 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    13 KAP. GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10 13 kap. 1 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 



Blad 40 
 

 

§ MPF 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 10 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.11 
13 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

25.20 
13 kap. 3 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer 

än 100 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte 

omfattas av punkt 1. 

25.30 
13 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

25.40 
13 kap. 5 

§ MPF 
B 30  

25.50 
13 kap. 6 

§ MPF 
C 9  

        14 KAP. MINERALISKA PRODUKTER 

    
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och 

keramiska produkter 

26.05-i  
14 kap. 1 

§ MPF 
B 64  

26.10-i 
14 kap. 2 

§ MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 

10 000 ton mineraler per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

tillverkning av mineralull med smältning av mer än 

5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per 

kalenderår.  

26.20 14 kap. 3 B 64 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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§ MPF 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 

2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 

500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av mer än 

5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 

3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 

1 000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än 

de som avses i punkterna 1–3 per kalenderår. 

13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av högst 1 

000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

punkterna 1–3 per kalenderår. 

26.30 
14 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

26.40 
14 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

26.50-i 
14 kap. 6 

§ MPF 
B 30  

26.51 
14 kap. 7 

§ MPF 
B 30  

26.60 
14 kap. 8 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita 
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och gips 

26.80 
14 kap. 

10 § MPF 
B 184  

26.90-i 
14 kap. 

11 § MPF 
B 30  

26.100 
14 kap. 

12 § MPF 
C 9  

26.110 
14 kap. 

13 § MPF 
C 18 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

   1. Betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

   2. Varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 
14 kap. 

14 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska 

produkter 

26.130-i och 

26.140 

14 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 64  

26.150 
14 kap. 

17 § MPF 
C 9 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

   1. Som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

   2. Som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.  

26.160 
14 kap. 

18 § MPF 
C 9  

26.170-i 
14 kap. 

19 § MPF 
B 30  

26.180 
14 kap. 

20 § MPF 
C 9  

    15 KAP. STÅL OCH METALL 

27.32 
15 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 

kalenderår. 
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64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.40-i 
15 kap. 8 

§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand används med en 

produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand används med en 

produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med 

en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.  

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjuteri där form- eller kärnsand inte används med 

en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår.  

27.50 
15 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

används med en produktion av mer än 1 000 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av mer än 1 000 

ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
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6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten avser 

gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av mer än 3 

000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av mer än 1 

000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 

ton per kalenderår. 

30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en produktion av högst 

1 000 ton per kalenderår. 

13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 9 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en produktion av 
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högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.60 
15 kap. 

10 § MPF 
C 9  

27.80-i 
15 kap. 

12 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för ferrolegeringsverk.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

27.101-i 
15 kap. 

14 § MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av mer än 20 

000 ton per kalenderår.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av mer än 10 

000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 

gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 

ton per kalenderår.  

64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en smältning av mer 

än 10 000 ton per kalenderår.  

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand används med en smältning av högst 

10 000 ton per kalenderår.  

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en smältning av 

mer än 10 000 ton per kalenderår.  
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13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser 

gjutning av aluminium eller magnesium där form- 

eller kärnsand inte används med en smältning av 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.  

137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 

ton per kalenderår.  

64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av 

andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller 

magnesium vid anläggning för gjutning med en 

smältning av högst 20 000 ton per kalenderår.  

27.110 
15 kap. 

15 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

27.120 
15 kap. 

16 § MPF 
B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 227 timmar för en produktion av mer 

än 80 000 ton per kalenderår. 
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137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för en produktion av mer 

än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.130 
15 kap. 

17 § MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för en produktion av mer 

än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för en produktion av mer 

än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

27.140 
15 kap. 

18 § MPF 
C 9  

        

16 KAP. METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i 
16 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 

kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 
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högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.  

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av process- och 

sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 

1 000 kubikmeter per kalenderår.  

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3.  

28.20 och 

28.30 

16 kap. 2 

och 4 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 

000 kubikmeter per kalenderår. 

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 

100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger 

upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 

omfattas av någon av punkterna 1–3. 

28.25 
16 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta 

eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

28.40 
16 kap. 5 

§ MPF 
C 9  
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28.50 
16 kap. 6 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton 

zink per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 3 timmar 

för varmförzinkning med uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink 

per kalenderår. 

30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton 

zink per kalenderår. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 

zink per kalenderår. 
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6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 

flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink 

per kalenderår. 

64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 64 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning med 

utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 30 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning om 

utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 

kubikmeter per kalenderår. 

6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar 

för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 

medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 
16 kap. 7 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för blästring av mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.7101 
16 kap. 7 

§ MPF 
U 6 

Anläggning för blästring av mer än 200 men 

mindre än 500 kvadratmeter yta. 

28.80 
16 kap. 8 

§ MPF 
B 30  
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28.90 
16 kap. 9 

§ MPF 
C 9  

28.95 
16 kap. 

10 § MPF 
C 9 

Anläggning för 

   1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 

fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 § MPF, 

   2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

   3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

   4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

   5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram men 

högst 2 ton per kalenderår, eller 

   6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

        17 KAP. ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.20 
17 kap. 2 

§ MPF 
B 64  

31.30 
17 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

31.60 
17 kap. 6 

§ MPF 
C 6 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

        18 KAP. METALLBEARBETNING 

    
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och 

reaktorer 

34.10 
18 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

34.20 
18 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 
18 kap. 3 

§ MPF 
B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
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per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 

men högst 100 000 motorfordon per kalenderår 

med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till högst 3,5 ton. 

184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar ör en tillverkning och 

sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 

högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för en tillverkning och 

sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 

till mer än 3,5 ton. 

34.40 
18 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och 

flygplan 

34.50 
18 kap. 5 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 
18 kap. 7 

§ MPF 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 

kubikmeter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på mer än 35 

kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym på mer än 20 

kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 
18 kap. 8 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 

kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

eller 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

34.8001 
18 kap. 8 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 
18 kap. 

10 § MPF 
C 9  

        
19 KAP. FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i 
19 kap. 2 

§ MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 500 ton per kalenderår.  

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 200 ton men högst 500 ton per 

kalenderår.  

64 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen uppgår 

till mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen uppgår 

till högst 50 ton per kalenderår.  

39.15 
19 kap. 3 

§ MPF 
B 

184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton 

per kalenderår. 

90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton 

men högst 500 ton per kalenderår. 

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 

men högst 200 ton per kalenderår. 

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 

men högst 50 ton per kalenderår. 

13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 

per kalenderår. 
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39.30 
19 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med 

   1. Mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som  

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  

   2. Mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

   3. Mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

   4. Mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.35 
19 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 

per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

39.50 
19 kap. 6 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

   1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller  

   2. Mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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39.0001 

19 kap. 

5–6 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som förbrukar  

   1. Mer än 500 250 kg halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

   2. mer än totalt 1 ton 500 kg organiska 

lösningsmedel, eller 

   3. mer än 250 kg organiska lösningsmedel i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration utanför 

tillverkningsanläggningar. 

        
20 KAP. HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 
20 kap. 1 

§ MPF 
B 30 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

   1. Gasformiga eller flytande petrokemiska 

produkter, oljor, petroleumprodukter eller 

brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 

kalenderår, 

   2. Andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 

kalenderår och produkterna 

      a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

      b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras 

i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 

toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka exponering 

kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet, eller 

   3. Andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

39.70 
20 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

39.80 
20 kap. 3 

§ MPF 
B 30  

39.90 
20 kap. 4 

§ MPF 
C 9  

        
21 KAP. GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

    
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk 

behandling 

40.01 
21 kap. 2 

§ MPF 
B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1. 

40.02 
21 kap. 3 

§ MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 

40.15 

21 kap. 

4–5 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 

omfattas av punkt 1.  

40.20 
21 kap. 6 

§ MPF 
C 9  
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        Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i 
21 kap. 9 

§ MPF 
B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för gasturbinanläggningar.  

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 

megawatt.  

64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt.  

30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än 

som avses i punkt 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 

megawatt.  

40.51 
21 kap. 

10 § MPF 
B 30 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt. 

40.60 
21 kap. 

11 § MPF 
C 18 

Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

   1. Mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 

om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

   2. Mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251) eller avser 

en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott.  

40.70 
21 kap. 

12 § MPF 
C 9 

Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 
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        Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 

40.95 

21 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som 

står tillsammans (gruppstation) till havs. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

21 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraft-

verk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 
21 kap. 

15 § MPF 
C 6 

Verksamhet med 

   1. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

   2. Två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

   3. Ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

    
Verksamhetsgrupp Värme- och 

kylanläggningar 

40.110 
21 kap. 

16 § MPF 
C 9  

40.120 
21 kap. 

17 § MPF 
C 9  

       
23 KAP. FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 
23 kap. 1 

§ MPF 
C 9 

Anläggning för tvättning av 

   1. Fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

   2. Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

   3. Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

   4. Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 
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50.20 
23 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

   1. Mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

   2. Mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

50.0001 
23 kap. 

MPF 
U 9 

Anläggning under anmälningspliktig nivå, men 

som 

   1. Tvättar fler än 1250 personbilar per 

kalenderår, 

   2. Tvättar fler än 20 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

   3. Tvättar fler än 100 tågvagnar eller lok per 

kalenderår,  

   4. Tvättar fler än 200 andra motordrivna fordon 

per kalenderår, eller 

   5. Hanterar mer än 200 kubikmeter flytande 

motorbränsle per kalenderår. 

        24 KAP. HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 
24 kap. 1 

§ MPF 
B 

64 

1. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med fler än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

30 

2. Hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350, med färre än 50 

anlöp per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. Hamn för Försvarsmakten, eller 

   2. Färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

63.20 
24 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.40 
24 kap. 4 

§ MPF 
B 23  

63.50 
24 kap. 5 

§ MPF 
C 9 

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 
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Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

63.5001 
24 kap. 5 

§ MPF 
U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    25 KAP. LABORATORIER 

73.10 
25 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    26 KAP. TANKRENGÖRING 

74.10 
26 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

74.20 
26 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        27 KAP. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 
27 kap. 1 

§ MPF 
C 9 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 
27 kap. 1 

§ MPF 
U 6 Sjukhus med färre än 200 vårdplatser. 

85.20 
27 kap. 2 

§ MPF 
C 9  

        28 KAP. RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 

90.11 

29 kap. 

1–2 §§ 

MPF 

B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 100 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 20 000 personer men högst 100 000 personer 

eller som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 

personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

28 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 



Blad 62 
 

 

tillsynstiden 30 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler 

än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller 

som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter men högst 20 000 

personekvivalenter. 

90.15-i 
29 kap. 3 

§ MPF 
B 47  

90.16 
28 kap. 4 

§ MPF 
C 9 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 

personekvivalenter. 

        29 KAP. AVFALL 

        
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 

90.406-i 

29 kap. 

65–66 §§ 

MPF 

B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår.  

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.  

90.410 och 

90.420 

29 kap. 

68–69 §§ 

MPF 

A/B 

137 

1. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 

ton per kalenderår. 

64 

2. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 

ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

13 4. Anläggning för att behandla icke-farligt avfall, 
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om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.430 
29 kap. 

70 § MPF 
C 9 

Anläggning för att yrkesmässigt behandla icke-

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 

högst 500 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

90.450 
29 kap. 

72 § MPF 
B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 

500 ton per kalenderår. 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

    Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i 
29 kap. 

32 § MPF 
B 

90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton per 

kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av 1.  

90.251 
29 kap. 

33 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 
29 kap. 

39 § MPF 
C 9  

        Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 
29 kap. 

30 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton per 

kalenderår. 

30 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
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29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. 

13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

90.171 
29 kap. 

31 § MPF 
C 6 

Anläggning för att behandla icke-farligt avfall 

genom biologisk behandling, om  

   1. Avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 

500 ton per kalenderår, eller 

   2. Avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 

750 ton per kalenderår. 

 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 

eller 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

        Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 
29 kap. 

18 § MPF 
B 13  

90.281 
29 kap. 

19 § MPF 
C 9  

90.300-i 
29 kap. 

21 § MPF 
B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.  

13 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är 
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tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkterna 1 eller 

2.  

90.310 
29 kap. 

22 § MPF 
B 

64 

1. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 

ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

2. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 

ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

13 

3. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

6 

4. Anläggning för att deponera icke-farligt avfall 

om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 

eller 21 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

90.330-i och 

90.340 

29 kap. 

24–25 §§ 

MPF 

B 30  

90.341 
29 kap. 

26 § MPF 
C 9 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte 

längre behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

        Verksamhetsgrupp Elavfall 
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90.90 
29 kap. 

44 § MPF 
C 9 

Anläggning för att i fråga om avfall som utgörs av 

elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt 

sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfallet innan ytterligare behandling. 

 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

    
Verksamhetsgrupp Förberedelse för 

återanvändning 

90.29 
29 kap. 

47 § MPF 
C 9  

    Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.190 och 

90.191 

29 kap. 

7–8 §§ 

MPF 

B 30  

90.210-i och 

90.211-i 

29 kap. 

11–12 §§ 

MPF 

B 

64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår.  

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1.  

90.212-i och 

90.213-i 

29 kap. 

13–14 §§ 

MPF 

B 

47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 47 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 

000 ton per kalenderår.   

30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.220 och 

90.221 

29 kap. 

15–16 §§ 

MPF 

B 

30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 

000 ton per kalenderår. 

13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
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avfallsmängden inte omfattas av punkt 1. 

90.230 
29 kap. 

17 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Konvertering av 

smittförande avfall 

90.382 
29 kap. 

38 § MPF 
C 9  

    
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på 

återvinning eller bortskaffande 

90.408-i 
29 kap. 

56 § MPF 
B 13  

    
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 

koldioxid 

90.480 och 

90.485 

29 kap. 

60–61 §§ 

MPF 

A/B 

227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 227 timmar om den planerade 

lagringen är mer än 100 000 ton. 

137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen 

är tillsynstiden 137 timmar om den planerade 

lagringen är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 

90.510 

29 kap. 

62–63 §§ 

MPF 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar.  

90.520 
29 kap. 

64 § MPF 
C 9  

        
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att 

samla in avfall 
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90.30 och 

90.50 

29 kap. 

48 och 50 

§§ MPF 

B 13 

Anläggning (90.30) för att lagra icke-farligt avfall 

som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

   1. Mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall.  

 

Anläggning (90.50) för att lagra farligt avfall som 

en del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

   1. Mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. Mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter,  

   4. Mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  

   5. Mer än 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 1 ton i andra fall.  

90.40 
29 kap. 

49 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är  

   1. Mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller  

   2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 
29 kap. 

51 § MPF 
C 9 

Anläggning för att lagra farligt avfall som en del av 

att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är 

   1. Mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

   2. Mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

   3. Mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

   4. Mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä,  

   5. Högst 50 ton och utgörs av motordrivna 

fordon, eller 

   6. Mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

90.0001 

29 kap 

48–51 §§ 

MPF 

U 6 
Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

lagrar som en del av att samla in avfall. 

    
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt 

bergförvar och underjordsförvar 
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90.458 
29 kap. 

55 § MPF 
B 

137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 

100 000 ton per kalenderår. 

30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. 

13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. 

6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–4. 

        
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 

sortering 

90.100 
29 kap. 

40 § MPF 
B 64 

1. Anläggning för att återvinna mer än 50 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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30 

2. Anläggning för att återvinna mer än 10 000 ton 

icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk 

bearbetning. 

 

Tillståndsplikten gäller inte 

   1. För att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

   2. Om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.110 
29 kap. 

41 § MPF 
C 9 

Anläggning för att  

   1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

   2. Genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.70 
29 kap. 

42 § MPF 
B 

30 

1. Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 75 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

13 

2. för att sortera icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål.  

90.80 
29 kap. 

43 § MPF 
C 9 

Anläggning för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

   1. Mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 

ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall.  

90.0002 

29 kap. 

40–43 §§ 

MPF 

U 6 

Anläggning under anmälningspliktig nivå som 

sorterar eller yrkesmässigt återvinner icke-farligt 

avfall. 

    Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 
29 kap. 

36 § MPF 
B 13  
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90.370 
29 kap. 

37 § MPF 
C 9 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behandlingen 

sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251).  

        Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  
29 kap. 

45 § MPF 
B 

137 

1. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

64 

2. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men 

högst 25 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

30 

3. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår.  

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

13 

4. Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186) om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 

punkterna 1–3. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2 punkten 
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miljöprövningsförordningen (2013:251). 

90.120 
29 kap. 

46 § MPF 
C 18 

Anläggning för att tömma, demontera eller på 

annat sätt yrkesmässigt återvinna 

   1. Uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 

   2. Andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 

fordonen återvinns av en bilskrotare som är 

auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

        

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

90.381 och 

90.383 

29 kap. 

27–28 §§ 

MPF 

B 13  

90.391 
29 kap. 

29 § MPF 
C 9 

Anläggning för att återvinna farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

   1. Mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

   2. Behandlingen leder till materialåtervinning. 

    
Verksamhetsgrupp Återvinning för 

anläggningsändamål  

90.131 
29 kap. 

34 § MPF 
B 13  

90.141 
29 kap. 

35 § MPF 
C 9 

Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa.  

        
30 KAP. SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 
30 kap. 1 

§ MPF 
B 

13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för civilt skjutfält. 

7 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 7 timmar för annat skjutfält. 

92.20 
30 kap. 2 

§ MPF 
C 9 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
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92.30 
30 kap. 3 

§ MPF 
C 9 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

92.0001 

30 kap. 

2–3 §§ 

MPF 

U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå. 

    31 KAP. TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 
31 kap. 1 

§ MPF 
C 9  

    32 KAP. BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 
32 kap. 1 

§ MPF 
B 13  

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

94.1001   U 6 
Fritidsbåthamn som tvättar fler än 30 båtar över 

spolplatta per kalenderår. 
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VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 

38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 1,5 

För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 

timmar 

 
38 § 

FMH, 

punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för 

blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100–499 elever är 

tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 

tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 

tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 

FMH, 

punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 

tillsynstiden 9 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 



Blad 76 
 
 

 

 
Taxebilaga 3 

Timavgifter för tillsyn inom miljöbalkens område 
Gäller från 1 mars 2022 

Antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2022, § X 

 

Lagrum 

Prövn.- 

nivå Beskrivning  Avgift 

 

 

VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA 

MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

 

MB  Miljöfarliga verksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 
Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

38 § FMH, 

punkt 1 

H För hygienisk behandling med risk för 

annan smitta än blodsmitta tas timavgift 

ut. 

Timavgift 

38 § FMH, 

punkt 3 

H För fritidsverksamheter som bedrivs i 

egna lokaler tas timavgift ut. 

Timavgift 

  VERKSAMHETSGRUPP EJ 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 

FMH UH Övriga ej anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter som inte 

reglerats i bilaga 1–2. 

Timavgift 
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Taxebilaga 4 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 

 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § 

strålskyddslagen (2018:396) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 

tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för anmälningar och 

tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd, och 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat,  

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av 

samhällsbyggnadsnämnden enligt strålskyddslagen eller bestämmelser 

meddelade med stöd av lagen överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgiften fattas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen på 

begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar 

som behövs för tillsynen.  
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Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker: 

 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 

avgift), 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift), och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 

och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 

 

Avgift med anledning av anmälan 

10 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5), framgår att den som bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 

samhällsbyggnadsnämnden. Avgift ska erläggas av den som bedriver denna 

anmälningspliktiga verksamhet. 

 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Avgift med anledning av anmälan baseras på 4 

timmars handläggningstid. Avgiften för handläggning av anmälan beräknas genom att 

handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgift tas inte ut om anmälan återtas 

innan handläggningen har påbörjats.  

 

11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges 

i denna taxa. 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

12 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 10 § betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 

13 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst 

år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 

avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten vid ordinarie tillsyn har 

konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. 

 

Extra tillsynstid beräknas som timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

 

14 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

15 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan skett - eller i de fall 

anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och 

som inte ingår i avgift för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

16 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

 

Nedsättning av avgift m.m. 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 

fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny 

teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggning kan minskas generellt, får 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av 

avgiften för den typen av ärenden. 

 

18 § Om det för enklare tillsynsinsatser som riktas mot en större grupp av objekt är mer 

ändamålsenligt, får timavgift ersättas med en i förväg bestämd schablonavgift per objekt 

som inte överstiger 3 timmar. De sammanlagt uttagna schablonavgifterna ska motsvara 

tidsåtgången för hela insatsen. 

 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Uddevalla kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

 

Verkställighet m.m. 

20 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt den lagen ska gälla 

omedelbart om inte annat bestäms. 
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21 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

 

 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. I ärenden som rör anmälningar tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 5 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.  

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för undersökningar och 

åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  

  

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för 

undersökningar eller åtgärder.   

 

3 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) webbplats i oktober månad. 

 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020.  

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden.   

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

  

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1036 kr (2021 års timavgift). 

 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

7 § För inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 

19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid.   

  

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt 

material.  

 

Om samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder 

debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna.  

  

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten.  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
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Taxebilaga 6 

Uddevalla kommuns föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter 

 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter får kommunen ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som 

utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Avgift 

får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 

blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för offentlig kontroll 

enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 

kompletteras av lagen. 

  

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig 

kontroll i övrigt. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat, 

2. Handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Timavgift 

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 

Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område. 

 

Avgift för kontroll  

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 

samhällsbyggnadsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 

såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av 

ärendet samt föredragning av beslut. 

 

Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

 

Nedsättning av avgift 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 

handläggningstid eller andra omständigheter. 



Blad 84 
 

 

 

Betalning av avgift 

8 § Betalning av avgift ska ske till Uddevalla kommun och ska fullgöras inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

  

Överklagande 

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut 

om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 

  

 
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla den 9 februari 2022, § X. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2022. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jenny Karlsson 
Telefon 0522-69 73 07 
jenny.v.karlsson@uddevalla.se 

 

Revidering av taxa för miljöbalken och angränsande 

lagstiftning 

Sammanfattning 

Gällande miljöbalkstaxa, Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning, antogs av kommunfullmäktige i december 
2019. Ett antal mindre justeringar gjordes när taxan reviderades i december 2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu ett fåtal nya ändringar. De gäller införande 
av en ny taxebilaga för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, anpassning till 
ändrad anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling, förtydligande om att 
verksamhetsutövare med tre eller fler anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
betalar årsavgift enligt samma princip som verksamhetsutövare med tre eller fler 
miljöfarliga verksamheter, samt sänkt gräns för årsavgift för ej anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel. 
 
Förvaltningen har beskrivit och visualiserat de föreslagna ändringarna i bilagor till 
tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Förvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Visualisering av föreslagna ändringar 2021-11-18 
Förslag på miljöbalkstaxa Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning 2021-11-18 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från 1 mars 2022, 
 
att föreslagen taxa för Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och angränsande lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmäktige 
2020-12-09, § 281 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-18 Dnr SBN 2021/00586 

  

 

 

 

 
 
 
 
Lisa Cronholm Jenny Karlsson 
Avdelningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2022-01-19 Dnr KS 2022/00042 

  

 

Handläggare 

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

 

Nedsättning av taxor och avgifter år 2022 avseende livsmedel, 

hygienisk verksamhet, alkohol och markupplåtelse med 

anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 
och avgifter nedsättas under år 2022. Ett motsvarande beslut fattades även avseende år 
2021. 
 
Följande taxor och avgifter föreslås helt eller delvis anges till noll kronor år 2022:  
 

 årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  
 årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen,  
 fast årlig avgift för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, akupunktörer 

och övrig hygienisk behandling) samt frisörer,  
 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor samt 

uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum.  
 
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr fördelat på serveringstillstånd 0,5 mkr, 
livsmedelskontroll 2,0 mkr, hygienisk verksamhet 0,2 mkr samt markupplåtelse 0,2 
mkr. Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2022-2024 avsatt 5 mkr för 
näringslivsinsatser med anledning av pandemin, varför finansiering föreslås tas ur denna 
budget. 
  
Berörda nämnder föreslås kompenseras för det beräknade intäktsbortfallet och ska 
därför inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19. 
Karta markupplåtelser.  
Utdrag ur taxedokument. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
 
att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 
2022,  
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att årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen för icke kommunala verksamheter ska 
vara noll kronor år 2022,  
 
att fast årlig avgift för hygienisk verksamhet enligt 38 § FMH punkt 1 (tatuerare, 
fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling) samt frisörer ska vara noll 
kronor år 2022,  
 
att avgiften inom område markerat på bilagd karta samt Vällebergsvägen i Ljungskile 
ska vara noll kronor för markupplåtelser angivna i hela avsnitt 1 samt avsnitt två, 
gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar, Avgifter för 
markupplåtelser på allmän plats.  
 
att socialnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden ska tillföras kommunbidrag 
som motsvarar beräknat intäktsbortfallet,  
 
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens budget för näringslivsinsatser med 
anledning av pandemin. 

Ärendebeskrivning 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet föreslås vissa taxor 
och avgifter nedsättas under år 2022.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslaget efter samråd med berörda 
förvaltningschefer och ansvariga handläggare.  
 
Följande taxor och avgifter föreslås anges till noll kronor år 2022: 
 
1. Årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift,  
Avgifterna framgår av Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, 
tobak och receptfria läkemedel. Intäktsbortfallet beräknas till 0,5 mkr vilket är ungefär 
halva intäkten ett år utan pandemi. Ansökningsavgifter kvarstår. 
 
2. Årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen  
Kontrollavgifterna framgår av förslag till Taxa för Uddevalla kommuns offentliga 
kontroll av livsmedel (§ 8). Avgiften föreslås sättas till noll kronor för icke kommunala 
verksamhetsutövare. Timdebitering av livsmedelskontroll kommer fortsatt att tas ut för 
de verksamheter som inte agerat korrekt. Det kommer också att fortsatt tas ut avgift med 
anledning av befogade klagomål. Intäktsbortfallet beräknas till 2 mkr.  
 
3. Fast årlig avgift för hygienisk verksamhet (tatuerare, fotvårdare, akupunktörer 
och övrig hygienisk behandling) samt frisörer  
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Avgifterna framgår av förslag till Uddevalla kommuns avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning (blad 74). Intäktsbortfallet beräknas till 
0,2 mkr.  
 
4. Avgifter för markupplåtelser på allmän plats avseende försäljning av varor 
samt uteserveringar i del av Uddevalla och Ljungskile centrum  
Avgifterna framgår av Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla 
kommun, avsnitt 1; försäljning av varor och avsnitt 2; gångbaneserveringar, 
restaurangverandor, friluftsserveringar. Syftet är, förutom den ekonomiska lättnaden, att 
näringsidkare utan extra kostnad ska kunna ha del av sin verksamhet utanför butiken 
och därigenom minska risk för smittspridning. Avgiftsnedsättningen föreslås gälla inom 
ett på bifogad karta avgränsat område samt Vällebergsvägen i Ljungskile. 
Intäktsbortfallet beräknas till 0,2 mkr. Eventuella bygglovsavgifter i samband med 
uteserveringar m.m. kommer fortsatt att debiteras enligt gällande taxa.  
 
Uteblivna intäkter uppskattas till totalt 2,9 mkr. Berörda nämnder föreslås kompenseras 
för det beräknade intäktsbortfallet och ska därför inkomma med underlag vid årets slut.  
 
Förvaltningarna gör bedömningen att det innebär inget eller begränsat merarbete att vid 
årets slut beräkna intäktsbortfallet.  
 
Det har inte heller bedömts föreligga risk för att avgiftsnedsättningarna kan komma att 
missbrukas i någon större omfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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7. importkontroll (17 §) samt 
8. avgift för inköp under dold identitet (18 §) 

 
 

Timavgift 
 

6a §  Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1152 kronor per timme (2021 
års timavgift) kontrolltid för planerad offentlig kontroll, det vill säga den tid 
som varje livsmedelsanläggning tilldelas enligt 8 § i denna taxa eller annan 
planerad kontroll enligt denna taxa. 

 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och 
beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

 
6b §  Timavgiften är 974 kronor per timme (2021 års timavgift) för uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av befogade klagomål och offentlig 
kontroll i övrigt enligt 12 § i denna taxa samt för avgift för registrering enligt 7 
§ i denna taxa. 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
resor, revisioner, och kontroller i övrigt. Avgift tas ut för faktiskt nedlagd 
handläggningstid. 

 
 

Avgift för registrering 
 

7 § Den som en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en 
timme kontrolltid enligt 6b §. Detsamma gäller för den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material 
i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det 
som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning 
med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 
 
 

Årlig kontrollavgift 
 

8 § För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska årlig kontrollavgift betalas. 

 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 
anläggningen. 

 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där 
Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrollt  tillämpas. 
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Riskklassificeringen tar hänsyn till vilket typ av verksamhet det är, vilka 
livsmedel som hanteras, produktionsstorlek samt om produktion sker till 
känsliga konsumentgrupper. Kontrolltidstillägg ges för om verksamheten 
utformar någon form av märkning eller presentation. En 
erfarenhetsklassificering görs utifrån nämndens tidigare erfarenheter av 
verksamhetens efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. 

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den beräknade kontrolltiden 
(timmar) utifrån ovanstående stycke multipliceras med timavgiften för planerad 
offentlig kontroll i § 6a. 

 
9 § Om en tillämpning av 8§ skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

 
11 § Av 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det 
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

 
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 
 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
 

12  §  För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b § betalas om kontrollen blivit 
nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits. 
 

13 §  För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6b § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören 
kan bekräftas. 

14 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning 
(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6b §, om det efter det att 
aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för 
att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

15 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
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VERKSAMHETSGRUPP 
ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 1,5 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

H 1,5 
För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, akupunktur, är tillsynstiden 1,5 
timmar 

 
38 § 
FMH, 
punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för 
blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 6 
För grundskolor med färre än 100 elever är 
tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 9 
För grundskolor med 100 499 elever är 
tillsynstiden 9 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 12 
För grundskolor med 500 eller fler elever är 
tillsynstiden 12 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 3 
För gymnasium med färre än 500 elever är 
tillsynstiden 3 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 6 
För gymnasium med 500 eller fler elever är 
tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 6 
För förskolor med färre än 150 barn är 
tillsynstiden 6 timmar. 

 
38 § 
FMH, 
punkt 3 

H 9 
För förskolor med 150 eller fler barn är 
tillsynstiden 9 timmar. 
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VERKSAMHETSGRUPP EJ 
ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  UH 0,75  För frisörer är tillsynstiden 0,75 timmar. 
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Dokumenttyp:  Avgifter 

Dnr:  

Antagen av:  Kommunfullmäktige  

Antagen: 2013-05-08, § 65 

Dokumentansvarig:  Tekniska avdelningen, Uddevalla kommun 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2015-12-09, § 305, indexuppräknad 2021 enligt ändringar i 

konsumentprisindex (KPI)  
 

 

 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
 

 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 066 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 401 kr/plats/år ingen upplåtelse 

 

Kiosker och food trucks för korv, hamburgare, fisk och 

dylikt 

 

 
ingen upplåtelse 

 

 
10 066 kr/plats/år 

 

 
ingen upplåtelse för kiosker 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 5 401 kr/plats/säsong 493 kr/kvm/år; el till glasskiosk 1 032 kr/mån 

(endast säsongsplats tillåtes) 

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 
b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ingen upplåtelse 

b) ingen upplåtelse 

a) 4 331 kr/plats (3x3m)/säsong 

b) 1 979 kr/plats (3x3m)/säsong 

 

 
a) ingen upplåtelse 

 
 
b) 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong 

Ambulerande anläggningar för korv, hamburgare och dylikt 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 979 kr/plats (3x3m)/säsong 3 154 kr/plats (3x3m)/säsong 
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Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Lotteriförsäljning från stånd 279 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

139 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

279 kr/plats (3x3m)/dag 

360 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor/tjänster från stånd 1 003 kr/plats (3x3m)/dag 669 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

Julgranförsäljning ingen upplåtelse 139 kr/plats/dag 

360 kr är minsta avgift 

279 kr/plats/dag 

360 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 

 
Gångbaneserveringar, restaurangverandor, 

friluftsserveringar 

375 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
375 kr/kvm/år (vinterperiod, 

verksamhets öppettider) 

 
562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 

runt) 

233 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
233 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 

öppettider) 

 
349 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

375 kr/kvm/år (sommarperiod) 

 
375 kr/kvm/år (vinterperiod, verksamhets 

öppettider) 

 
562 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 

Serveringstält 
 

1 336 kr/plats/dag 
 

669 kr/plats/dag 
 

1 336 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser och tidningsställ 

Fasta affischpelare, fasta affischkartor, 

skyltskåp, montrar och dylikt 

 
 
700 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
487 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Rörliga affischpelare ingen upplåtelse 16 571 kr/plats/år ingen upplåtelse 





 

 

 

 

 

 
 

FLERÅRSPLAN 2022-2024 
MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2022 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Förslaget till budget är framarbetat i skuggan av konsekvenserna från pandemin. Drygt ett år av en stor 

smittspridning, många som avlidit och ännu fler som insjuknat med olika grad av komplikationer. 

 

Rent budgetmässigt skapar det stora osäkerheter. Vi vet så här långt att många företag kommit i kläm, och 

arbetslösheten har ökat främst bland våra ungdomar. Glädjande är dock att de ekonomiska prognoserna är 

betydligt bättre än vad som kunde förväntas. 

 

Den här bakgrunden formar självklart hur vi satsar på de närmaste åren, ungdomsarbetslösheten och 

utbildningsskulden är våra viktigaste prioriteringar. Eftersom vi fått en ekonomisk prognos som är 

gynnsam har vi ändå skapat utrymme för några framtidssatsningar som vi är väldigt nöjda över. Mer 

heltider, förstärkt förebyggandeverksamhet och en satsning på trygghet och upplevelser i vår största 

kommundel Dalaberg är framtidsinvesteringar som är viktiga för en fortsatt positiv utveckling av vår 

kommun. 

 

 

 
Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2020-2022 
 

Riktningar 
 

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

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

kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker 

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

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

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

skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

 
I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

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

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

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

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

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

rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

 
I Uddevalla bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden 

Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa. 

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

når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen. Detta är värden som ligger 

till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande eller anställning. 

 
Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar 

Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 

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

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

vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

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

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

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

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

samhällsaktörer.  

 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 

Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

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

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

vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter. 

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

naturreservat 

 

Övergripande strategier 

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

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

kommuns lokala förhållanden.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund. På samma sätt arbetas det vidare med att hitta 

smidiga lösningar för stadens trafik.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

inom alla kommunens verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler. 
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Kommunen ska ha en säkrad kompetensförsörjning som syftar till att skapa en inkluderande och rättvis 

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

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

resan, hälsoresan och processerna för färre anställda per chef ges större förutsättningar. Förändringsvilja 

och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras som till exempel 80-90-100 konceptet 

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

 

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. 

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

besöksmål.  

 

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

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

 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastruktur-investeringar samt platser 

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

service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

 

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

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

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

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

arbetet ska utvecklas och innebär en ökad samverkan med civilsamhället. Individer ska in i sysselsättning, 

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

trygga skolor ger studiero och förbättrade studieresultat. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

civilsamhället tillsammans når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.  

 

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

ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

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

Sammanfattning 
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplanen 2022-2024. Skrivelsen innehåller 

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

 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är 

fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av skatteintäkterna inte räcker till för 

att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i 

de yngre och äldre åldrarna vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är 

tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet äldre.  
 

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, men även 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.  
 

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 flerårsplanen 2020-2022 

som har sänkt nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 

kommande planperiod ser relativt bra ut. 
 

Flerårsplan 2022-2024 är baserad på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. Detaljer och förändringar till 

nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”. 

 

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.  
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Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta återhämt-

ningen kommer dock dämpas av att smittspridningen under den senaste dryga månaden snabbt har 

eskalerat likaså av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen och 

en svag inledning av 2021. Att vaccinering mot covid-19 har påbörjats i Sverige, liksom globalt, stärker 

samtidigt konjunkturutsikterna för den andra halvan av året och än mer utsikterna för 2022. 
 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhälls-

ekonomin, ett normalt konjunkturläge nås inte förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär 

en potential för hög BNP-tillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som 

några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023). Detta beräknas också ge skjuts åt 

sysselsättningen liksom det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens 

återhämtning dock dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring 9 % de kommande två åren. (SKR 

december 2020).  
 

Diagrammet nedan är från SKRs 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 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Mål

2020 2021 2022 2023 2024

Nettokostnadsandel (%) 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6% 99,0

Soliditet (%) 14,6% 16,1% 13,6% 13,3% 12,8% öka

Egenfinansering (%) 60,1% 75,9% 24,7% 25,2% 23,6% 30,0

Investeringsnivå (mkr) 525 410 806 911 1 101

Låneskuld (mkr) 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136

Egen låneskuld (mkr) 452 572 1 158 1 838 2 677

Resultat (mkr) 71 180 44 45 57

Finansiellt mål nås 

Finansiellt mål nås inte



  10 (79) 

 

Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. När ekonomin nu 

övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara 

behovsökningarna och ej heller några kostnadsökningar utöver vad som följer av befolkningsutveck-

lingen. 

 

Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. Den 

ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäktsökning som inte 

ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens ekonomi och ett växande 

behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  

 
Några sammanfattande nyckeltal för perioden 
 

% 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP -2,8 3,3 3,4 1,6 2,0 

Sysselsättning, timmar -3,8 1,8 2,4 0,9 0,8 

Relativ arbetslöshet  8,6 8,8 8,2 7,8 7,5 

*Timlön, konjunkturlönestatistiken  2,1 2,6 2,2 2,3 2,4 

*Konsumentpris, KPIF  0,5 1,8 1,4 1,8 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV)  1,7 2,1 2,1 2,0 2,8 
 

*Enligt SKRs bedömning maj. 
 

Utgångsläge inför planeringen 
2020 års resultat uppgick till 71 mkr. Det goda resultatet möjliggjorde en pensionsinlösen via försäkring 

med ca 100 mkr. År 2020 var ett speciellt år på många sätt där Covid-19 situationen har präglat större 

delen av året, ur finansiell synvinkel har flera kompensationsåtgärder genomförts för att möta 

statsbidragens och skatteintäkternas kraftiga förändringar. Kompensationsåtgärderna har i hög grad 

bidragit till att merparten av Sveriges kommuner redovisar ett överskott under 2020, så även Uddevalla. 

 

Kompensationsåtgärderna till trots så bedöms kommunens verksamheter ha en budget i balans, mycket 

tack vare att kommunen genomförde stora förändringar inför flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 

nettokostnaderna betydligt. Vilket medför att kommunens förutsättningar inför kommande planperiod ser 

relativt bra ut förutsatt att planerade förändringar inför 2022 genomförs. 

 

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2021-2023. Planen är 

antagen november 2020 eftersom budgetprocessen senarelades vilket medför att förutsättningarna 

inte förändrats så mycket inför kommande år. Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de 

kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med en svag tillvägt i befolkningen i 

arbetsför ålder kvarstår, dock har den tidigare relativt stabila befolkningsökningen förändrats. Under 2020 

ökade kommunens befolkning med 84 personer jämfört med 400-500 personer tidigare år. Om den 

befolkningsutvecklingen permanentas framöver kommer det få stora konsekvenser för kommunens 

verksamheter och skatteintäkter.   

 

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 
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fråga som merparten av Sveriges kommuner arbetar med. Sveriges Kommuner och Regioner skriver ofta 

om denna viktiga framtidsfråga.  

 

Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med april 2021 visar att uppgången av arbetslösheten vid 

pandemins början minskat något för att sedan stabiliseras på en nivå som är högre än före pandemins 

start. I april låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 9,2 %, vilket är högre än riket (8,2 %) och Västra 

Götaland (7,7%). Arbetslösheten är fortsatt högre för män (9,8 %) än för kvinnor (8,6 %).  

 

 

 
Även om den totala arbetslösheten sjunker sakta så ökar långtidsarbetslösheten. I en lågkonjunktur 

drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. Redan innan pandemin 

sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden 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. Men pandemin har även medfört att personer som normalt sett haft 

en relativt stark förankring till arbetsmarknaden blivit arbetslösa och dessutom har svårare att komma 

tillbaka. En förklaring som lyfts är strukturomvandlingen som innebär att arbeten förändras eller 

försvinner, vilket ställer krav på nya eller förändrade kompetenser bland arbetstagare. 
 

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 10,9 % i Uddevalla vilket är högre än riket (10,5 %) och Västra 

Götaland (9,8 %). Bland ungdomar är skillnaden mellan könen större (män 12,9 % och kvinnor 8,7 %). 
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Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2020 hade Uddevalla kommun 56 787 folkbokförda invånare. Under 2020 ökade 

befolkningen med 84 personer, befolkningsökningen var lägre än väntat och vi får gå så långt tillbaka 

som till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolkningsutvecklingen. Det låga utfallet beror framför allt 

på att utflyttningen var hög under hösten och det var framför allt unga vuxna som flyttade ur kommunen. 

Detta resulterade i ett negativt flyttnetto om -4 personer. Under 2020 föddes det 631 barn och 551 

kommuninvånare avled. Befolkningsökningen under 2020 förklaras därför av ett födelseöverskott om 80 

personer 
 

Osäkerheten i befolkningsutvecklingen framåt är särskilt stor under pandemin. Kommunens 

prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att vara dämpad de närmaste åren för att sedan 

återgå till mer normala nivåer. Under kommande år väntas antalet nya färdigställda bostäder vara relativt 

hög. Antalet nyanlända väntas vara låg jämfört med tidigare år. Fruktsamheten väntas vara något lägre de 

närmaste åren för att sedan öka under slutet av prognosperioden. Detta beror på att de stora kullarna som 

föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern, men att trenden är att allt fler är äldre är de får sitt 

första barn. 

 

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 med våren 2016. 

Migrationsverkets prognos är att det lägre antalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer att hålla i sig 

kommande år. 
 

Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med uppehålls-

tillstånd i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning av kommunens 

andel av mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli ca 75 personer 2021 och ca 70 

personer 2022. 
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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. 

 

 
Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning.  
 

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 som antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2030 jämfört med 2020. 
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Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020,  
jämfört med prognos för 2030. 
 
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 resurs-

fördelning 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. 
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Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2020–2025, enligt prel. 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.  
 
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 i ”Spec. demografiberäkning 2022-2030”. 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 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 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 verksamhets-

mässiga 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 2019-2022  

En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en 

miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi även 

om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis 

prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de 

finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och 

budget.  

 

Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022. För 2023 och 2024 antas samma nivåer tills 

vidare. 
 

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 

• Soliditet inklusive pensionsskuld 

• Egenfinansiering av investeringar 

 

 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 
 

mkr 2021 2022 2023 2024 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 38 40 41 42 

Maximal investeringsnivå 590 662 764 865 

 
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 flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan konstateras 

att nettokostnadsandelen uppnås för perioden 2022-2024, medan egenfinansiering av investeringar och 

soliditet ej ser ut att nås. För samtliga år ska detta ses som mycket indikativt då det är för tidigt att skarpt 

bedöma skatteintäkterna på grund av rådande coronapandemi. De tillskott som staten beslutat tillskjuta 

fram till och med maj 2021 är med i denna beräkning. Därefter har en justering gjorts dels för ny 

skatteprognos från SKR i oktober, +23 mkr, och dels för tillskott av generella statsbidrag, +17 mkr, som 

beslutats i statens budget i november. Dessa justeringar har finansierat en tilläggsbudget som beslutats av 

kommunfullmäktige i december. 

 

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. 

Finansiella mål enligt strategisk plan 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en högst osäker löneökningstakt för de kommande åren. Den finansiella 

beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för 

skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de 

faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att arbetsgivar-

avgifterna är oförändrade. En något minskad kommunalt finansierad löneökningstakt medan inflationen 

pendlar under 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande 

perioden (ackumulerade belopp): 
 

mkr 2022 2023 2024 

Lönereserv 144 215 304 

Prisreserv (varor och tjänster) 13 27 41 

Summa 157 242 345 

Ändring jämfört med föregående plan 12 25 - 

 

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 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel (%) 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6% 99,0% 99,0% 99,0

Soliditet (%) 14,6% 16,1% 13,6% 13,3% 12,8% 12,8% 13,5% öka

Egenfinansering (%) 60,1% 75,9% 24,7% 25,2% 23,6% 38,3% 111,8% 30,0

Investeringsnivå (mkr) 525 410 806 911 1 101 724 269

Låneskuld (mkr) 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136 6 631 6 648

Egen låneskuld (mkr) 452 572 1 158 1 838 2 677 3 122 3 089

Resultat (mkr) 71 180 44 45 57 44 44

Finansiellt mål nås 

Finansiellt mål nås inte

% 2022 2023 2024 

Löneökningstakt  2,2 2,3 2,4 

Löneökningstakt föregående plan 2,3 2,5 - 

 

 

 

Prisutveckling 1,4 1,8 2,0 

Prisutveckling föregående plan 1,9 2,0 - 



  18 (79) 

 

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. 

 

mkr 2021 2022 2023 2024 

Pensionskostnader (brutto) 226 213 214 214 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2021 till 2022 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt 

uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2022-2024. 

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 

2022 beräknat till 1,9 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt 

redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i 

organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller motsvarande begränsningar 

för personal- och övriga kostnader vid den interna prissättningen. 

 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som 

används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är max 

99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering 

av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 40 mkr.  

 
I denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 2022-2024. 
 
 

 

 

 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2021 års nivå om 22,16 

kronor.  

 

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp 

med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. 

Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 öre (2013). För 2020 uppgår den till 

38 öre. 
 

% Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nettokostnadsandel  98,1 95,3 98,9 98,9 98,6 
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Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

 
Skatteintäkterna har ursprungligen beräknats från skatteprognosen från SKR i april. Därefter har en 

justering gjorts dels för ny skatteprognos från SKR i oktober, +23 mkr, och dels för tillskott av generella 

statsbidrag, +17 mkr, som beslutats i statens budget i november. Dessa justeringar har finansierat en 

tilläggsbudget som beslutats av kommunfullmäktige i december. 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 14 % i förhållande 

till bokslut 2020.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, 

inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Skatteintäktsberäkningen 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 -9 mkr för 2022, vilket är 15 mkr lägre än prognosen för 2021. För 2023 

beräknas finansnettot till -9 mkr och för 2024 till -18 mkr. De höga investeringsnivåerna, som inte kan 

finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader på sikt. 

 Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 664 3 805 3 978 4 056 4 185 

Förändring %  3,8 % 4,5 % 2,0 % 3,2 % 

Ackumulerad förändring %  103,8 % 108,6 % 110,7 % 114,2 % 

Ändring jämfört med föregående plan, mkr  +67 +151 +93  
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Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 

investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 
 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 

investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en 

ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre sikt är 

också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 
Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2022, 2023 och 2024 i planeringsperioden. 

Observera att värdena ovan är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  
 

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bland annat kan nämnas ny brandstation i Uddevalla, 

ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och förskolor, gruppbostäder LSS, ny simhall, upprustning 

Rimnersvallen, upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se 

”Kommunens investeringar 2022-2031”. 
 

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 2021-2031 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 2022-

2024 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort underlag 

för nämndernas investeringsbudget för 2022-2024. 

 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet i 

strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2022-2024 kommer istället att 

minska, främst på grund av höga investeringsnivåer.  

 

 Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Investeringsnivå 525 410 806 911 1 101 

Resultat och avskrivningar 191 311 199 230 260 

Självfinansieringsgrad % 60 % 76 % 25 % 25 % 24 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  590 662 764 865 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  180 -144 -147 -236 

% Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Soliditet inkl. pensionsskuld 14,6 16,1 13,6 13,3 12,8 
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Skulder och räntor 

 

Upplåning 
 

 

Den totala låneskulden ökar med ca 2 500 mkr under perioden 2020-2024. Kommunens andel av detta är 

ca 2 200 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande avser bolagens upplåning som 

preliminärt antas öka med ca 300 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 2020. Kommunens 

ökande låneskuld enligt plan innebär ett negativt finansnetto framöver.  

 

Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2022-2024 vilket är i nivå med 

föregående flerårsplan. Det faktiska utfallet för 2020 blev 1,46 %. 

 

Internränta 
För 2022 sänks internräntan från 1,25 % till 1,00 %.  Detta är ungefär i linje med kommunens 

genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med SKRs 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 både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att 

leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills varit fallet. 

En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för 

investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta 

detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service 

som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  

 

mkr Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Total låneskuld 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136 

Varav vidareutlåning till bolag och stiftelser 3 154 3 228 3 359 3 409 3 459 

Varav kommunens egen låneskuld 452 572 1 158 1 838 2 677 
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter 

som händelserna har: 
 

Händelse       Årseffekt 2022, mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   46 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   39 

Genomsnittlig ränta med 1 %-enhet +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer - skatt och 

inkomstutjämning 
+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  

2123

179

634

1673

0

500

1000

1500

2000

2500

Utgifter Finansiering

Varför ökar låneskulden? (mkr) 2022-2024 

Upplåning

Resultat o avskrivningar

Utlåning bolag

Investeringar

93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%

100%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Egenfinansering (%)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Låneskuld (mkr)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Egen låneskuld (mkr)

0%

5%

10%

15%

20%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Soliditet (%)

0

50

100

150

200

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Resultat (mkr)



  23 (79) 

 

RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter 925 885 903 919 937

Verksamhetens kostnader -4 298 -4 421 -4 673 -4 738 -4 845

Avskrivningar -120 -131 -155 -184 -203

Jämförelsestörande poster -109 36 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 602 -3 631 -3 926 -4 003 -4 111

Skatteintäkter 2 673 2 788 2 905 3 001 3 092

Generella statsbidrag och utjämning 991 1 017 1 073 1 055 1 093

VERKSAMHETENS RESULTAT 62 174 52 53 75

Finansiella intäkter 63 52 52 53 54

Finansiella kostnader -54 -46 -60 -62 -72

ÅRETS RESULTAT 71 180 44 45 57

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6%

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,2% 0,2% -0,2% -0,2% -0,4%

Resultat i % av skatter och bidrag 1,9% 4,7% 1,1% 1,1% 1,4%

BALANSBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Anläggningstillgångar 5 883 6 236 7 018 7 795 8 743

- varav långfristiga fordringar 3 154 3 228 3 359 3 409 3 459

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar 310 388 378 378 378

- varav kassa, bank och korta placeringar 35 100 100 100 100

SUMMA TILLGÅNGAR 6 193 6 633 7 405 8 182 9 130

Eget kapital 1 765 1 945 1 989 2 034 2 090

- varav årets resultat 71 180 44 45 57

Avsättningar 87 50 54 56 58

- varav pensionsskuld 39 40 39 41 43

Skulder 4 341 4 638 5 362 6 092 6 982

- varav långfristiga lån 3 606 3 800 4 517 5 247 6 136

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 6 193 6 633 7 405 8 182 9 130

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 452 572 1 158 1 838 2 677

Soliditet inkl pensionsskuld 14,6% 16,1% 13,6% 13,3% 12,8%

KASSAFLÖDESBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024
Finansieringsbehov

Investeringar -525 -410 -806 -911 -1 101

Försäljning 0 0 0 0 0

Summa investeringar -525 -410 -806 -911 -1 101

Finansiering

Från den löpande verksamheten 234 364 220 231 262

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -131 -50 -50

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Upplåning (+) / amortering (-) 100 194 717 730 890

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -9 -65 0 0 0

Summa finansiering 240 493 806 911 1 101

Egenfinansiering investeringar 60,1% 75,9% 24,7% 25,2% 23,6%
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DRIFTSBUDGET 

 
 
*Inkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 

Löpande pris

Bokslut Prognos Plan Plan Plan

Nämnd/Styrelse 2020 2021 2022* 2023* 2024*
Kommunfullmäktige och revision -9,2 -11,8 -12,1 -12,1 -12,1

Kommunstyrelse -310,6 -366,6 -346,6 -328,1 -326,4

KS Försörjningsstöd -77,0 -74,0 -74,0

Barn och utbildningsnämnd -1 513,3 -1 537,8 -1 594,1 -1 574,1 -1 574,1

Barn och utbildningsnämnd demografi -6,7 -14,6 -20,0

Socialnämnd -1 374,1 -1 384,7 -1 465,8 -1 465,8 -1 465,8

Socialnämnd demografi -10,7 -21,5 -34,4
Samhällsbyggnadsnämnd -111,5 -110,4 -125,8 -124,8 -124,8

Kultur- och fritidsnämnd -147,0 -146,3 -150,2 -148,2 -148,2

Valnämnden -0,1 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1

Driftreserv för ny simhall inkl Rimnersområdet -30,0 -30,0 -30,0

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -4,7 -21,1 -53,8 -92,8

Centrala upphandlingseffekter 7,0 7,0 7,0

Nämndernas över/underskott -4,7 0,0 0,0 0,0
Behov av minskade nettokostnader 0,0 10,0 55,0

Summa nämnder/styrelser -3 465,8 -3 567,1 -3 834,7 -3 830,1 -3 840,7

Övriga ej fördelade poster * -168,3 -95,4 -117,2 -207,2 -313,8

Eliminering internt finansnetto 32,2 30,8 26,2 34,3 43,8

Summa verksamhetens nettokostnad -3 601,9 -3 631,7 -3 925,7 -4 003,0 -4 110,7

Skatteintäkter 2 673,0 2 788,0 2 905,4 3 001,1 3 092,4

Generella statsbidrag och utjämning 991,0 1 017,0 1 072,5 1 055,3 1 092,9

Verksamhetens resultat 62,1 173,3 52,2 53,4 74,6

Finansiella intäkter 63,0 52,4 51,6 53,0 53,8

Finansiella kostnader -54,0 -45,6 -60,1 -61,5 -71,6

Resultat efter finansiella poster 71,1 180,1 43,7 44,9 56,8

REDOVISAT RESULTAT 71,1 180,1 43,7 44,9 56,8

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,1% 95,3% 98,9% 98,9% 98,6%

* Specifikation övriga ej fördelade poster:

Arbetsgivaravgifter 6,9 19,7 4,0 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner -113,0 -57,8 -69,6 -74,6 -77,8

Pris och lönereserv 17,3 -85,6 -46,9 -131,9 -234,9

Riktade statsbidrag tillskott 6,4 -7,1 -4,7 -4,7 -5,1

Övriga poster -85,9 35,4

Summa ej fördelade poster -168,3 -95,4 -117,2 -207,2 -313,8
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 
Belopp i miljoner kronor (mkr). 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat under planeringsperioden. 

 

Verksamhetsbeskrivning  

 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, 

lokalhyra, webbsändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även 

kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 

demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Under januari införs ett nytt närvaro- och voterings-

system. Den 15 oktober 2022 tillträder det nyvalda kommunfullmäktige. Under mandatperioden 2021-

2022 har ungdomsfullmäktige 18 stycken invalda ledamöter och 5 ersättare. Det första sammanträdet 

hålls den 8 oktober 2021 och det sista i maj/juni 2022. Ungdomsfullmäktige beräknas ha 6-8 samman-

träden under 2022, vid höstens 2022 tillträder ett nytt ungdomsfullmäktige.  

 

Kommunens revisorer 
Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt biträde beträffande administration 

och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den 

största kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. 

Kommunrevisionen består av fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, bevakningsgrupper samt 

projektgrupper. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver 

detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa aktuella ärenden. Sedan genomförs även 

dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till 

att granska. Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala 

bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget. 

Det förekommer ibland behov av att bevaka en särskild frågeställning, till exempel ett investerings-

projekt, som berör flera nämnder/styrelser. Revisionen kan då besluta om särskild bevakningsgrupp för 

dessa. Vid fördjupade granskningar och förstudier så tillsätts även en projektgrupp för detta uppdrag.  

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 11,8   - 

2022  0,0 11,8 - 

2023  0,0 11,8 - 

2024  0,0 11,8 - 
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Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för överförmyndarkontoret. 

Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och 

här görs en uppskattning utifrån tidigare år. Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska 

situation. Kontorets kostnader utgörs huvudsakligen av personal- och lokalkostnader. 

 
Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet, samt 

arvoden till ledamöter. 2022 kommer det att vara vänortskonferens i Skien. Konferensen med de nordiska 

vänorterna utgörs av 3 delar, politiker-/tjänstemannakonferens, ungdomsläger och ett kulturprojekt med 

deltagare från alla nordiska länder. För 2022 planeras ungdomsutbyte med Japan och Norden. Under året 

kommer också Corona boken med texter från unga hur de upplevt pandemin. Under 2023 kommer 

Uddevalla kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska vänorterna. 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 11,8 11,8 12,1 12,1 12,1 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunfullmäktige 0,0 3,1 3,1 

Kommunens revisorer 0,0 2,1 2,1 

Överförmyndaren 0,1 6,5 6,4 

Vänortskommittén 0,0 0,5 0,5 

Summa 0,0 12,2 12,1 

 

  



  27 (79) 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med +17,0 mkr för 2022 och minskar med -1,5 mkr för 2023 och 

-3,2 mkr för 2024.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd. För 2022 utökas 

anslaget tillfälligt med 3 mkr till 77 mkr. Över- eller underskott rapporteras särskilt i kommunstyrelsens 

uppföljning och årsbokslut.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 5,0 mkr för sociala investeringsmedel och 

Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. De sociala investeringsmedlen fördelas till nämnd efter att projekten 

har godkänts av kommunstyrelsen.  

 

I pandemins spår har främst ungdomsarbetslösheten ökat. För att inte få en förlorad covid-generation 

utökas kommunstyrelsens kommunbidrag med +5,0 mkr avseende arbetsmarknadsinsatser och +1,0 mkr 

för att säkerställa ett utökat antal sommarjobb och ferieplatser. Utökningen avser enbart 2022. 

 

Konsekvenserna för näringslivet är inte homogent. De flesta företag har tagit sig igenom detta besvärliga 

år ganska bra. Dock går det att se vad gäller besöksnäring och handel att många har haft starkt sjunkande 

omsättning. För att stimulera en nystart har +5,0 mkr avsatts för näringslivsinsatser. Det handlar inte om 

direkta stöd till enskilda företag, utan allmänna insatser för att stimulera exempelvis besöksnäringen 

genom olika event. Utökningen avser enbart 2022. 

 

Sjukfrånvaron har ökat och är nu på en hög nivå som inte är långsiktigt rimlig för berörda individer och 

kommunen som organisation. Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas därför med +2,2 mkr, dels för att 

öka friskvårdsbidraget till en nivå som ger effekt hos de personalgrupper som behöver det mest samt till 

att anställa en rehabsamordnare. Därutöver utökas kommunbidraget för 2022 med +2,0 mkr till särskilda 

insatser för att minska rehabskulden och förbättra personalens hälsa. 

 

För att utöka upplevelsen av trygghet samt lyfta Dalabergs centrum utökas kommunbidraget med +2,0 

mkr. 1,0 mkr av dessa avser utökning av ordningsvakter, främst för Dalabergsområdet. Ordningsvakterna 

samordnas med insatserna i centrum för att få optimal effekt. 0,5 mkr avser försök med utökat öppet-

hållande på fritidsgården och 0,5 mkr avser medel för att tillsammans med övriga fastighetsägare utveckla 

utemiljöerna kring Dalabergs centrum. Utökningen om 0,5 mkr + 0,5 mkr avser enbart 2022 och 2023. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 366,6   50,6 

2022  17,0 383,6 94,5 

2023  -1,5 365,1 45,2 

2024  -3,2 363,4 3,4 
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Därutöver utökas kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med +3,2 mkr avseende digitaliserings-

åtgärder för att möjliggöra effektiviseringar, +1,6 mkr två upphandlingstjänster samt +0,8 mkr 

dokumenthanteringssystem. 

 

Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar för områdesplan Bäveån -3,4 mkr, upphandling nytt HR-

system -2,7 mkr och justering pga. LKBR -2,7 mkr.  

 

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår sedan tidigare 10,0 mkr för stadsutvecklingsprojektet avseende 

översvämningsåtgärder. 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. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med: 
 

• 6,0 mkr till förebyggande verksamhet såsom drogförebyggande verksamhet med 

samordningstjänster, verksamhet för ungdomar typ mobila fritidsteam, och stöd för avhoppare. 

Satsningen budgeteras hos kommunstyrelsen men omdestineras till berörd nämnd efter att 

kommunstyrelsen prövat och prioriterat lämpliga insatser. 

• 4,0 mkr för att samordna och utöka arbetet med förebyggande verksamhet. Inriktningen är av allmän 

karaktär men med särskilt beaktande av våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt förstärkt 

drogförebyggande verksamhet. Denna utökning tilldelades ursprungligen socialnämnden men 
överförs till kommunstyrelsen som en gemensam resurs för samtliga nämnder. 

• 4,0 mkr avseende säkerhet och trygghet i form av ytterligare resurser för ordningsvakter, 

kameraövervakning belysning eller andra åtgärder som upplevs som trygghetsskapande i offentlig 

miljö. 

• 10,0 mkr för arbetsmiljöinsatser samt förstärkningar till felavlönad personal.  

• 3,0 mkr avseende arbetsmarknadsinsatser. Förstärkningen möjliggör bland annat att säkerställa 

rehabkoordinator, hälsopedagog och verksamheten inom Nike. 

• 3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet. Avser inte generella föreningsstöd utan riktar 

sig till föreningar som kommunen har särskilda avtal med. Det handlar om föreningar med sponsring 

av representationslag, cuper och event. Men kan också under särskilda omständigheter riktas till 

andra delar av föreningslivet som på grund av pandemin tappat viktiga intäkter för sin verksamhet. 

Denna utökning tilldelades ursprungligen kultur och fritidsnämnden men överförs till 
kommunstyrelsen.  

Därutöver har kommundirektören fått i uppdrag att föreslå en fördelning av 7,0 mkr i centrala 

upphandlingseffekter utifrån förväntade effekter. 

 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen i bland annat 

arbetsmarknads- och integrationsfrågor, tillväxtarbete, näringslivsutveckling, samhällsplanering, 



  29 (79) 

 

ekonomi, juridik/administration och samhällsskydd. Förvaltningen samordnar också kommunens 

folkhälsoutveckling, är arbetsgivarföreträdare och arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare samt har det övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt 

som externt. Sedan år 2020 ansvarar kommunstyrelsen för handläggningen av försörjningsstöd. 

 

Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår budgetposter för medfinansiering, 

medlemsavgifter, sponsring m.m.  

 

 
Kommunledningskontorets indelning i avdelningar och uppgiftsfördelning beskrivs nedan: 

 
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och har det 

samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknads-

program och insatser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en funktionsvariation, 

utrikesfödda, insatser för ungdomar, samt arbetslivsutvecklande projekt. Sedan 15 februari 2020, ansvarar 

avdelningen även för försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälningar och akut hemlöshet, som 

tidigare låg organiserat under socialnämnden. Förutom det samordnande ansvaret för nyanländas 

etablering och övriga integrationsfrågor så bedriver avdelningen egna integrations- och etablerings-

aktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar även rättighetslagstiftningen 2009:724 Nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med Förvaltningsområdet för finska språket. 

 
Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, samhällsplanering, 

näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Arbetssättet är att samla utvecklingsarbetet genom 

samverkan med det omgivande näringslivet och samhället, inkluderat regionala, nationella aktörer och 

externa intressenter. Avdelningens ansvar är också anpassat till kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

och omfattar områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan 

och miljöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi. Ett starkt fokus är att 

positionera Uddevalla utanför kommunen genom att ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala 

utvecklingsprojekt. Avdelningen har fem verksamhetsområden; samhällsplanering, näringslivsutveckling, 

hållbar utveckling, tillväxtprojekt och infrastruktur. 

 
Avdelningen för personal och kommunikation är arbetsgivarföreträdare och ansvarar för att skapa och 

upprätthålla kommunens övergripande styrdokument och processer inom personalområdet i syfte att 

säkerställa rättssäkerhet. Avdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på uppdrag av 

kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är att strategiskt och operativt stödja 

organisationens chefer utifrån gällande lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse och effektiv 
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organisering och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen har vidare det 

övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt som externt. 

Kommunikationsavdelningen utvecklar och driver kommunens interna och externa kanaler för 

kommunikation via bland annat inblicken, uddevalla.se, sociala media, presskontakter mm, utarbetar 

policys och riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger stöd och råd i kommunikationsfrågor. 

Avdelningen ansvarar även för kontaktcenter. 

 
IT-avdelningens uppdrag är att stödja de kommunala verksamheternas utveckling och service till 

medborgarna genom att tillhandahålla ett modernt IT-stöd med hög tillgänglighet och kvalitet. 

Avdelningen ansvarar för den totala IT-tekniska infrastrukturen, allt från drift till datakommunikation och 

arbetsplatser. I uppdraget ingår kommunens digitala agenda med tillhörande handlingsplan, system-

samordning, telefoni, IT-inköp, IT-upphandlingar och IT-säkerhet. Avdelningen stödjer kommunens 

verksamheter kring digitalisering, automatisering, utveckling och behov inom IT-området. Avdelningen 

är stöd till enheterna kring strategier, teknisk design, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling. 

 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, kommundirektör och 

förvaltningar bra information och beslutsunderlag samt stöd inom avdelningens ansvarsområden. 

Avdelningens huvudsakliga kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering, 

redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsprocessen, kommunövergripande 

upphandlingar, samt strategiska lokalfrågor. 

 
Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar förvaltningens interna gemensamma 

processer och lämnar kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till bl. a. kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och kommunledning. Vidare 

lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohuslän samt räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän. Även kommunens arkiv och förvaltning av kommunens ärende- och dokumenthanterings-

system, försäkringar, kommunledningskontorets ekonomifrågor samt budget- och skuld och 

konsumentrådgivning ingår i avdelningens verksamhet. 

 
Enheten för trygghet och samhällsskydd tillhör kommunledningskontoret och arbetar på uppdrag av 

kommundirektören. Enheten startade i januari 2021 och har till uppgift att leda och samordna kommunens 

kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Ansvarområdena är uppdelade i de fyra huvudsakliga fälten 

krisberedskap, samhällstrygghet, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. 

 

Nämndens styrkort 
Kommunledningskontoret föreslår att två nya uppdrag inom personalområdet tillförs styrkortet. Det ena 

innebär att göra en översyn av de organisatoriska förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Initialt ska 

uppdraget innebära att utreda och initiera aktiviteter avseende chefernas arbetsmiljö, metoder att skapa 

hållbara scheman samt göra friskvård till en del av arbetet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med 

samtliga förvaltningar.  

 

Det andra föreslagna uppdraget är att göra en översyn av rekryteringsprocessen. Målsättningen med 

översynen är att utvärdera och säkerställa att nuvarande rekryteringsprocess är/blir kompetensbaserad, 

kvalitetssäkrad och därmed också fri från diskriminering och bidragande till integration. 
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Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget 

 fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 366,6 383,6 392,6* 374,1* 372,4* 

Investeringar 50,6 94,5 94,5 45,2 3,4 

*Exkl tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 
Nämnden har tilldelats utökningar på 25,8 mkr, minskningar med -8,8 mkr samt ytterligare 30,0 mkr i 

utökning i tilläggsbudget december. 

 

Från 2023 upphör de 11,0 mkr som avsatts 2022 för pandemieffekter. Även avsatta 2,0 mkr för 

hälsoskulden upphör. Likaså de tillfälliga 3,0 mkr avseende utbetalningar av försörjningsstöd. 

Kommunbidraget för nytt lönesystem minskas med ytterligare 2,4 mkr. 

 

Från och med 2024 upphör avsatta 1,0 mkr för Dalabergs utemiljö och utökat öppethållande på Dalabergs 

fritidsgård, dessutom utgår de 0,8 mkr för nytt dokumenthanteringssystem. 

 

Investeringar 
Den beslutade investeringsramen för 2022 uppgår till 94,5 mkr, varav IT-avdelningens investeringar är 

4,2 mkr. 0,3 mkr avser nytt dokumenthanteringssystem. Det har avsatts 90,0 mkr för Uddevallas nya 

brandstation som håller på att byggas i anslutning till Västgötavägen och riksväg 44. Stationen beräknas 

vara färdigbyggd sommaren 2023 och arbetet med att förbereda tomten för byggnation har pågått sedan 

februari 2021. De nämnda investeringarna för 2022 finns även upptagna i investeringsramen 2023. De 

planerade 3,4 mkr för 2024 avser IT-avdelningens investeringar. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunstyrelsen politisk styrning 0,0 46,4 46,4 

Kommunledningskontoret 152,0 444,1 292,1 

Räddningstjänsten 0,0 54,1 54,1 

Summa 152,0 544,6 392,6 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
Beloppens fördelning mellan intäkt och kostnad är preliminära för kommunledningskontoret då arbetet 
med detaljbudgeten pågår 
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Kommunstyrelsen politisk styrning 

Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår bland annat arvoden och omkostnader för 

förtroendevalda, partistöd, sponsring, kollektivtrafik, ägarbidrag till Fyrstads flygplats AB. Här ingår 

även budget för sociala investeringsmedel och IOP (idéburet offentligt partnerskap). Vad gäller köp av 

turistverksamhet har 1,2 mkr avsatts för ersättning till Uddevalla Turism AB. Kommunen är medlem i, 

samt lämnar bidrag till ett antal föreningar och intresseorganisationer. Kommunen delfinansierar även 

projekt. Nedan redovisas beräknad omfattning för dessa och diverse övriga budgetposter (belopp i tkr, 

vissa belopp är dock preliminära): 
  

  
 
Kommunledningskontoret 

Vid fördelningen av budgetramarna per avdelning för kommunledningskontorets verksamheter har 

justering gjorts för de utökningar som tidigare nämnts. Nämnden har inte fått någon minskning av ramen 

till följd av besparingar, utöver de minskningarna av budgetramen som varit beslutade sedan tidigare. Det 

har dock gjorts diverse omfördelningar av budgetmedel mellan olika enheter. 

 

Inom arbetsmarknadsavdelningen sker en minskning av antalet enheter, där integrationsenheten upphör 

från och med 2022. Personal har placerats inom andra enheter inom avdelningen. Förändringen är en följd 

av minskat flyktingmottagande som medför att antalet tjänster behöver minskas med tre befattningar, 

omställningen träder i kraft from 1 januari. Inom avdelningen personal och kommunikation slås enheterna 

kommunikation och kontaktcenter ihop till en enhet. 

  
Räddningstjänsten 

Avsatt budget uppgår till 54,1 mkr och avser medlemsavgift, skuldförda pensioner och tilläggshyra 

avseende brandstationen i Uddevalla. 
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med +17,2 mkr för 2022, +5,1 mkr för 2023 och 

+10,5 mkr för 2024. 

 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever i 

samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar 

under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag 

på 6,7 mkr för 2022, 14,6 mkr för 2023 och 20,0 mkr för 2024. Beloppen ingår i ovanstående 

kommunbidrag.  

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-34,5 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +20,0 mkr för 2022 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 med +12,0 mkr för 2022-2024 för att säkerställa kvaliteten inom 

vuxenskolan, +8,0 mkr för att öka bredden inom gymnasieskolan samt +5,0 mkr för aktiviteter inom 

Nike, VI med mera. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Nämndens kommunbidrag utökas med 2,0 mkr för modernisering av maskinpark inom Östrabo 

Yrkes och 2,0 mkr till barngrupperna inom förskolan. 

 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 1 537,8   197,0 

2022  +17,2 1 555,0 174,0 

2023  +5,1 1 542,9 263,0 

2024  +10,5 1 548,3 548,0 
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Verksamhetsbeskrivning och organisation 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet har till syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov av 

barnomsorg och utbildning genom livet, från undervisning av ettåringar inom förskolan till vuxen-

utbildning. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära. Utbildningen ska även förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grund-

läggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala förskolan, skolan och vuxen-

utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

skollag, läroplaner och andra föreskrifter. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete leds av en förvaltningschef tillika skolchef. Skolchef utses av 

huvudmannen för att tillse att de föreskrifter som gäller utbildningen följs. Förvaltningschefen är 

närmaste chef för verksamhetschefer och för chefsekonom, planeringschef samt administrativ chef för 

myndighet och tillsyn. Dessa stabschefer ansvarar för förvaltningsledningskontorets stabspersonal. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsformer som leds av varsin verksamhets-

chef; förskola, grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och särskola), gymnasieskola inklusive 

gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Inom varje verksamhetsform finns ett antal förskole- och 

skolenheter som leds av varsin rektor. Rektorn beslutar om enhetens inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
 



  35 (79) 

 

Totalt finns ca 2 000 tillsvidareanställda och ca 400 tidsbegränsat anställda medarbetare i förvaltningen. 

Volymmässigt är grundskolan störst, med ca 6 000 elever av totalt ca 14 000 barn och elever i kommunal 

förskola, skola och vuxenutbildning. 
 

Nämndens styrkort 
Barn- och utbildningsnämndens styrkort innehåller dels strategier, uppdrag och mått från 

kommunfullmäktige till nämnden, dels från nämnden till förvaltningen. 

I förslaget för styrkort 2022 finns ett nytt mått ”Psykisk ohälsa bland unga, ska minska” vilket kopplas till 

nämndsstrategin ”Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när 

problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå.” 

Måttet kan dock sättas i samband med många av de uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fått av 

kommunfullmäktige, till exempel om ungas välbefinnande, drogförebyggande åtgärder och motverkande 

av psykosocial ohälsa. 

Prioriterad del av styrkortet  

Nämnden har formulerat fyra nämndstrategier under den övergripande strategin från kommunfullmäktige 

om att ”Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat.” De mest 

centrala uppdragen och måtten, både från kommunfullmäktige och nämnd, har kopplats till dessa 

nämndstrategier. 

Nämndstrategi 

Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå. 

Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att 
samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. 

Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt utforma framtida 
lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 1 537,8 1 555,0 1 590,5* 1 578,4* 1 583,8* 

Investeringar 197 174 174 263 548 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
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Barn och utbildningsnämnden kommunbidrag ökar med 17,2 mkr för 2022. Förändringen består av 

resurser för satsningar, bibehållen kvalitetsnivå samt demografisk kompensation. 

 

Den demografiska förändringen inom de lägre åldrarna beräknas vara relativt låg medan de högre 

åldrarna beräknas öka. Befolkningsutveckling och prognos har förändrats ganska kraftigt de senaste åren 

vilket påverkar nämndens planeringsförutsättningar, framför allt i de lägre åldrarna. 

 

Satsningar sker främst inom gymnasieskolan där resurser för finansiering av utbildningsbredden och 

särskilt stöd tillförs. 

 

Resurser för åtgärder kopplat till utbildningsskulden tillkommer temporärt under 2022. 

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader är relativt stort och innebär anpassningar och 

effektiviseringar inom planeringsperioden. Inriktningen på effektiviseringarna ligger inom lokaler samt 

arbetssätt och arbetsformer kopplat till nämndens SWOT-analys. 

 

Investeringar 
Investeringsplanerna för perioden är relativt omfattande med ett flertal nya grundskolor och förskolor. 

Ramnerödsskolan, Blekets förskola och Skansens förskola är några av de lokaler som investeras i under 

perioden. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Förskola 84 489,8 405,8 

Grundskola/Fritidshem 92,5 888,1 795,6 

Särskola 14 90,2 76,2 

Gymnasieskola 186 408,6 222,6 

Vuxenutbildning 44 116 72 

Gemensam verksamhet 0,8 19,1 18,3 

Summa 421,3 2 011,8 1 590,5 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

Verksamheter med ingående underskott, förändrade externa villkor och effektiviseringsuppdrag har ett 

extra utmanade uppdrag. Den omställning som nämndens verksamheter står inför kräver ett brett 

perspektiv med såväl generella, specifika och fördelningsmässigt avvägda åtgärder, på både lång och kort 

sikt. Utöver verksamheternas egna effektiviseringar ska alla verksamheter fortsatt gemensamt arbeta med 

att effektivisera utvalda aktiviteter och processer.  
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SOCIALNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag ökar med +19,7 mkr för 2022, +30,5 mkr för 2023 och +43,4 mkr för 

2024.  
 

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 

ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är 

framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till 

ett ökat behov av kommunbidrag på 10,7 mkr för 2022, 21,5 mkr för 2023 och 34,4 mkr för 2024. 

Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  
 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-8,0 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 
 

Nämndens kommunbidrag utökas med +7,0 mkr för 2022-2024 för att skynda på utvecklingen med fler 

heltidstjänster. Övergången till heltid ger en kvalitetsförstärkning och vissa tjänster klassas samtidigt om 

och får en högre lönekostnad.  
 

Nämndens kommunbidrag utökas med +5,0 mkr för att samordna och genomföra en utökad förebyggande 

verksamhet. Socialnämnden ska samordna tvärsektoriella insatser. Inriktningen är av allmän karaktär men 

med särskilt beaktande av våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt förstärkt drogförebyggande 

verksamhet. 
 

Nämndens kommunbidrag utökas med +5,0 mkr för 2022-2024 för att kunna förlägga samtliga 

arbetsplatsträffar på dagtid.  
 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 
 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Nämndens kommunbidrag utökas med 4,0 mkr för förstärkning av resurser för heltids- och hälsoresan 

inom social omsorg. 

Av tidigare beslutad utökning om 5,0 mkr för att samordna insatser och genomföra en utökad 

förebyggande verksamhet överförs 4,0 mkr till kommunstyrelsen.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 1 384,7   80,3 

2022  +19,7 1 404,4 8,0 

2023  +30,5 1 415,2 55,5 

2024  +43,4 1 428,1 154,0 
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Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för 

socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; 
  

• Socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, 

förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom 

biståndsparagrafen 4 kap 1 §. Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om vård av 

unga, lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken. 

• Mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare.  

• Den kommunala hälso- och sjukvården, som reglerar kommunens primärvårdsansvar för 

sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förutom korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år. Detta uppfylls genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig 

assistans. 

• Färdtjänst och riksfärdtjänst, enligt särskild lagstiftning. 

• Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med 

nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen. 

• Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad. 

• Kommunala lantmäteriet (förslag) 

Ett organisatoriskt förändringsarbete pågår i kommunen kring kommunala lantmäteriet. Förslaget innebär 

att kommunala lantmäterienheten kommer att flyttas till socialnämndens och socialtjänstens organisation. 

  

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär 

att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har 

rätt till och i olika former. 

  
Socialtjänsten är organiserad i fyra avdelningar.  
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Nämndens styrkort 
 

Förändringar i nämndens styrkort 

Socialnämndens styrkort har under 2021 reviderats då några uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplaner och socialnämndens egna uppdrag har bedömts vara slutförda.  

 

Beskrivning av nämndens styrkort 

I socialnämndens styrkort finns 5 nämndstrategier: 
 

• Möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser 

• Säkra kompetensförsörjningen. 

• Ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 

• Motverka ensamhet och skapa trygghet. 

• Tänka nytt genom innovation och alternativa lösningar. 

 

Socialnämnden är tilldelad 12 uppdrag från kommunfullmäktige 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att tillsammans med 

socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande. 

2. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 

hemmaplanslösningar. 

3. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 

nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

4. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer. 

5. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 

trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

6. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i äldreomsorgslyftet. 

7. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 

drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

8. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 

och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

9. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan. 

10. Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett socialnämnden i uppdrag att utveckla en 

förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt utanförskap 

11. Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett socialnämnden i uppdrag att arbeta med 

jämlikt föräldrastöd  

12. Kommunfullmäktige har utifrån Plan Integration 2030 gett socialnämnden i uppdrag att arbeta med 

hedersrelaterat våld och förtryck 
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I socialnämndens styrkort finns 13 egna uppdrag för mandatperioden.  
 

1. Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med omvårdnadsutbildning jämfört med 

andelen utan utbildning. Anställda som inte når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges 

tydliga incitament till vidareutbildning eller validering. 

2. Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den så kallade heltidsresan. Vid nyanställning ska heltid vara 

norm. 

3. Förvaltningen ska i samband med placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar som ett första 

alternativ. 

4. Förvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av brukarbehov genom olika 

typer av driftsformer och i första hand utveckla verksamheten i egen regi, exempelvis genom 

intraprenad eller samverkan med idéburen sektor. 

5. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av socialtjänstens boendeinsatser 

6. Förvaltningen ska kartlägga effekten av trygghetsboenden 

7. Förvaltningen ska breddinföra medicingivare 

8. Förvaltningen ska dubblera antalet automatiserade processer 

9. Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn 

10. Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans utifrån tilldelad budgetram 

11. Förvaltningen ska genomföra jämförelser med kommuner som har klart lägre kostnader 

12. Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att införa 80-90-100 modellen 

13. Förvaltningen ska utreda och analysera rimligt antal anställda per chef 

 

Socialnämndens styrkort innehåller både mått från kommunfullmäktiges styrkort och egna mått. 

Kommunfullmäktige har fördelat 7 mått till socialnämnden. 
 

• Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka 

• Företagsklimat, ska bli bättre 

• Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

• Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

• Minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon 

• Sjukfrånvaro korttid 

• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 

 

Socialnämnden har 4 egna mått i styrkortet:  
 

• Andel heltidsanställda 

• Sjukfrånvaro 

• Externa placeringar 

• Andel genomförandeplaner 
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Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 1 384,7 1 404,4 1 451,5* 1 462,3* 1 475,2* 

Investeringar 80,3 8,0 8,0 55,5 154,0 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

Socialnämnden har fått både minskat kommunbidrag samt tillskott.  

  

Nämndens kommunbidrag kommer att utökas med 23,2 mkr avseende statsbidraget att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer. Bidraget har i början av året 2021 hanterats som ett statsbidrag där 

socialnämnden har rekvirerat och mottagit bidraget som en intäkt. Direktiven ändrades under året då 

tidigare återbetalningskrav har upphävts. Bidraget ska därmed hanteras som ett generellt bidrag, vilket 

innebär att kommunstyrelsen tar emot bidraget och socialnämnden får det tilldelat i kommunbidrag.  

  

Utöver det tilldelade kommunbidraget så tillkommer flertalet bidrag beroende på beslut i Riksdagen kring 

utgiftsområdena i december. Socialnämnden rekvirerar löpande under året de statsbidrag som tilldelas för 

nämndens verksamheter. Några av de statsbidrag som finns beslutade sedan tidigare om inte förändring 

sker är bland annat: 

  

• Äldreomsorgslyftet med cirka 9,8 mkr.  

• Motverka ensamhet bland äldre och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen ca 3,5 mkr.  

• Uddevalla kommun är utvald till en av 10 modellkommuner och ska under år 2022 kunna rekvirera 

statsbidrag för det uppdraget med 1,5 mkr.  

• Överenskommelsen om teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus som ger ca 1,0 mkr i 

bidrag. 

• Det kommer att finnas möjlighet för att ansöka om prestationsbaserade statsbidrag varav ett avser 

stöd att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen med ca 12,8 mkr och det andra för att 

utöka sjuksköterskebemanningen med 6,4 mkr. Ansökan kommer att ske även om det ännu oklart om 

socialnämnden uppnår de villkor som ställs för de prestationsbaserade statsbidragen.   

Eventuellt kommande justeringar i kommunbidraget 

För tillskott avseende det nya boendet för vuxna enligt LSS på Störtloppsgatan så kommer socialnämnden 

att kunna ansöka från kapitalkostnadsreserven under året 2022 efter att boendet har öppnat. Det finns 

avsatt 3,9 mkr för år 2022 till driftskostnader för boendet och helårseffekt från år 2023 med 7,7 mkr.  

  

Eventuella ökade nettokostnader för lokalhyran på Rotviksbro i och med övertagande för Hemsö är inte 

medräknade i nuvarande kommunbidrag. Förhoppning är om tillskott från kommunstyrelsen, om det 

uppstår en högre hyreskostnad för socialnämnden. 
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Övriga förändringar 

Under 2021 har flertalet av de externa lokalhyror som socialnämnden har ansvarat för flyttats över till 

samhällsbyggnadsnämnden, enligt beslut i det tidigare projektet från 2018 kring funktionshyror.  

 

Om erforderliga beslut fattas så kommer kommunens lantmäteri organisatoriskt att flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden och då kommer verksamhetens budget att omfördelas 

mellan nämnderna. 

 

Investeringar 
Socialnämnden har fått 8,0 mkr beviljade i investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 4,0 

mkr av dessa för att färdigställa arbetet som pågår för gruppbostaden för vuxna enligt LSS på 

Störtloppsgatan (Fasseröd). Totalt för gruppbostaden är det avsatt 26,0 mkr i investeringsutgifter. Av 

investeringsbudgeten för 2022 finns 4,0 mkr inom socialnämnden, fördelat med 2,5 mkr till inventarier 

inom befintliga verksamheter, 1,0 mkr för inventarier till nybyggnationer och 0,5 mkr för 

återinvesteringar i ombyggnationer. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Individ- och familjeomsorg 18,9 206,8 187,9 

Insatser enligt LSS/SFB 87,1 455,1 368,0 

Omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta 
113,1 927,2 814,1 

Gemensam verksamhet 2,1 83,6 81,5 

Summa 221,2 1 672,7 1 451,5 

*Exkl tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökar +8,0 mkr för 2022 och +7,0 mkr för 2023 och 2024.  

 
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-3,0 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas 2022 med +1,0 mkr för att skynda på utvecklingen med fler heltids-

tjänster. Därutöver utökas kommunbidraget med +5,0 mkr för utökat underhåll av gator och parker, samt 

+5,0 mkr för kostnader relaterat till stadsutvecklingsprojekten. Avsikten är bland annat att resurserna för 

planering och exploatering inte ska hämma andra löpande verksamheter. Ytterligare 10,0 mkr finns sedan 

tidigare i kommunstyrelsens ram för stadsutvecklingsprojekten. 

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Nämndens kommunbidrag utökas med 2,0 mkr för upprustning av offentliga miljöer. Avser i huvudsak 

kapitalkostnader för enklare åtgärder i syfte att förbättra den offentliga miljön. 

 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 
Från och med 1 juli 2021 trädde den nya förvaltningsorganisationen av samhällsbyggnad i kraft. Den 

tekniska avdelningen delas i två nya avdelningar, en gata- parkavdelning och en fastighetsavdelning. 

Enheten trafik och förvaltning delas i två delar och placeras under gata- och parkavdelningen respektive 

fastighetsavdelningen, fordonsenheten placeras även den under gata- och parkavdelningen och 

projektenheten flyttas över till planeringsavdelningen.  

 

Ledning och stöd är en ny avdelning som består av tidigare avdelningen verksamhetsstöd, tidigare 

enheten process- och GIS-utveckling samt receptionen och tryckeriet. Avdelningen har ett utökat uppdrag 

och en tydligare lednings-, styr- och stödfunktion kopplat till kommun- och förvaltningsövergripande 

processer.  

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 110,4   206,0 

2022  +8,0 118,4 277,3 

2023  +7,0 117,4 239,0 

2024  +7,0 117,4 290,0 
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Ledning och stöd 
Avdelningen ledning och stöd är lednings-, styr och stödfunktion inom områdena ekonomi, verksamhet 

och politik i kommun- och förvaltningsövergripande processer, och tar fram underlag, genomför 

utredningar och förstudier. Service i form av kommuntryckeri, reception, posthantering och 

konferensservice i Stadshuset. 

 
Planeringsavdelningen 
Avdelningens uppdrag är att samordna planeringen av samhället och ansvara för en enhetlig fysisk 

planering. Uppgiften är att skapa, utveckla och driva processer som möjliggör en effektiv plan- och 

exploateringsprocess. Samt utgör en professionell beställarkompetens och genomför Uddevalla kommuns 

investeringar i fastigheter, gator och allmän platsmark. 
 

Myndighetsavdelningen 
Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll 

och handläggning enligt framför allt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. Inom avdelningen finns den kommunala lantmäteriverksamheten, vilken utgör 

en egen myndighet. 
 

Gata och Park 
Gata och park ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala gator, vägar 

och parker. Avdelningen ansvarar också för den kommunala trafikövervakningen och kommunala 

parkeringsplatser och båtplatser samt samordning och administration av kommunens fordon. 
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Fastighet 
Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala 

byggnader. Avdelningen har tre enheter: förvaltning, fastighetsdrift och byggservice. 
 

Måltidsservice 
Avdelningens uppdrag är i huvudsak att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och 

omsorg. Uppdraget är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och verksamheter 

utifrån behov, efterfrågan och önskemål. 
 

Lokalvårdsservice  
Lokalvårdsservices uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och 

verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. Servicen består i huvudsak av lokalvård i 

kommunens lokaler. 
 

Nämndens styrkort 
Samhällsbyggnadsnämndens styrkort omfattar åtta nämndstrategier, fyra uppdrag och tre mått. Under 

resterande mandatperiod kommer nämnden och dess verksamhet att arbeta med fokus på att förbättra 

bemötandet samt att skapa helhetsperspektiv i utvecklingen av den infrastruktur som nämnden ansvarar 

för. Samverkan och samarbete kommer att prägla verksamhetens arbete inom förvaltningen, över 

förvaltningsgränser, med bolagen samt med företagare och kommuninvånare. Nämnden och dess 

verksamhet ska bidra till de globala hållbarhetsmålen genom att arbeta för en ekonomisk, ekologisk och 

social hållbar utveckling. 
 

Nämnd såväl som förvaltning kommer att arbeta med särskild uppmärksamhet på ekonomisk uppföljning 

och planering på alla nivåer inom organisationen. Nämndens verksamhet ska vara i framkant när det 

gäller digitalisering och automatisering för att långsiktigt kunna minska kostnaderna. 
 

Inför planeringsperioden är nämndens fortsatta uppdrag till förvaltningen att förbättra den externa 

kommunikationen. Förvaltningen har tre löpande uppdrag från nämnden, dels att genomföra en 

uppdatering av planförutsättningar för Ljungskile hamn och att genomföra en förnyad översyn av behovet 

av bullerdämpande och trafiksäkerhetsåtgärder längs hela Skafterödsvägen. Samt att tillsammans med 

kultur- och fritidsförvaltningen, fortsätta dialogen med Ljungskile Ridklubb i syfte att utöka den totala 

ytan för klubbens arrende, uppdraget är tills vidare pausat i väntan på beslut i högre instans. Under 2022 

kan ytterligare uppdrag komma att överlämnas till förvaltningen.  
 

För att mäta utvecklingen inom ett antal områden har nämnden målsatta mått. Ett målsatt mått rör 

arbetsmiljön. Här ska dels andelen främjande, förebyggande och tidiga insatser öka i relation till 

rehabilitering. Dels ska andelen anställda som helt anser sig utvecklas yrkesmässigt och personligt i sitt 

arbete öka. För nämnden mäts årligen Nöjd nämndindex för att följa upp effektivitet och kvalitet både 

innan, under och efter nämndens sammanträden. Utöver nämndens egna styrkort har nämnden tilldelats 

ett antal uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Flerårsplan 2019–2021: 
• Planera för och genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i samverkan med 

övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog 
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• Utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av avgiftsfri, 

tidsbegränsad parkering 

• Undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna 

för att effektivare utnyttja parkeringshusen 

 

Flerårsplan 2020–2022: 
• Effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de 

berörda 

• I samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter 

• Effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer 

• I samverkan med övriga nämnder utveckla digitala och automatiserade processer 

 

Flerårsplan 2021–2023: 
• Göra en omstart med heltidsresan 

• Digitalisera plan och byggprocesserna 

• I samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter 

• I samverkan med övriga nämnder arbeta med trygghetsskapande aktiviteter 

• I samverkan med övriga nämnder förbättra den drogförebyggande samordningen 

• I samverkan med övriga nämnder arbeta för barn och unga på Tureborg 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris 

 2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 110,4 118,4 119,9 118,9 118,9 

Investeringar 206,0 277,3 277,3 239,0 290,0 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 
2022 får Samhällsbyggnadsnämnden ett utökat kommunbidrag på totalt 8,0 mkr. I detta ingår -3,0 mkr i 

besparingar och satsningar på totalt 11,0 mkr. Förvaltningen har klarat tidigare besparingskrav genom att 

skruva i befintlig verksamhet, detta arbete fortsätter löpande. Inför budget 2021 och framför allt 2022 har 

förvaltningen fokuserat på anpassning av organisation och omfattning. Organisationen har setts över och 

anpassats. Dels utifrån process- och flödeseffektivitet för att gå i takt med samhället. Dels för att vara 

beredda på eventuella organisatoriska förändringar, så som exempelvis bolagisering och konkurrens-

utsättning av verksamhet. Framåt krävs utöver detta en översyn av vilka ambitionsnivåer som ska gälla 

för verksamheterna och på vilken kvalitetsnivå vi levererar. Inför 2022 kommer besparingarna på -3 mkr 

att framför allt hanteras genom minskade kostnader inom tryckeriet (-0,5 mkr), minskad beredskap (-0,5 

mkr), effektiviseringar inom lokalvårdsservice (-1,0 mkr) samt effektiviseringar av planerat underhåll i 

kommunens fastigheter (-1,0 mkr).  
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Investeringar  
Nämndens egna investeringar uppgår till ca 270 mkr årligen under planeringsperioden. Under 2022 

kommer projektet Å-rummet att komma i gång, investeringsutgiften är fördelad med ca 5 mkr årligen 

under fem år. Arbete med att rusta upp tvärgatorna till Kungsgatan kommer att starta som nästa steg i 

centrumutvecklingen. Anläggande av ny väg Frölandsvägen – Undavägen kommer starta under året. 

Arbetet med översvämningsskyddet fortsätter enligt plan. Från och med 2022 redovisas kostnader för 

skredsäkrande åtgärder som en investering. Skredsäkring av Badö/Bäve och Lyckornavägen planeras 

starta under 2022.   

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Planeringsverksamhet 36,6 47,8 11,2 

Myndighetsutövning 34,8 52,5 17,7 

Teknisk verksamhet 408,1 483,8 75,7 

Service 180,8 176,7 -4,1 

Gemensam verksamhet 21,3 40,7 19,4 

Summa 681,6 801,5 119,9 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021. 
 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med +1,4 mkr för 2022 och minskar med -1,6 mkr för 

2023 och 2024. 

 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-3,6 mkr för 2022-2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.  

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet. Denna 

summa avser inte generella föreningsstöd utan riktar sig till föreningar där kommunen har särskilda avtal 

med. Det handlar om föreningar med sponsring av representationslag, cuper och event. Men kan också 

under särskilda omständigheter riktas till andra delar av föreningslivet, som på grund av pandemin tappat 

viktiga intäkter för sin verksamhet. 

 

Därutöver utökas nämndens kommunbidrag med +2,0 mkr för 2022-2024 som en allmän förstärkning till 

föreningarna. 

 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 25 mkr för 2022 och 

framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för en ny simhall inkl. 

Rimnersområdet. Under 2022 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. 

 

Kommunbidragsförändring tilläggsbudget december 
Den tidigare beslutade utökningen om 3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet överförs till 

kommunstyrelsen.  
 

Då nämnden påbörjat ett arbete med det allmänna föreningslivet utifrån merkostnader och förlorade 

intäkter kopplat till restriktionerna, tillförs 2,0 mkr för att fullfölja det arbetet. Dessa medel gäller enbart 

2022. 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 146,3   51,0 

2022  1,4 147,7 101,8 

2023  -1,6 144,7 253,0 

2024  -1,6 144,7 106,0 
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Driftreserven för Rimnersbadet inkl. Rimnersområdet, utökas med ytterligare 5 mkr till sammanlagt 30 

mkr för 2022 och framåt. Under 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår 

först den dag då badhuset tas i drift. 

 

Verksamhetsbeskrivning och organisation 

 
Kultur och fritids verksamheter syftar till att stärka demokrati, yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap 

och den kulturella infrastrukturen. Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som 

speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. 

  

Avdelningen kultur, bibliotek och unga genomför kulturarrangemang, upprätthåller kontakter med 

kulturföreningar, erbjuder undervisning i musik, dans, drama och bild för barn och unga samt arbetar med 

kommunens konst och kulturmiljöer. Ambitionen är att ge fler möjlighet att möta, uppleva, utöva och bli 

utmanade av kultur. 
 

Biblioteken är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Genom att erbjuda fri tillgång till litteratur och 

information värnar biblioteken om det fria, öppna kunskapssamhället och yttrandefriheten. Avdelningen 

bedriver också fritidsgårdsverksamhet för barn och unga i syfte att stärka de ungas vägar till inflytande 
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och öka förtroendet för kommunens demokratiska system samt att tillvarata ungas engagemang, initiativ 

och kreativitet. 

  
Avdelningen fritid ansvarar för kommunala idrottsanläggningar, badplatser och uthyrning av 

fritidslokaler. Avdelningen bedriver också en lantgård för alla åldrar och en fritidsbank där sport- och 

fritidsartiklar och utrustning kan lånas kostnadsfritt. 

 
Avdelningen stöd och utveckling är en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, 

chefer och övriga anställda genom att, praktiskt och i dialog med verksamheterna, driva och samordna 

övergripande processer. Ansvarsområden är administrativa och strategiska frågor inom ekonomi, 

arbetsmiljö, personaladministration, lokaler, information, nämndadministration, säkerhet, inköps-

samordning, miljösamordning, utredning och kartläggning. Avdelningen har också i uppdrag att utreda 

och stödja ideella föreningar med bidrag och rådgivning samt samordna friluftsfrågor samt arbete med 

vandringsleder/motionsspår. 

 

Nämndens styrkort 
Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram 13 strategier som ska vägleda förvaltningens arbete till och 

med 2023. Av dessa har ett urval prioriterats av nämnden. De mest prioriterade områdena är arbetet att 

skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck och för idrott och hälsa, ett attraktivt 

friluftsliv, bevarande av kulturarv och kulturmiljöer, erbjuda och stödja såväl högintensiva som 

lågintensiva verksamheter och aktiviteter och det löpande arbetet tillsammans med olika aktörer skapa 

sammanhang för social gemenskap. Tre gånger per år kommer nämnden att få rapport på hur kultur och 

fritidsnämnden arbetar inom samtliga strategier. 

Därtill har kultur och fritidsnämnden ett antal mått som säkerställer att utvecklingen sker i den riktning 

som avses. Förvaltningen återrapporterar resultaten på måtten till nämnden i samband med 

årsredovisningen.  

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget 

2021 

Budget  

fast pris  

2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 146,3 147,7 151,2* 148,2* 148,2* 

Investeringar 51,0 257,5 257,5 308,0 106,0 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

Investeringar 
 

Rimnersbadet: ny simhall Rimnersområdet  

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att den ekonomiska ramen för en ny simhall ska uppgå till 464 mkr 

och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen byggs i direkt anslutning till Rimnershallen. 

Under våren 2021 uppdaterades driftkalkylen med de nya förutsättningarna för simhallen. Den kalkylen 
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visade på ett driftnetto på 40,1 mkr. Investeringsramen samt behov av utökat kommunbidrag för drift- och 

kapitalkostnader kompletteras under våren 2022 med då aktuella prognoser. 

 
Rimnersvallen  

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att bygga om Rimnersvallen till en anläggning/arena för Superettan 

standard (fotboll) samt SM-standard (friidrott). Budgetramen för projektet är 240 mkr varav 205 mkr är 

investering, 22 mkr är rivningskostnader och 13 mkr är direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs. Till detta kommer investeringsmedel för inventarier. Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr vilket är 

en ökning på 9,5 mkr från nuvarande arena.  Reviderat behov av kommunbidrag för drift- och kapital-

kostnader kompletteras under våren 2022 så snart de senaste kalkylerna är framtagna.  

 
Konstgräsplaner, ersättningsplaner  

Beslutet att ny simhall ska placeras på Rimnersområdet medför att två fotbollsplaner på Rimnersområdet 

har rivits under 2021. Som ersättningsytor har en ny konstgräsplan anlagts på Sommarhemmet och en 

upprustning görs av befintlig gräsplan samt omklädningsrum på Bodele. Kommunfullmäktige har beslutat 

om en investeringsbudget på 5,7 mkr för nybyggnation av omklädningsrum till Bodele bollplaner. I 

beslutet ingick att kultur och fritidsnämnden erhåller utökat kommunbidrag för drift- och kapital-

kostnader.  

 
Kulturstråk (Hus för kultur)  

Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning av Lotcen samt förhyrning 

av delar av Frideborg skapas ett sammanhållet stråk i stadskärnan som erbjuder rum för såväl skapande 

som arrangemang inom alla konstarter. Kommunen avser hyra Frideborg som ersättningslokal för 

Bastionen och dess verksamhet. En förändrad detaljplan medför att upprustningen av Kungsgatan 30 och 

32 kommer flyttas fram i tid, vilket gör att arbetet kommer ske under 2023-2024 i stället för 2022-2023.  

 
Konstnärlig gestaltning  

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer, ”Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen”. Beloppet för 

konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av respektive års investeringar utgör årlig ram. Behov av utökat 

kommunbidrag för kapitalkostnad är 0,04 mkr per år. 

 

Förvaltningschefens förslag till budget 2022 
Förvaltningen har för 2022 en minskad ram om 3,6 mkr. Förvaltningens ledningsgrupp har kontinuerligt 

fört en dialog för att avdelningarnas ledningsgrupper ska ha bästa förutsättningar utifrån ett hållbarhets-

perspektiv. I första hand undersöks vilka justeringar som är möjliga att genomföra utan att det påverkar 

service, utbud eller kvalitet. I andra hand handlar det om att prioritera hårdare utifrån de politiska 

dokument och beslut som finns. Kultur och fritidsförvaltningen minskar med 7,5 tjänster och det hanteras 

i så stor utsträckning som möjligt genom att inte återbesätta vakanta tjänster. 
 

Bidraget till Regionteater Väst för 2022 är 5,3 mkr  

Bidraget till Bohusläns museum för 2022 är 10,5 mkr 
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Avgifterna inom bibliotek, kulturskolan och övrig verksamhet inom kultur föreslås vara oförändrade. För 

Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, Källdal, Mollön och för övriga hallar är 

taxorna oförändrade, förutom mindre justeringar för Agnebergshallen. Konstgräs Sommarhemmet får en 

ny taxa samt för Fridhemsvallen, Undavallen och Thordéngården en gemensam enklare hantering av 

taxan. Förändringar i taxorna för Walkesborgsbadet och bowlinghallen samordnas med övriga 

anläggningar för att få en gemensam bild och system där man arbetar likvärdigt mot föreningslivet med 

tillägg för allmänhetens priser. 

 

Budget per verksamhetsområde* 
 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kultur 2,3 38,0 35,7 

Bibliotek 0,4 26,8 26,4 

Unga 1,0 15,0 14,0 

Fritid 15,2 54,1 38,9 

Gemensam verksamhet inkl. 

föreningsstöd 
0,5 35,9 35,4 

Summa 19,4 169,8 150,4 

*Exkl. tillkommande beslut i tilläggsbudget och övriga kommunbidragsjusteringar i december. 
 

 

 

VALNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är 2022. 

 

I regeringens budgetförslag föreslås att totalt 253 mkr avsätts för kommunernas arbete med valen. 

Motsvarade belopp 2018 var 195 mkr. Hur mycket varje kommun får beslutas av regeringen genom 

särskild förordning, baserad på belopp per röstberättigad. Besked om statsbidraget kommer i början av 

2022. 

 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2021 0,1   - 

2022  1,5 1,6 - 

2023  0,0 0,1 - 

2024  0,0 0,1 - 
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SAMMANSTÄLLD BUDGET KOMMUNKONCERNEN 2022 
 

FRÅN FLERÅRSPLAN TILL SAMMANSTÄLLD BUDGET  
 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år. 

Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2022. Den utgår 

från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med 

tillkommande beslut. Den består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 

sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste resultatprognos 

som gjorts under 2021. 

 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 
 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 

• Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 

• Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för lärarnas löneavtal 

2021, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av regeringens äldreomsorgssatsning 

samt förändringar av de generella statsbidrag som är riktade till speciell verksamhet. 

• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och lägre upplåningsbehov 

för företagen 

• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en förändrad låneskuld 

 

Resultatkommentarer kommunkoncernen 
Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett historiskt 

perspektiv. Det sammanlagda resultatet för kommunen och företagen 2022 är ungefär i nivå med de 

närmast föregående åren, bortsett från 2016 och prognosen 2021. Under åren 2012-2015 har omfattande 

engångsintäkter för arbetsmarknadsförsäkringar drivit upp kommunens resultatnivå. Det ”egentliga” 

resultatet är därför klart lägre för kommunen och därmed också koncernen för dessa år. Under åren 2020 

och 2021 har ekonomin påverkats starkt av rådande pandemi. Kommunen har bland annat erhållit extra 

generella statsbidrag samt en rad riktade statsbidrag samtidigt som verksamhetens övriga intäkter och 

kostnader påverkats i hög grad. 

 

Resultatet ska ställas i ljuset av de senaste årens stora finansieringsbehov av investeringar och kommande 

planerade investeringar. 
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är kommunkoncernens utveckling inte tillfredställande, även om resultatet 

2020 och det prognosticerade överskottet för 2021 förbättrar förutsättningarna framåt. Omsättningen ökar 

stadigt, men budgeterad resultatandel kvarstår på en låg nivå, vilket ger låga möjligheter att finansiera 

kommande investeringar. I stället ökar låneskulden vilket ökar den finansiella belastningen. Med dagens 

ränteläge är påverkan inte alltför påtaglig, men ett högre ränteläge förväntas över tid och då blir den 

finansiella belastningen mer kännbar.  
 

Nyckeltal  

– historik 
2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020 

 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 

Omsättning 4 289 4 430 4 651 5 005 5 201 5 406 5 592 5 796 6 026 6 293 

Årets resultat  130 107 123 211 106 125  99 160 280 144 

Balansomslutning 5 600 6 002 6 444 6 744 7 274 7 609 8 155 8 542 9 104 10 074 

Investeringsvolym 529 591 653 556 767 917 968 649 777 1 366 

Egenfinansiering 

av investeringar 
75 % 63 % 66 % 91 % 64 % 49 % 45 % 80 % 86 % 41 % 

Låneskuld 2 706 3 066 3 340 3 400 3 730 3 960 4 296 4 531 4 773 5 569 

Soliditet inkl. 

pensionsskuld 
8 % 12 % 14 % 17 % 18 % 18 % 19 % 21 % 23 % 22 % 
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Kommunkoncernens investeringar 
Investeringarna har haft en tydlig trend uppåt under en längre tid och de är fortsatt omfattande i budget 

2022 och framåt. Samtidigt har koncernens resultatnivå kvarstått på ca 2 % av omsättningen, vilket gör att 

förmågan att egenfinansiera investeringarna försvagas. Effekten av detta är att koncernens låneskuld ökar 

kontinuerligt. 
 

Följande tabell visar investeringar per företag. För mer detaljer se ”Kommunens investeringar 2022-

2031” samt avsnitten om ”Verksamhet 2022” för respektive företag. 

 

 
 

 

  

mkr Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Kommunen       321           410         806       911      1 101 

Uddevalla Energi AB   69 85 125 87         86 

Uddevalla Hamnterminal AB   25 30 59 22        45 

Uddevalla Omnibus AB     67 3 13 10       10 

Uddevalla Turism AB     0 0 0 6        7 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 53 118 163 150     150 

HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 0  0    40  40        0 

Stiftelsen Ljungskilehem 2 0 1 1        1 

Gustafsbergsstiftelsen  0 0 0 0       0 

Uddevalla Vatten AB 109 125 152 139   221 

Västvatten AB 0 1 0 0      0 

Mitt Bohuslän  5 5 8 8 7 

Totalt  648 777  1 366 1 374 1 627 
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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 

 

 

  



  57 (79) 

 

BOLAGEN 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN 
 

Ekonomisk översikt 

 
I bolagskoncernen UUAB - ingår koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB med dotterföretagen 

Uddevalla Energi AB som i sin tur har dotterföretagen Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi 

Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB, Uddevalla Hamnterminal AB med dotterföretaget 

Swan Falk Shipping AB, Uddevalla Omnibus AB med dotterföretaget Lysekils Buss AB, Uddevalla 

Turism AB.  

 

Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt. 

 

Bolagens andel av koncernens nettoomsättning 
 
 

 
 

Uddevalla 

Energi AB

64 %

Uddevalla 

Hamnterminal AB

15 %

Uddevalla 

Omnibus AB

21 %

Uddevalla 

Turism AB

0 %

Uddevalla 

Utvecklings AB

0 %

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 984,2 939,2 900,8 797,8 

Resultat efter finansiella poster 73,7 73,1 53,6 48,9 

Balansomslutning 1 960,6 1 912,5 1 953,5 1 935,0 

Investeringar 197,0 118,7 137,5 159,9 

Antal anställda 473 451 373 441 
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Resultatkommentar bolagskoncernen UUAB 
UUAB-koncernen budgeterar ett resultat efter finansiella poster på 74 mkr för 2022. Prognosen för 2021 

uppgår till 73 mkr. Resultatutvecklingen har varit stabil de senaste åren. Soliditeten ökar fortsatt. 

Investeringarna för 2022 budgeteras till 197 mkr och redovisas under respektive bolag. 

 

Verksamhetens utveckling kan beskrivas i nyckeltal med ett historiskt perspektiv, se tabell. 
 

UUAB-koncernen 

Nyckeltal - historik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognos  

2021 

Budget 

2022 

Antal anställda 405 368 372 339 355 364 365 441 451 473 

Omsättning 676 641 673 695 727 806 803 798 939 984 

Årets resultat efter 

finansiella poster 
27 31 4 46 -24 71 69 49 73 74 

Balansomslutning 1 649 1 674 1 805 1 834 1 751 1 735 1 810 1 935 1 913 1 961 

Investeringsvolym  76 157 259 104 113 99 169 160 119 197 

Låneskuld 1 242 1 237 1 320 1 292 1 230 1 150 1 117 1 175 1 090 1 065 

Soliditet % 13 14 13 15 15 18 20 21 24 27 

 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (KONCERNMODERBOLAGET) 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består av bland annat av administration, arvode 

för VD och styrelse, revision mm.  
 

Handlingsplan: 

• Genomföra planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD. 

• Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse. 

• Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen som för att 

kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen. 

• UUAB’s VD sammankallar till löpande möten med dotterbolagens VD.  

Mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 1,4 1,0 1,0 0,9 

Resultat efter finansiella poster -0,8 -0,8 -0,6 -0,5 

Balansomslutning 140,6 140,6 147,1 148,5 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Antal anställda 0 0 0 0 
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UDDEVALLA ENERGI AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Koncernen driver 9 olika affärer. Verksamheten beskrivs översiktligt enligt följande: 

  

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamheten planerar att producera ca 300 GWh värme samt ca 67 GWh el. Budgeterat med 

hög tillgänglighet på Lillesjöverket och underhållskostnader i samma nivå som 2021. Kostnader för 

utsläppsrätter beräknas uppgå till 23,4 mkr. Fjärrvärmetaxan höjs med 2 % för näringsidkare medan taxan 

behålls oförändrad för privatkunder.  

  

Vattenkraftproduktion 
Samtliga fem vattenkraftstationer är i drift och produktionen är budgeterad till 6 GWh. Resultatet för 

vattenkraften blir dock sämre än tidigare då alla vattendomar ska omprövas i februari 2023. För att klara 

det behövs stora konsultinsatser under 2022. Dessa kostnader täcks till viss del av bidrag från 

Vattenkraftens Miljöfond. 

  
Elnät 
Elnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4,6 mkr för nya kunder. Elnät genomför investeringar för att 

säkra tillgängligheten i nätet. Ett omfattande mätarbyteprojekt startades 2020 och pågår under en 5-

årsperiod, total investering ca 50 mkr. Höjningen av taxorna med 2 % medför ingen större resultatökning 

eftersom Vattenfall samtidigt höjer transiteringsavgifterna och kostnaderna för avskrivningar ökar i 

samband med mätarbytesprojektet.  

  

Pellets 
Pelletsverksamheten beräknas producera 45 000 ton. Låga spånpriser i kombination med stigande 

marknadspris för pellets ger ett positivt budgeterat resultat på 2 mkr.  

  
Renhållning 
Renhållningen budgeterar ett positivt resultat på 1,1 mkr. En nyhet under 2022 är att insamling av 

tidningar hanteras som kommunalt avfall vilket innebär ett utökat uppdrag för verksamheten. Från 2022 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 632,4 610,4 576,1 529,3 

Resultat efter finansiella poster 67,6 73,0 56,8 50,5 

Balansomslutning 1 473,3 1 446,8 1 507,9 1 456,0 

Investeringar 124,8 85,2 94,5 68,5 

Antal anställda 172 159 162 158 
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drivs ÅVC Havskuren och Aröd i egen regi. Personalen, som tidigare varit anställd av entreprenören, 

anställs i Uddevalla Kraft AB. 

  
Stadsnät 
Stadsnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4,9 mkr för nya kunder. Anslutningsavgifterna 

periodiseras under investeringens livslängd, 25 år. Beräknat 4 160 villakunder samt 545 företagskunder 

vid årets slut. Ett byte av kommunikationsoperatör pågår vilket beräknas höja intäkterna. 

  
Elhandel 
Antalet elhandelskunder bedöms inte öka i någon större omfattning. Däremot ökar såld volym i takt med 

fler företagskunder. 

  
Laddboxar 
Efterfrågan av solpaneler och laddboxar bedöms öka även under 2022. 

  
Laddstolpar 
Verksamheten för publika laddstolpar bedöms ge ett negativt resultat även under 2022. 

 

 
 

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Budget för 2022 omfattar koncernen Uddevalla Hamnterminal, vilket inkluderar det helägda dotterbolaget 

SwanFalk Shipping. 

 

Koncernen verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad och det som sker i omvärlden, både i 

Sverige och globalt, har stor påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten i hamnen. Förväntade 

godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid svårbedömt och svängningar sker 

snabbt. 

  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 144,0 128,2 125,0 124,2 

Resultat efter finansiella poster 10,5 5,4 1,5 5,7 

Balansomslutning 238,1 205,0 211,9 196,1 

Investeringar 59,0 30,0 33,0 24,8 

Antal anställda 83 80 80 80 
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Fokusområden i verksamheten för kommande år kommer bland annat vara att fortsätta utveckla 

hamnområdet, att arbeta mot stabila godsvolymer och en hållbar utveckling.   

  

Budgeterade godsvolymer för 2022 över kaj beräknas till 1 149 tusen ton, att jämföra med godsvolymerna 

för 2021 som beräknas till 1 029 tusen ton. De ökade godsvolymerna beror bland annat på en ny linje-

trafik till USA med i första hand export av papper. Exempel på övriga fortsatt viktiga godsslag i hamnen 

är import av malm och pappersmassa och export av tekniskt nitrat. Även hanteringen av projektgods, 

främst import av vindkraftverk, beräknas vara fortsatt hög under 2022. Adderande till volymerna över kaj 

tillkommer dessutom det gods som inte skeppas med båt utan enbart hanteras på terminalsidan och 

transporteras till och från hamnen med lastbil eller tåg. 

  

För 2022 budgeteras investeringar totalt till 59 mkr. I det beloppet ingår bland annat en ny lagerbyggnad 

på Fröland. Det ingår också investeringar i till exempel truckar, maskiner och hanteringsutrustning samt 

en ny markanläggning för hantering av terminalvolymer.  

  

 
 

UDDEVALLA OMNIBUS AB 
 

Ekonomisk översikt  

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Uddevalla Omnibus AB med dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB bedriver kollektivtrafik, som 

underentreprenörer till Bivab. Buss i Väst AB (Bivab) är avtalspart med respektive trafikhuvudman.  

  

Koncernens nettoomsättning, som budgeteras till 207,6 mkr, avser vederlag för, genom Bivab i 

konkurrens, upphandlade trafikåtaganden. Ersättningar består också av rörliga andelar, såsom 

kvalitetsincitament och vederlag baserad på resandeutveckling. Rådande situation med fortgående 

pandemi har försvårat bedömningen av framtida rörlig andel av intäkter.  

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster är 2,2 mkr. Uddevalla Omnibus medverkar i 

anbudsförfaranden i syfte att organiskt expandera verksamheten såväl som att generera ytterligare 

intäkter. Omnibus analyserar också alternativa projekt för att utvidga rörelsen.  
  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 207,6 202,0 202,5 147,0 

Resultat efter finansiella poster 2,2 0,9 1,7 -0,9 

Balansomslutning 244,7 255,9 229,6 279,4 

Investeringar 13,0 3,1 10,0 66,5 

Antal anställda 210 205 200 196 
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Utgående balansomslutning per 31 december 2022 budgeteras till 244,7 mkr. Förändring på tillgångs- och 

skuldsidan avser främst investering- och utveckling i fordonsparken reducerat med dess avskrivningar 

respektive dess spegelbild som följd av ändring i finansiering-/checkräkningskredit.  
  

Koncernen projekterar investering i fordon med 10 mkr under räkenskapsåret 2022, varav tre bussar samt 

ett fordon vardera för personalbefordring respektive trafikledning. Två bussar är biogasdrivna för trafik 

hos Lysekils Busstrafik AB. Vidare planeras för egen investering i pantograf, om 3 mkr, för att uppnå 

effektiv drift av elbussar i Uddevalla stadstrafik. Sammanlagt en investeringsbudget för 2022 om 13 mkr.  
  

Bolagsgruppen räknar med att sysselsätta 210 personer. Huvudparten av de anställda är aktiva i 

förarledet. 

 

 

UDDEVALLA TURISM AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att utveckla och främja turism och det rörliga friluftslivet 

genom att bland annat erbjuda turer med skärgårdsbåt, möjliggöra upplevelser på ön Bassholmen, 

exponera destinationen digitalt via web och sociala medier och inspirera och guida turister när de besöker 

Uddevalla. Alla bolagets verksamheter ska genomsyras av gott värdskap! 
  

Då pandemin Covid -19 hämmat möjligheterna för utveckling av verksamheten, produkterna och gett en 

begränsning till vilka målgrupper och dess utbud i form av utseende och kvantitet, pågår en skyndsam 

omställning.  
  

Svemester, att semestra i Sverige och hemester, att stanna hemma på semestern och uppleva platsen man 

bor på var två begrepp som blev allmänt kända 2020. Turistrådet Västsverige tog i samband med detta 

fram Hållbarhetsklivet, ett initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer 

för att ställa om till ett hållbart samhälle.  

Samarbetet med övriga kommuner i Bohuslän fortgår och den tagna positioneringen av att vara hjärtat i 

Bohuslän består. Varpå vi under året kommer fortsätta arbetet med att förstärka Uddevalla som maritim 

stad, samt aktivt medverka till besöksnäringens tillväxt och utveckling. Via våra tre affärsområden: 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 4,7 2,9 2,6 2,3 

Resultat efter finansiella poster -5,8 -5,4 -5,9 -5,9 

Balansomslutning 11,6 11,5 11,3 12,1 

Investeringar 0,2 0,4 0,0 0,2 

Antal anställda 8 7 7 7 
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Skärgårdsbåtarna i Uddevalla 
2022 satsas på kortare turer med teman så som grill, musik och skaldjur. I takt med att pandemin klingas 

av – ökas säljinsats för beställningstrafik. Diskussioner kring maskinbyte på M/S Byfjorden och 

elkonvertering på M/S Sunningen pågår. 

   

Bassholmens Gästhem och Gästhamn 

Ett nytt hyreskontrakt är tecknat för drift av anläggningen om endast ett år. Ett arbete att ta fram nya 

reservatsföreskrifter för att underlätta kommersiella aktiviteter på ön arbetas fram ihop med 

Länsstyrelsen. Tillgängligheten till ön är fortsatt begränsad.  

 

Uddevalla Turistinformation med sommaröppen gästhamn 

Hemsidan uddevalla.com utvecklas med mer vandring och uteaktiviteter. Arbetet med appen Upplev 

Uddevalla och digitala guidningar på fler språk och utökat samarbete med Destination Uddevalla för att 

synliggöra de sociala medierna ännu mer nationellt samt utökat samarbete med övriga Bohuslän för ett 

västsvenskt värdskap! 

  
Strategiskt arbete 
Fundamentalt är att först forma en destinationsstrategi för Uddevalla för en stärkt samverkan och en 

växande destination. En samordnad destination som utvecklas med en ökad attraktionskraft och långsiktig 

hållbarhet. Strategin ska utgöra grund för hur vi behöver organisera oss för en sådan gemensam resa, för 

att skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka. 

 

 

STIFTELSERNA 
 
 

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Nettoomsättningen uppgår till 361,5 mkr. Resultatet före skatt uppgår till 39,0 mkr. Ökningen mellan åren 

består av en budgeterad ej förhandlad hyreshöjning samt hyreshöjning i samband med Rot-renovering av 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 361,5 356,5 355,1 351,8 

Resultat efter finansiella poster 39,0 41,1 41,3 45,2 

Balansomslutning 2 276,7 2 192,2 2 231,6 2 128,7 

Investeringar 163,1 117,5 125,8 53,1 

Antal anställda 80 80 80 80 
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bostäder. Hyresintäkterna ökar med 5 mkr som bland annat kommer från budgeterad (ej förhandlad) 

hyreshöjning samt hyreshöjning i samband med genomförda rot-renoveringar.  

  

Verksamheten präglas av rot-renoveringar i över 250 lägenheter på stiftelsens norra distrikt. Samtidigt 

arbetar stiftelsen med att genomföra trygghetsskapande åtgärder för boende i området. Stiftelsen 

samarbetar också med Uddevalla kommun och har tillsammans infört områdesvärdar som kommer att 

finnas i området mellan kl. 12.00-20.00.  

  

Tillgångar i fastigheter beräknas öka i samband med nyproduktion och investeringar i rot-renovering av 

stiftelsens fastigheter på det norra distrikt.  

  

Under 2022 fortsätter rot-renovering på stiftelsens norra bestånd. Stiftelsen slutför renoveringen av 

Sälghugget 2 innan sommaren och Sälghugget 4 vid årsskiftet. Totalt 256 lägenheter färdigställs under 

2022. Fastigheterna kommer bland annat få en ny fasad, nya fönster, nytt FTX-system och renovering av 

badrummen med mera.  

  

Nyproduktionen av 59 bostäder på Strömstadsvägen i centrala Uddevalla fortsätter och inflyttning 

beräknas ske i december. Fastigheten förses med digitala lås och skalskyddet kommer att förses med 

mobil access. Ett digitalt paketboxsystem kommer att installeras i byggnaden. Huset kommer att 

energioptimeras och förses med Uddevallahems första solceller. 

 
God ekonomisk hushållning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Uddevallahem deltar i ”Allmännyttans Klimatinitiativ” som sträcker sig fram till 2030. Målet innebär en 30 % 
minskning till år 2030, med år 2007 som basår. För att nå detta är målsättning att minska energianvändningen med 
2 % per år. 
 

 

 

 

 

 

 

Övergripande mål 2022 Mål 

Soliditet 23 % (±2 %)*  

Avkastning på totalt kapital 3,5 % (±0,5 %)  

NMI 4,1 % 

NKI 40 % 

Energianvändning -2 %* 
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HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att vara en 

aktiv och långsiktig aktör på bostadsmarknaden för Uddevallas bästa.  

  

Stiftelsen Jakobsberg äger och förvaltar 400 bostadslägenheter i Uddevalla kommun. Stiftelsens 

fastigheter är i gott skick. 114 lägenheter på Walkeskroken i centrum står inför en stamrenovering med 

planerad start 2022.  

  

Stiftelsen ska succesivt utveckla nya bostäder genom nyproduktion och fastighetsaffärer, där 

upplåtelseformen är hyresrätt. Genom ökad tillgänglighet, bra miljöval och klimatsmart förvaltning bidrar 

stiftelsen långsiktigt till ett hållbart och varaktigt samhälle.  

  

Under 2022 planerar stiftelsen att;  

• Upphandla och starta stambyte i hyresbeståndet på Walkeskroken.  

• Utveckla målen för ett aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete.  

• Delta i projektering av ca 40 hyresrätter i Herrestad vid Spinnrocksvägen mellan och     

Herrestads kyrka. 

• Utvärdera fastighetsbeståndet i syfte att se hur fastigheterna uppfyller stiftelsens ändamål och 

bidrar till god ekonomisk hushållning.  

• Utvärdera våra hyresgästers bild av trygghet i och kring bostaden med efterföljande åtgärder. 

 

  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 34,1 34,8 35,4 34,7 

Resultat efter finansiella poster 1,8 - 0,4 2,3 4,6 

Balansomslutning 308,4 278,9 290,7 289,6 

Investeringar 40,0 0,0 25,0 0,3 

Antal anställda 0 0 0 0 
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Ljungskilehem kommer under året bland annat att underhålla utemiljöerna på Hälleområdet samt 

installera elbilsladdplatser på Parkvägen. Stiftelsen kommer att investera i ett tungt fordon för 0,6 mkr. 

Soliditet 23 % (±2 %) 

Avkastning på totalt kapital 3,5 % (±0,5 %) 
 

 

 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Stiftelsens huvuduppgift är att ”främja ungdomars utbildning och uppfostran” i enlighet med donator 

Anders Knapes vilja. För närvarande sker detta genom årlig utdelning av stipendier. För närvarande är 

stipendiebeloppet 20 000 kr/år/stipendiat eller totalt 300 000 kr/år. 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 14,3 14,1 14,1 13,9 

Resultat efter finansiella poster 2,0 2,5 2,5 3,7 

Balansomslutning 77,4 79,5 80,2 82,1 

Investeringar 0,6 0,1 0,1 1,5 

Antal anställda 3 3 3 3 

Övergripande mål  2022 Mål 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 2,8 2,8 2,8 2,7 

Resultat efter finansiella poster 0,5 0,3 0,5 0,7 

Balansomslutning 6,5 6,5 7,5 6,5 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Antal anställda 4 4 4 4 
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Stiftelsen har under en lång rad av år restaurerat byggnaderna på Gustafsberg. Detta har finansierats av 

arrende- och hyresintäkter, skogsintäkter, bidrag från Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen samt en kredit 

på 6 mkr som Uddevalla kommun tillhandahållit. 
  

Under 2022 kommer Skräddarbostaden att renoveras. Den har hittills hyrts ut som sommarbostad. 

Eventuellt kan det komma att ändras till åretruntbostad. Andra mer omfattande restaureringsarbeten 

planeras inte de närmaste åren utan löpande sedvanligt underhåll kommer att ske. Ambitionen kommer 

därför vara att budgetera för ett årligt överskott så att stiftelsens skuld till Uddevalla kommun kan 

reduceras. 
  

Hotell- och vandrarhemsrörelsen drivs som tidigare i egen regi genom ett franchiseavtal med Svenska 

Turistföreningen, STF. 
  

Av stiftelsens 493 hektar mark är ca 331 hektar skogsmark. Avverkning av skog sker årligen genom en 

långsiktig skogsbruksplan. 
  

Stiftelsens vattenledningsnät är sedan 2013 anslutet till kommunens ledningsnät och anläggningen 

benämns nu distributionsanläggning där provtagningar av det kommunala vattnet sker 4 ggr/år. 
  

Uddevalla vatten AB har nu dragit en ny ledning för vatten och avlopp över stiftelsens mark upp till 

Hässleröd. Stiftelsen kommer att ansluta Skräddarbostaden och Grindstugan till den ledningen. Därmed 

har alla stiftelsens byggnader med hyresgäster eller arbetslokaler moderna anslutningar. 
 

 

ÖVRIGA FÖRETAG 
 

UDDEVALLA VATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Uddevalla vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 

kommunen, vilket omfattar att ta hand om avloppsvatten och levererar dricksvatten hela vägen till 

fastigheten. Bolaget äger samtliga kommunala VA anläggningar i Uddevalla kommun.  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 128,6 126,7 125,7 118,7 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 1 467,8 1 301,0 1 296,2 1 126,4 

Investeringar 151,9 125,0 109,5 109,2 

Antal anställda 0 0 0 0 
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VA-verksamheten är ett taxekollektiv som styrs av en särlag (Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster). De nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska bäras 

av fastighetsägaren. Detta sker genom att avgifter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten tas ut av 

fastighetsägaren enligt självkostnadsprincipen. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige och framgår 

av bruknings- och anläggningstaxan. 

  

Under 2022 och framåt kommer Uddevalla vatten förutom att arbeta med den löpande driften, 

taxekonstruktionen och 20-25-åriga ekonomiska planer sätta extra fokus på: 

  

Ledningsnät 
Uddevalla vattens styrelse har tagit ett beslut om att reinvesteringstakten i ledningar ska öka och 2022 

vara 100 år. Tillsammans med kommunens asfaltsplan och centrumarbete har detta arbetats in i budgeten 

och vår verksamhet. Omvandlingsområdet Fräknestranden är klart 2022 och den nya VA- utbyggnads-

planen som antagits av kommunstyrelsen ska påbörjas under 2022. 

  

I vår strävan efter att minska vattenförluster installeras smarta vattenmätare, vilket innebär att vi kan 

lokalisera läckage i servisledningar och distributionsnätet baserat på akustiska ljud. Ett arbete pågår även 

för att utöka möjligheten till fjärravläsning av vattenmätarna. 

  

Avlopp  
Ett arbete med nytt tillstånd pågår på Skansverket för att hantera den inkommande belastningen och öka 

kapaciteten på verket. Fokus kommer också vara på att bygga en ny externslammottagning utanför 

centrum för att slippa många tunga transporter till verket och som en positiv effekt den dåliga lukt som 

kan vara vid reningsverket. Denna effekt fås även genom att bygga en ny slamsilo som inte bara minskar 

lukten utan också förbättrar arbetsmiljön. 
 

Vatten 
Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen idag och i framtiden fortsätter genom 

arbetet med en överföringsledning från Vänern samt renovering och nybyggnation av reservoarer. 

 
 

VÄSTVATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 106,5 98,4 101,7 89,8 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 19,5 18,8 14,9 20,7 

Investeringar 0,0 0,8 0,6 0,0 

Antal anställda 112 111 108 105 
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Verksamhetsbeskrivning 2022 
Västvatten är ett driftbolag vars roll är att ansvara för drift, underhåll, kompetens och utveckling av 

kommunernas vatten- och avloppsverksamheter samt ekonomi och administration. Detta görs på uppdrag 

av ägarbolagen. Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds abonnenterna god service och 

tillgänglighet. 

  

Västvatten AB drivs som icke vinstdrivande bolag precis som anläggningsbolagen som äger bolaget. 

Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna. All personal är anställd i 

Västvatten och arbetar sedan via Västvatten för anläggningsbolagen.  

  

Att ständigt sträva efter att göra det bästa för verksamheten, både på kort- och lång sikt är viktigt. Under 

2022 och framåt kommer Västvatten förutom att arbeta vidare med upphandlingar, säkerhet och miljö 

samt långsiktiga ekonomiska planer sätta extra fokus på:  

  

Kommunernas specifika utmaningar 

Det finns stora utmaningar i form av tilltillståndsprocesser, vattenresurser, kapacitetsutredningar för 

verken samt utbyggnadsplaner i kommunen. 

  
Taxekonstruktion 

Arbetet fortsätter med att få till en gemensam taxekonstruktion i ägarkommunerna till Västvatten. 

  
Fordon 

Minska våra fordons klimatpåverkan. 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som styrs av en politisk direktion med 

ledamöter och ersättare från förbundets tre medlemskommuner, Uddevalla, Lysekil och Munkedal.  

  

mkr Budget 

2022 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Bokslut 

2020 

Nettoomsättning 93,2 88,4 91,5 79,8 

Resultat efter finansiella poster 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Balansomslutning 52,0 47,4 44,5 51,7 

Investeringar 7,8 5,3 6,2 4,6 

Antal anställda 200 200 200 194 
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För 2022 har förbundet följande inriktningsmål att arbeta mot: 

 

Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Förbundets mål för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst finns i handlingsprogram, enligt 

lagen om skydd mot olyckor, som direktionen beslutat om. Den verksamhet som beskrivs i handlings-

programmet ska kunna fungera i såväl fred, höjd beredskap som krig.  

 

Samverkan 

Genom en väl organiserad samverkan kan förbundet tillsammans med externa organisationer och aktörer 

använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. 
 

God ekonomisk hushållning  
Förbundet ska arbeta för en god ekonomisk hushållning genom att verksamheten bedrivs långsiktigt, 

ändamålsenligt och effektivt. Förbundet ska åstadkomma en sund ekonomi genom ekonomisk 

medvetenhet och helhetssyn över verksamheten.  

 

Processutveckling  
Förbundet ska kontinuerligt utveckla och effektivisera interna processer. Det innebär att organisation, 

processer, samband och arbetssätt är ändamålsenliga och så effektiva som möjligt. 

 
Miljöansvar 

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en miljömässig hållbar utveckling och bidra till att 

minska vår klimatpåverkan. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  
En god fysisk, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö ska bibehållas och utvecklas. 

 

En stor utmaning för förbundet är hur kompetensförsörjningen ska tryggas för deltidsorganisationen. 

Förbundet behöver kraftsamla och om så är nödvändigt, resursförstärka för att hitta nya vägar och 

lösningar för att säkerställa förbundets operativa förmåga.  

 

Förbundet kommer att prioritera och lägga kraft på att hämta in ett uppdämt behov av extern utbildning 

och tillsyner som på grund av pandemin inte blivit utförda.  

 

Förbundet ska som organisation ta miljöansvar genom att i all verksamhetsutövning verka för en 

miljömässig hållbar utveckling och bidra till att minska klimatpåverkan.  

 

Som ett led i att stärka och bibehålla en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser kommer förbundet under 

nästa år bland annat att genomföra en medarbetarenkät för alla medarbetare samt erbjuda alla chefer, 

arbetsledare och skyddsombud möjligheten att genomgå en arbetsmiljöutbildning. 
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KOMMUNKONCERNENS RESULTATBUDGET 

 

     Koncernen     Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos

2022 2021 2022 2021

Verksamhetens intäkter 2 315 2 221 903 885

Verksamhetens kostnader -5 665 -5 340 -4 674 -4 421

Avskrivningar -422 -391 -155 -131

Jämförelsestörande poster - 36 - 36

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 772 -3 474 -3 926 -3 631

Skatteintäkter 2 905 2 788 2 905 2 788

Generella statsbidrag och utjämning 1 073 1 017 1 073 1 017

VERKSAMHETENS RESULTAT 206 331 52 174

Finansiella intäkter 3 4 52 52

Finansiella kostnader -65 -55 -60 -46

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 144 280 44 180

Extraordinära poster - - - -

ÅRETS RESULTAT 144 280 44 180
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KOMMUNKONCERNENS BALANSBUDGET 

 

Koncernen Kommun
Budget Prognos Budget Prognos

Belopp i mkr 2022 2021 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 7 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggn 7 585 7 176 2 849 2 578

Maskiner och inventarier 507 533 113 141

Pågående arbete 1 257 650 618 210

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och

bostadsrätter 41 41 78 78

Långfristiga fordringar 7 7 3 359 3 228

Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 9 - -

Summa anläggningstillgångar 9 406 8 423 7 018 6 236

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och exploateringsområden 106 113 33 40

Kortfristiga fordringar 430 428 245 248

Kassa och bank 123 131 100 100

Summa omsättningstillgångar 659 672 378 388

SUMMA TILLGÅNGAR 10 074 9 104 7 405 6 633

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital 2 936 2 656 1 945 1 765

Årets resultat 144 280 44 180

Summa eget kapital 3 080 2 936 1 989 1 945

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 47 47 39 40

Uppskjuten skatteskuld 207 193 - -

Övriga avsättningar  24 19 15 10

Summa avsättningar 278 259 54 50

Skulder

Långfristiga skulder 5 569 4 773 4 517 3 800

Kortfristiga skulder 1 147 1 136 845 838

Summa skulder 6 716 5 909 5 362 4 638

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10 074 9 104 7 405 6 633
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KOMMUNKONCERNENS KASSAFLÖDESBUDGET 

 
  

    Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos

2022 2021 2022 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 144 280 44 180

Justering för ej likviditetspåverkande poster 441 369 159 94

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 585 649 203 274

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager 7 -14 7 -13

Förändring av kortfristiga fordringar -2 2 31 -9

Förändring av kortfristiga skulder 11 62 7 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten 601 699 248 355

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inköp av immateriella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -1 410 -876 -806 -410

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 5 2 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 405 -874 -806 -410

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kortfristig utlåning 0 0 0 0

Långfristig utlåning 0 0 -159 -74

Återbetald utlåning 0 0 0 0

Långfristig upplåning 796 242 717 194

Utbetalning av avsättningar 0 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 796 242 558 120

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -8 67 0 65

Likvida medel vid årets början 131 64 100 35

Likvida medel vid årets slut 123 131 100 100

     Koncernen
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2022-2031 
 

 

Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Behov 

kommun-

bidrag 

2022

Ökat 

kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

Investering som tidigare erhållit igångsättningstillstånd:
KS Brandstation Uddevalla  181,0 50,2 90,0 40,8 3,8

BUN Ramnerödskolan 303,0 266,0 37,0 10,0 20,0

BUN Skansen förskola 27,0 16,0 11,0 2,0

BUN Blekets förskola (fd Killingen) 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Bokenäs förskola 33,0 10,0 15,0 8,0 2,5

SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd/Störtloppsgatan 26,0 22,0 4,0 3,9 7,7

SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 1,0 14,0 1,1 1,1

SBN Å-rummet 30,0 1,0 5,0 5,0 5,0 14,0 0,3 1,4

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärknarbeten 1 069,0 60,0 20,0 100,0 120,0 713,9 3,9 51,3

KFN Ny simhall Rimnersområdet 466,0 72,0 72,0 230,0 92,0 ?

SUMMA 2 240,0 544,2 312,0 383,8 217,0 727,9 19,2 96,8

Reinvesteringar Mark, byggnader och tekniska anläggningar
SBN Planerat underhåll - fastigheter 566,3 71,3 55,0 55,0 385,0 0

SBN Planerat underhåll - gator, vägar & allmän-plats-mark 272,1 32,8 23,3 25,0 191,0 1,1 9,4

KFN Konstgräsplan, Fridhem 4,0 4,0 ?

KFN Konstgräsplan, Sommarhemmet 9,1 6,6 2,5 0,6

KFN Konstgräsplan, Undavallen 4,0 4,0

SUMMA 855,5 6,6 104,1 78,3 84,0 582,5 1,7 9,4

Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS IT-investeringar inom IT-avdelningen 37,4 4,2 4,0 3,4 25,8

KS Nytt dokument- och ärendehanteringsssystem 0,7 0,3 0,4

BUN Reinvesteringar Mask/Inv/Fordon 40,0 20,0 10,0 10,0

SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 19,3 1,0 1,0 2,5 1,0 13,8 0,1

SOC Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet 27,3 2,3 2,5 2,5 2,5 17,5

SOC Återinvesteringar ombyggnationer 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 20,0 2,0 2,0 2,0 14,0

KFN Maskiner och Inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

SUMMA 200,2 3,8 35,5 26,9 24,4 109,6 0,1 0,0

Profilinvestering:
SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2

SBN Kålgårdbergs-, Torg-, Trädgårds- och Skolgatan 10,0 10,0 0,4 0,4

SBN Stadsparkerna och stadsbergen 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1 0,3

SBN Kilbäcksgatan och Hultmans gränd 3,0 3,0 0,1 0,1

KFN Konstnärlig gestaltning 33,0 3,0 4,0 5,0 21,0 0,1

SUMMA 59,0 0,0 18,0 6,0 12,0 23,0 0,6 1,2
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Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Behov 

kommun-

bidrag 

2022

Ökat 

kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

Expansionsinvestering:
BUN Ny förskola norr Dalaberg "1:1" 60,0 17,0 25,0 18,0 5,0

BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 80,0 10,0 30,0 40,0 7,0

BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0

BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Källdals förskola 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Helenedals förskola 30,0 10,0 20,0 3,5

BUN Äsperödskola F-6 300,0 20,0 100,0 150,0 30,0 20,0

BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0

BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0

SOC Gruppbostad LSS 1 26,0 13,0 13,0 7,7

SOC Gruppbostad LSS 2 26,0 26,0 7,7

SOC Vård och omsorgsboende, Hovhult 80 platser 284,0 50,0 130,0 104,0 81,6

SOC Nytt Äldreboende 1 40 platser 180,0 180,0 41,8

SOC Psykiatri/Missbruksvårdsboende 15,0 7,0 8,0 5,4

SBN Mindre invest. för genomförande av handlingsplaner 102,0 12,0 10,0 10,0 70,0 0,6 4,8

SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 7,0 1,0 6,0 0,4

SBN Rydingsberg 9,5 2,0 7,5 0,1 0,4

SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2

SBN Hemsö: Ljungskileskolan - GCväg, parkering mm 8,5 4,3 4,3 0,2 0,4

SBN Hemsö: Skäretskolan - tillbyggnad infartsväg mm 7,0 3,5 3,5 0,2 0,4

SBN Hemsö: Förskolan Hälle 2 - GC mm 5,8 2,9 2,9 0,1 0,3

SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen 13,0 1,0 12,0 0,7 0,7

SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,5

SBN Gatuombyggnad VA sanering 22,0 4,0 2,0 2,0 14,0 0,2 0,9

SBN Fastighetsförvärv: strategiska & lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,2 1,5

SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,5

SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 1,0

SBN Skarsjövallen gator 56,0 42,0 14,0 3,4

SBN Ljungskile strandpromenad, park mm 5,0 5,0 0,3 0,3

SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 20,0 0,9

SBN Temalekplats centrala Uddevalla 7,0 7,0 0,4

SBN Julbelysning 2,5 0,5 1,0 1,0 0,2 0,3

SBN Ställplats Bodele 5,0 5,0 0,4 0,4

SBN VA-anslutning fritidshus Bodele 1,0 1,0 0,0

SBN Skredsäkring Lyckornavägen 31,5 1,5 30,0 1,0 1,0

SBN Skredsäkring Badö - arrendemark 20,0 20,0 0,7 0,7

SBN Skredsäkring Badö/Bäve 3,0 3,0 0,1 0,1

KFN Hus för kultur 30,0 1,0 15,0 14,0 3,7

KFN Inventarier, Hus för kultur 6,8 6,8 0,8

KFN Rimnersvallen 205,0 150,0 55,0

SUMMA 2 483,6 4,0 336,0 415,7 764,0 964,0 5,0 256,6

5 838 559 806 911 1 101 2 407 27 364

Färdigställda 2021

SBN Kungsgatan Etapp 1 23,2 23,2 1,1 1,1

SBN Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan) 24,5 24,5 1,1 1,1

KFN Upprustning av gräsplan Bodele 1,2 1,2 0,1 0,1

KFN Upprustning  omklädningsrum Bodele 2,4 2,4 0,3 0,3

SBN Gator mm Ny Brandstation Uddevalla 12,0 12,0 0,6 0,7

SBN Temalekplats Ljungskile 3,0 3,0 0,2 0,2

SBN Ny offentlig toalett Uddevalla centrum 3,0 3,0 0,2 0,2

Summa per nämnd: (inkl färdigställda 2021)

Kommunstyrelsen 219 50 95 45 3 26 0 4

Barn och utbildning 1 733 338 174 263 548 410 10 119

Socialnämnden 609 26 8 56 154 366 4 152

Samhällsbyggnad 2 480 131 277 239 290 1 543 15 88

Kultur och Fritid 812 83 252 308 106 63 1 5

TOTAL 5 852 628 806 911 1 101 2 407 30 368

SUMMA INVESTERINGAR
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SPEC. DEMOGRAFIBERÄKNING 2022-2030 

 

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 165 43 119 137 212 212 212 979 979 979

Kompensationsnivå 

egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%

Kompensationsnivå 

friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 58% 100% 95% 8% 19% 18% 4% 12% 13%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%

Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån prel. prognos juni 2021

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+

2021 (föreg prognos) 3 465 5 045 7 100 2 005 8 715 1 755 1 720

2021 ny prognos -30 -35 -80 -35 60 0 30

2022 -15 35 80 20 85 50 25

2023 -20 15 85 40 35 80 15

2024 -10 5 85 0 20 90 30

2025 0 15 55 25 -15 110 35

2026 30 -15 -25 70 0 100 25

2027 20 10 0 65 85 30 55

2028 30 10 0 35 20 70 70

2029 30 0 0 -5 115 0 85

2030 30 -10 20 -5 155 -25 100

3 530 5 075 7 320 2 215 9 275 2 260 2 190

Demografipeng, tkr per år

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

2022 -1 669 640 6 129 1 632 6 732 3 069 4 965 2 665 10 700 17 432

2023 -2 226 274 6 512 3 264 7 825 1 264 7 944 1 599 10 807 18 632

2024 -1 113 91 6 512 0 5 491 722 8 937 3 198 12 858 18 349

2025 0 274 4 214 2 040 6 528 -542 10 924 3 731 14 113 20 641

2026 3 339 -274 -1 915 5 713 6 861 0 9 930 2 665 12 596 19 457

2027 2 226 183 0 5 305 7 713 3 069 2 979 5 864 11 912 19 625

2028 3 339 183 0 2 856 6 378 722 6 951 7 463 15 136 21 514

2029 3 339 0 0 -408 2 931 4 153 0 9 062 13 214 16 145

2030 3 339 -183 1 532 -408 4 280 5 597 -2 483 10 661 13 775 18 055

Demografipeng, tkr ackumulerat

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

2022 -1 669 640 6 129 1 632 6 732 3 069 4 965 2 665 10 700 17 432

2023 -3 895 914 12 641 4 896 14 557 4 333 12 910 4 264 21 507 36 064

2024 -5 008 1 006 19 153 4 896 20 048 5 055 21 847 7 463 34 365 54 413

2025 -5 008 1 280 23 367 6 937 26 576 4 514 32 771 11 194 48 478 75 054

2026 -1 669 1 006 21 452 12 649 33 438 4 514 42 701 13 859 61 074 94 512

2027 556 1 189 21 452 17 954 41 151 7 583 45 680 19 723 72 986 114 137

2028 3 895 1 372 21 452 20 810 47 528 8 305 52 631 27 185 88 122 135 651

2029 7 234 1 372 21 452 20 402 50 459 12 458 52 631 36 247 101 337 151 796

2030 10 572 1 189 22 984 19 994 54 739 18 055 50 149 46 908 115 112 169 851

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr för kommunen, 

kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 

att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 samt 1 101 mkr för 

2024, 

att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-08: 

att överföra 4 mkr från socialnämnden och 3 mkr från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, 

att tillföra kommunstyrelsen 21 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 1 mkr och kultur och fritidsnämnden 2 

mkr. Samt tillföra Badhusreserven ytterligare 5 mkr. 

att tillföra socialnämnden 4 mkr, barn och utbildningsnämnden 4 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 1 mkr 

och kommunstyrelsen 2 mkr. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10: 

att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 670,2 mkr 

respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 5 043 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om 

kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre 

justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för investeringar 

som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 
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att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2022 senast under 

november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 samt 1 101 mkr för 

2024, 

att investeringar med projektstart 2022-2024 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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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-12-30 Dnr KS 2021/00742 

  

 

Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 
uppföljningen under 2022. Den utgår från flerårsplanen 2022-2024 som beslutades av 
kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med tillkommande beslut. Den 
består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2021. Alla 
sammanställningar i prognos 2021 för kommunen och företagen bygger på den senaste 
resultatprognos som gjorts under 2021. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni: 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 
• Tilläggsbudget antagen av kommunfullmäktige i december 
• Övriga kommunbidragsjusteringar under hösten 2021 såsom kompensation för 

lärarnas löneavtal, kompensation ur kapitalkostnadsreserv, omklassificering av 
regeringens äldreomsorgssatsning samt förändringar av de generella statsbidrag som 
är riktade till speciell verksamhet. 

• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och lägre 
upplåningsbehov för företagen  

• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av förändrad 
låneskuld  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 om en preliminär låneram på 5 043 mkr för 
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2022. Till följd av 
lägre upplåningsbehov för både kommunen och företagen kan låneramen sänkas till 4 517 
mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 
2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-30 
Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022 
Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 
Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-12-30 Dnr KS 2021/00742 

  

 

 

 

Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 
 
att upphäva 11:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 § 127, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 517 mkr 
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2022, 
 
att godkänna investeringssammanställningen om 806 mkr för 2022, 911 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 
 
att godkänna Flerårsplan 2022-2024 med sammanställd budget 2022. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Helena Olsson 
Förvaltningschef Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



Styrkort 2022 Kommunstyrelsen 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är 
en självklar 
tillväxt-
motor för 
en mer 
utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknads-
klimat 
 
 

 Stimulera den sociala ekonomin/det sociala 
företagandet 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att skapa bra företagsklimat med 
särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda (KF 
ÖS 1) 

 

   Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), 
att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen (KF ÖS 1) 

 

   Kommunstyrelsen (kommundirektören) har fått i 
uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-12 (Dnr KS 
2019/00832), att utreda frågan om samlad kommunal 
tillsyn 

 

    Antalet anställda i 
företag med 2-9 anställda, 
ska öka 

2. Utveckla lokal 
och regional 
infrastruktur 
inklusive 
Bohusbanan 
 
 

  Genom att åstadkomma en välutvecklad och 
snabb järnvägs- och transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter ska Uddevalla 
kommun bli en del av både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner 

  

  Den lokala trafikinfrastrukturen skall 
möjliggöra effektiva kommunikationer för alla inom 
kommunen 

  

    Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med 
Trafikverket (KF ÖS 2) 

 

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska 
öka 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Antal företag i 
kommunen, ska öka 

      Företagsklimat, ska 
bli bättre 

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi 
ett tryggt 
samhälle 
tillsammans
. 

3 Verka för 
tillämpning av FNs 
17 globala 
hållbarhetsmål 
och Agenda 2030 
 
 

 Förstärka kommunens utveckling genom ett 
kontinuerligt översiktsplanearbete som metod 

  

 Arbeta för en ökad jämlikhet   

  Trygga viktiga samhällsfunktioner genom att 
ställa ökade hållbarhets- och totalförsvarskrav vid 
upphandling 

  

  Sträva efter att där så är möjligt att bygga i trä   

   Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas kommuns 
geografiska område 

  

       Kommunstyrelsen har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
genomföra en utökad medborgarundersökning, 
trygghet (KF ÖS 3) 

 

       Kommunstyrelsen har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
utvärdera verksamheten NIKE (KF ÖS 3) 

 

       Kommunstyrelsen har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att  att utreda 
behovet av en samordnande funktion i kommunen för 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt frågorna 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 

     Vuxna 
biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

    Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över 
de hållbaraste kommunerna 
i Sverige 

4. Verka för 
trygghet i de 
offentliga 
miljöerna 
 
 

 Stärka det brottsförebyggande arbetet Uddevalla 
kommun i samverkan med andra aktörer 

  

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom 
god, värdig vård 
och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande 
arbete 
 
 

 Friskvård och förebyggande arbete skapar ökad 
folkhälsa och livskvalitet i samhället 

  

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och 
unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

6. Säkra 
kompetensför-
sörjningen genom 
att pröva nya 
arbetsmetoder 
bland annat 
genom en utökad 
digitalisering 
 
 

 Uddevalla kommun är en attraktiv arbetsgivare 
bland annat med fokus på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö och friskvård 

  Översyn av de organisatoriska förutsättningarna 
för ett hållbart arbetsliv 

 

   Översyn av rekryteringsprocessen  

   Attraktivt 
arbetsgivarindex, ska öka 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande 
av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

    Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar som 
förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark 
(KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

    Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

      Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

      Öka andelen 
förnybar och återvunnen 
energi i kommunala 
byggnader 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

     Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

     Soliditeten ska 
förbättras 

     Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

     Finansiell profil, 
kommunens placering 

     Budgetföljsamhet i % 

     Prognossäkerhet i % 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

      Trä som 
byggnadsmaterial, ska öka 

I Uddevalla 
kommun 
bedrivs en 
god och 
trygg 
utbildning 
inför 
framtiden. 

7. Verka för en 
trygg och jämlik 
skola som skapar 
studiero och 
förbättrade 
studieresultat 
 
 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska 
snabbare lotsas in 
i arbete, 
företagande eller 
utbildning 
 
 

 Samverka med näringslivets arbetsmarknad och 
civilsamhället för ökad integration, samverkan, 
arbeten och tillväxt 

  

     Integrationen skall 
förbättras i form av minskat 
utanförskap 

   Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) ska 
minska 

     Invånare 17-24 år 
som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

      Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, 
ska öka 

      Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

 

 

 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun 
erbjuder 
attraktiva 
och 
hållbara 
boende-
miljöer där 
gamla och 
nya miljöer 
möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas 
unika 
boendemiljöer och 
infrastruktur-
investeringar ska 
tas tillvara 

  Förstärk tillgängligheten till kommunens 
besöksmål via utvecklad kollektivtrafik, cykel- samt 
vandringleder samt verka för att åstadkomma en 
nationell cykelled genom Bohuslän 

  

Uddevalla 
är en kust-
kommun 
som tar 
vara på 
vattnets 
potential 

10. Ta vara på 
Uddevalla 
kommuns 27 mil 
kust och unika fjäll 
för naturupp-
levelse, boende 
och turism 

    Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån 
till ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10) 

 

11. Utveckla och 
stärk Uddevalla 
kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 
 
 

  Arbeta för att utveckla biosfärsområden som 
bidrar till ökad hållbar turism. 

  

Öka förutsättningarna för affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att skapa ett destinationsbolag 
med inriktning om genomförande 2021 (KF ÖS 11) 

 

 

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 
 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

   



Styrkort 2022 Barn- och utbildningsnämnden                                              
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer 
utvecklad region 

1. Verka för ett bra företags- och 
arbetsmarknadsklimat 
 

    Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

2. Utveckla lokal och regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi ett 
tryggt samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och Agenda 2030 
 
 

   Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

 

  Kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden har fått i uppdrag 
av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr 
KS 2021/00063) att under 2021 ta fram 
förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i 
samverkan med övriga berörda nämnder 
och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

 

    Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen (KF ÖS 3) 

 

     Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 
ökad likvärdighet genom förändrad 
skolstruktur (KF ÖS 3) 

 

     Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån Plan 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande insatser 
gällande språkinsatser med svenska som 
huvudspår (KF ÖS 3) 

    Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska 
öka 

4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig 
vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

6. Säkra kompetensförsörjningen genom att 
pröva nya arbetsmetoder bland annat genom 
en utökad digitalisering 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 
6) 

 

   Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att vidareutveckla mobila team för 
att motverka psykosocial ohälsa och 
drogförebyggande åtgärder (KF ÖS 6) 

 

    Sjukfrånvaro Korttid % 
R12 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och 
trygg utbildning 
inför framtiden. 

7. Verka för en trygg och jämlik skola som 
skapar studiero och förbättrade studieresultat 
 
 

 Åtgärder för 
förändring och 
förbättring vidtas på 
alla nivåer i 
organisationer när 
problem synliggörs 
genom det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. Rätt 
beslut om åtgärd 
fattas på rätt nivå. 

 Rapportera en sammanfattning av 
nulägesanalysen av kunskapsresultat/ 
måluppfyllelse, trygghet och studiero. 
Identifierade problem, orsaker till problem 
samt vilka åtgärder och insatser som 
formulerats ska framgå. Uppföljning och 
utvärdering av insatser ska rapporteras. 
Om behov finns av stöd från 
huvudmannen för att åtgärda ett problem 
som identifierats i det systematiska 
kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

  Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

  Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram , ska 
öka 

  Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, kommunala 
skolor, ska öka 

 Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått 
i uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa förutsättningar 
för att förbättra ungdomars välbefinnande 
(KF ÖS 4) 

 

 

    Beskriv vilket stöd och vilka 
samarbetsformer utbildningen bidrar med 
för att bedriva undervisning som främjar 
en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål 
som är relaterade till utbildning, samt 
kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är de 
viktigaste lärdomarna och vad behöver 
utvecklas? 

 

 

     Psykisk ohälsa 
bland unga, ska minska 

 Hitta och 
genomföra nya, mer 
flexibla och effektiva 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

arbetssätt och 
arbetsformer, nya och 
innovativa sätt att 
samverka och 
organisera 
verksamheten i syfte 
att effektivisera och 
nå högre 
måluppfyllelse. 

utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

 Arbeta för att 
upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, 
både för framtida och 
nuvarande 
medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska 
skapas för behöriga 
pedagoger att kunna 
ägna sig åt sitt 
kärnuppdrag. 

   Behöriga pedagoger ska 
inte minska 

  Arbeta för en 
lokalförsörjning i 
balans och bättre 
användning och 
samutnyttjande av 
lokaler, samt utforma 
framtida lokaler till 
moderna, flexibla 
lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått 
i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande 
av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

  Realiseringsgraden utifrån 
investeringsplan ska öka 

8.Nyanlända och ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

 

 

 

 

   

Uddevalla 
kommun 
erbjuder 
attraktiva och 

9. Uddevallas unika boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

   



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

hållbara 
boendemiljöer 
där gamla och 
nya miljöer möts 
och samspelar. 

Uddevalla är en 
kustkommun 
som tar vara på 
vattnets 
potential 

10. Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust 
och unika fjäll för naturupplevelse, boende och 
turism 

   

11. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns 
kulturarv och platsvarumärke 

   

 

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 
 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 



Styrkort 2022, Socialnämnden                         

Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet                                                                                                                                                                                         2021-12-03 

Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

   

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

      Gott bemötande 
vid kontakt med kommun, 
ska öka 

      Företagsklimat, 
ska bli bättre 

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi ett 
tryggt samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning 
av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 
 
 

       Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
utveckla en förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt 
utanförskap (KF ÖS 3) 

 

       Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta 
med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3) 

 

     Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 
 
 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–
2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 

   Förvaltningen ska i samband med placeringar alltid utvärdera 
hemmaplanslösningar som ett första alternativ. 

   Externa 
placeringar 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande arbete 
 
 

 Ge rätt insatser i rätt 
tid som leder till resultat 
och effekter. 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
möjliggöra hemmaplanslösningar (KF ÖS 5) 

 

  Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av 
socialtjänstens boendeinsatser 

 

  Förvaltningen ska kartlägga effekten av trygghetsboenden  

 Motverka ensamhet 
och skapa trygghet. 

   Andel 
genomförandeplaner  

 Möta brukarnas 
förväntningar med 
begränsade resurser 

  Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans 
utifrån tilldelad budgetram 

 

  Förvaltningen ska genomföra jämförelser med kommuner som har klart 
lägre kostnader 

 

   Brukarbedömning i 
särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, 
ska öka 

   Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i 
uppdrag att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningar för äldrecentrum (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 
 
 

 Säkra 
kompetensförsörjningen 

  Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med 
omvårdnadsutbildning jämfört med andelen utan utbildning. Anställda som inte 
når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges tydliga incitament till 
vidareutbildning eller validering. 

 

  Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den så kallade heltidsresan. Vid 
nyanställning ska heltid vara norm. 

  Andel 
heltidsanställda 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

 

  Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att införa 80-90-100 modellen  

  Förvaltningen ska utreda och analysera rimligt antal anställda per chef  

   Sjukfrånvaro 

  Tänka nytt 
genom innovation och 
alternativa lösningar. 

  Förvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av 
brukarbehov genom olika typer av driftsformer och i första hand utveckla 
verksamheten i egen regi, exempelvis genom intraprenad eller samverkan 
med idéburen sektor 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 

  Förvaltningen ska breddinföra medicingivare  

  Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn  

  Förvaltningen ska dubblera antalet automatiserade processer  

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 
fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 

   

      Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

Uddevalla 
kommun erbjuder 
attraktiva och 
hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar 
ska tas tillvara 
 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på 
vattnets potential 

10. Ta vara på 
Uddevalla kommuns 27 
mil kust och unika fjäll 
för naturupplevelse, 
boende och turism 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 
 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 



Styrkort 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 
 
 

  
Verksamheterna 
arbetar med att 
upprätthålla ett gott 
bemötande och en 
effektiv 
handläggning 

  Genomföra insatser för att öka den externa kommunikationen  

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att effektivisera myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare processer i dialog med de berörda (KF ÖS 
1) 

 

    Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att, 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, fortsätta dialogen 
med Ljungskile Ridklubb i syfte att utöka den totala ytan för 
klubbens arrende, liksom den användbara ytan i anslutning till stallet 
genom exempelvis dränering. Överenskomna åtgärder förutsätter 
att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft. Nämnden trycker även på 
ansvaret hos entreprenören att samordna byggnationen med 
ridklubben, så att störningarna på ridklubbens verksamhet 
minimeras 

 

    Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

    Gott bemötande i 
kontakt med 
myndighetsavdelningen, ska 
öka 

     Företagsklimat, ska bli 
bättre 

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 
 
 

    
Trafiklösningar, 
byggprojekt och 
detaljplaneläggning 
präglas av ett 
helhetsperspektiv 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla 
kommun och behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering (KF ÖS 
2) 

 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett samarbete med 
ägarna till de privata parkeringsanläggningarna för att effektivare 
utnyttja parkeringshusen (KF ÖS 2) 

 

   Uppdatering av planeringsförutsättningarna kring Ljungskile 
Hamn 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

  Genomföra en förnyad översyn av behovet av bullerdämpande 
och trafiksäkerhetsåtgärder längs hela Skafterödsvägen 

 

I Uddevalla 
kommun utvecklar 
vi ett tryggt 
samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning 
av FNs 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 
 
 

   Prioritera 
översvämningsskyd
dets utbyggnad i 
förhållande till 
stadsutvecklingsproj
ektets 
genomförande 

  

     Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 beslut om Avfallsplan 2018–
2024. (KF ÖS 3) 

 

     Samhällsbygnadsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att trygghetsskapande åtgärder i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska präglas av ett helhetsperspektiv (KF ÖS 3) 

 

     Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att samverka över förvaltningsgränser, 
med kommunala bolag samt andra intressenter för att öka 
hänsynstagandet till integrationsfrågan i detaljplanarbetet (KF ÖS 3) 

 

      Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att samverka med Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot praktikanter (KF ÖS 3) 

 

      Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att arbeta för att bryta segregation inom 
utsatta verksamhetsområden (KF ÖS 3) 

 

     Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att stärka kunskapen inom de globala målen i förvaltningen 
(KF ÖS 3) 

 

     Öka andelen förnybar 
och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

     Trä som 
byggnadsmaterial, ska öka 

     Antal områden som 
sanerats, ska öka 

     Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

4. Verka för trygghet i 
de offentliga miljöerna 
 
 

     
Verka för ökad 
trygghet i samband 
med ombyggnation 
och utveckling av 
centrum och de 
offentliga miljöerna 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att initiera och planera för samt 
genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga fastighetsägare och genom en bred 
medborgardialog (KF ÖS 4) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

   

6. Säkra 
kompetensförsörjninge
n genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 
 
 

   Genom ett 
kommunövergripan
de samarbete 
förvaltningar 
emellan främja en 
mer effektiv 
lokalförsörjningspro
cess 

  Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-09-08 (Dnr KS 2021/00346), att 
säkerställa skicket på Gula villan samt att under budgetåret 2023 
prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning invändigt (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 
2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder 
uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

  Säkra ett 
högt medvetande 
kring det 
ekonomiska läget 
och dess effekter, 

  



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

på alla nivåer inom 
hela 
Samhällsbyggnadsn
ämndens 
verksamhet 

   
Samhällsbyggnadsn
ämnden ska vara i 
framkant när det 
gäller digitalisering 
och automatisering 

   Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att effektivisera planprocessen samt 
förnyelsearbetet av föråldrade planer (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 
6) 

 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att digitalisera plan och byggprocesserna (KF ÖS 6) 

 

  Verka för en 
ökad samverkan 
med övriga 
förvaltningar, 
nämnder och de 
kommunala bolagen 
för att optimera 
verksamheten 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete  (KF ÖS 5) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

 

   Nöjd Nämnd Index 

     Andelen främjande, 
förebyggande och tidiga 
insatser ska öka i relation till 
andelen rehabilitering 

     Andelen som helt 
anser sig utvecklas 
yrkesmässigt och personligt i 
sitt arbete ska öka (ny 
formulering av måttet: Andelen 
som anser att, jag lär mig nytt 
och utvecklas i mitt dagliga 
arbete ska öka) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg 
och jämlik skola som 
skapar studiero och 
förbättrade 
studieresultat 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska 
snabbare lotsas in i 
arbete, företagande 
eller utbildning 

   

Uddevalla 
kommun erbjuder 
attraktiva och 
hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvestering
ar ska tas tillvara 
 
 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på 
vattnets potential 

10. Ta vara på 
Uddevalla kommuns 27 
mil kust och unika fjäll 
för naturupplevelse, 
boende och turism 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 



Styrkort 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

ddevalla kommun är 
en självklar 
tillväxtmotor för en 
mer utvecklad region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

 Kultur och fritid ska 
underlätta kulturarbetares 
villkor att verka i kommunen 

  

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

    Kultur och fritid 
ska arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling 

  

  Kultur och fritid ska öka 
tillgängligheten och 
attraktiviteten till service och 
utbud, digitalt och analogt 

    Nå fler barn och 
unga med 
kulturskoleverksamhet 
under loven, som inte deltar 
i ordinarie verksamhet 

     Deltagandet i 
kulturskolan ska öka bland 
de barn och unga som bor i, 
de av Uddevalla kommun 
identifierade, 
utanförskapsområdena 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja 
utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för 
kultur” (KF ÖS 4) 

 

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska 
öka 

     Föreningarna ska vara 
nöjda med kommunens 
idrotts- och 
fritidsanläggningar 

   Kultur och fritid ska 
skapa tillgängliga och attraktiva 
platser för idrott och hälsa 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera 
Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat sport- och 
idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4) 

 

   Fortsätt arbeta med en ridanläggning i 
anslutning till Uddevalla tätort 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 
1) 

 

  Utred möjligheter kring samfinansiering för 
byggnation av ny ridanläggning samt utred och 
föreslå driftsform och hyresförhållanden för 
anläggningen. 

 

   Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med 
övriga berörda nämnder och aktörer och 
samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 
3) 

 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration (KF 
ÖS 3) 

 

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda (KF ÖS 
3) 

 

       Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

       Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att genomföra medborgardialog med 
unga angående utformningen av Hus för kultur 
(KF ÖS 3) 

 

      Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, (Område: 
demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att utvärdera Rampens digitala 
mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

 

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

  Kultur och fritids 
verksamheter ska bidra till en 
levande och hållbar kommun 

   Besökarna och 
deltagarna i kultur och fritids 
verksamheter ska vara 
nöjda med helheten 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 
samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

   För att främja jämlik 
resursfördelning ska kultur och 
fritid stödja och erbjuda 
aktiviteter och verksamheter 
som är såväl högintensiva som 
lågintensiva 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

 

   Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar 
kvaliteten i verksamheten, motverka 
könsstereotypa normer och bidra till att fördela 
samhällets resurser på ett rättvist och medvetet 
vis 

 

     Antalet 
föreningsaktiviteter, ska öka 

    Fritidsgårdarnas 
besökare ska ha en jämn 
könsfördelning 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

   Besökarna på 
fritidsgårdarna upplever att 
det är en trygg miljö 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra 
den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 

   Kultur och fritid ska 
främja digital inkludering 

  

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) 

 

    Medarbetarnas 
upplevelse av engagemang, 
ska öka 

    Andelen ambassadörer 
för Uddevalla kommun ska 
öka (eNPS) 

     Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

 

I Uddevalla kommun 
bedrivs en god och 
trygg utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 

  Kultur och fritid ska 
arbeta för ett tydligt barn- och 
ungdomsperspektiv 

   Genomför medborgardialog inför 
utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård 

 

 

   Besökarna på 
fritidsgårdarna upplever att 
de utvecklats personligt och 
socialt 

  Kultur och fritid ska 
främja ett livslångt lärande 

   Utlånen av barn och 
ungdomslitteratur ska öka 
per invånare 0-17 år 

   Andel aktiva låntagare 
per invånare ska öka 

  Andel biblioteksbesök 
per invånare ska öka 

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 

 

   

      Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

 

 

 

 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun 
erbjuder attraktiva och 
hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya miljöer 
möts och samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar 
ska tas tillvara 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som tar 
vara på vattnets 
potential 

10. Ta vara på Uddevalla 
kommuns 27 mil kust och 
unika fjäll för 
naturupplevelse, boende 
och turism 

  Kultur och fritid ska 
arbeta med att skapa ett 
tillgängligt och attraktivt 
friluftsliv 

  

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

  Konstnärlig gestaltning 
ska användas för att skapa och 
stärka identiteten på olika 
platser i Uddevalla kommun 

  

                    Nämnd     Nämnd, löpande uppdrag under året          KF styrkort    KF flerårsplan         KF styrdokument           KF, löpande uppdrag under året  

                          Nämndordförande 

                     Integration     Agenda 2030     Folkhälsa    Jämställdhet     Medborgardialog            Kommunens miljömål 

                     Information från Kolada (databas för kommuner och regioner)   Power BI (ledningsstöd)  KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KS 2021/00306  

Kommunens flerårsplan 2022-2024 med budget 2022 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi  
framöver är fortsatt osäker, främst på grund av Covid-19 men även att ökningen av 
skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera de ökade kostnaderna som förväntas. 
Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb i de yngre och äldre åldrarna 
vilket ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten 
störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter kommer en större ökning av antalet 
äldre.  
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, men även 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 tillsvidare 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 flerårsplanen 2020-2022 som har sänkt 
nettokostnaderna betydligt. De förändringarna medför att förutsättningarna inför 
kommande planperiod ser relativt bra ut.   
  
Förslaget till flerårsplan 2022-2024 som här presenteras baseras på oförändrad 
skattesats om 22,16 kronor.  
 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  
 
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jaana 
Järvitalo (V), Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar Samuelsson (S), John Alexandersson (SD), 
Susanne Grönvall (S), Ann-Marie Viblom (MP), Monica Bang Lindberg (L), Paula 
Berger (S), Roger Ekeroos (M), Majvor Abdon (UP), Niklas Moe (M), Torsten 
Torstensson (-), Henrik Sundström (M), Jerker Lundin (KD), Karin Johansson (KD), 
Christina Nilsson (KD), Lars Eide Andersson (MP), Stefan Skoglund (S),  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.  § 127  
 
Camilla Josefsson (M), Camilla Johansson (C), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Kent 
Andreasson (UP) yttrar sig i ärendet 
 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-26 § 131 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-18.Förslag till Flerårsplan 2022-
2024 med budget 2022. 
Budgetförslag från Sverigedemokraterna. 
Budgetförslag från Uddevallapartiet. 
Budgetförslag från Kristdemokraterna. 
Budgetförslag från Vänsterpartiet. 
Budgetförslag från Miljöpartiet.  

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Camilla Josefsson (M), Annelie Högberg (S), Stefan Skoglund 
(S), Ingemar Samuelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Pettersson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Uddevallapartiets budgetförslag. 
 
David Sahlsten (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Jaana Järvitalo (V): Bifall till Vänsterpartiets 
budgetförslag. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Tillägg till kommunstyrelsens förslag enligt följande: de tankar 
om ett hållbart och människovänligt samhälle som utgör grunden för Miljöpartiets 
budgetmotion ska utgöra vägledning för Uddevalla kommuns framtida arbete inom 
berörda områden. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl yrkande, Martin 
Pettersson (SD) yrkande, David Sahlsten (KD) yrkande, Christer Hasslebäcks (UP) 
yrkande, Kerstin Joelsson-Wallsbys (V) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Jarmo Uusitalo (MP) tilläggsyrkande och 
finner kommunfullmäktige avslå detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22,16 kronor,  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 127 

att fastställa budget för år 2022 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse samt nämnder på totalt 3 673,0 mkr,  
 
att fastställa flerårsplan för åren 2023-2024 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 
3 670,2 mkr respektive 3 680,8 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram 
på 5 043 mkr för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 
2022, 

att de finansiella målen för 2022-2024 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges 
styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och 
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och 
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader 
för investeringar som blir färdigställda under 2022, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar som redovisas, 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0 %, 

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 
2022 senast under november månad 2021,  

att godkänna investeringssammanställningen om 656 mkr för 2022, 856 mkr för 2023 
samt 1 101 mkr för 2024, 

att investeringar med projektstart 2022 och 2023 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. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas 
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet 
och Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande. 
Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson 
Justerat 2021-06-14, Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14, Sebastian Johansson 
Skickat 2021-06-15 till samtliga nämnder 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-01-03 Dnr KS 2021/00733 

  

 

Handläggare 

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

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns begäran om 

beställning av övningsområde vid Uddevalla nya 

brandstation, Halla Stenbacken 1:89 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med begäran om 
projektgenomförande av ett övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-
Stenbacken 1:89, dvs inom samma område där den nya brandstationen ska byggas.  
 
Räddningstjänstens behov av övningsytor och byggnader är ett enklare lektionshus, 
övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland annat körövningar. 
Lektionshuset föreslås omfatta ca 120 kvm och övningshuset minst två våningar om 
totalt ca 200 kvm.  
 
En enkel förstudie, kalkyl och skisser över området och byggnader har tagits fram som 
närmare beskriver behov och förslag. Kalkylen visar på en investering om 32,6 mkr. 
 
Förbundet beskriver att det finns flera fördelar med den föreslagna lokaliseringen, bl.a. 
att närheten mellan stationen och övningsområdet gör att personal i förbundet kan 
bedriva övning under ordinarie arbetstid och fordon som används i utbildningen är redo 
vid utryckning.  
 
Investeringen föreslås finansieras inom ramen för kommunens befintliga 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03. 
Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän, protokoll 2021-12-02 § 30. 
Enkel förstudie nytt övningsområde. 
Kalkyl. 
Skisser övningsområde. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att starta projektgenomförande avseende 
övningsområde för räddningstjänsten på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89, 
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att övningsområdet ska finansieras inom ramen för kommunens befintliga 
investeringsbudget.  
 
 
 
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 2021-11-24 Dnr: PROJ 2021.36 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planering Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Samhällsbyggnad Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post samhällsbyggnadsförvaltningen@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Projektledare Birgitta Andersson 
Telefon +46522696335 
birgitta.h.andersson@uddevalla.se 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
 

Enkel förstudie med kostnadskalkyl för övningsområde på 

del av Halla-Stenbacken 1:89. 

Bakgrund 

Befintligt övningsområde för varma övningar är idag i Uddevalla hamn och 
räddningstjänsten har årskontrakt på området då hamnen ska byggas ut. 
Utrustningen är gammal och behöver oavsett ersättas med ny.  
När man lämnar befintlig brandstation 2023 står räddningstjänsten utan 
övningshus för lagstadgade rök- och kemövningar. 
I lokaliseringsutredningen 2013 påpekades vikten av ett övningsområde i nära 
anslutning till brandstationen. 
I ett skede skulle övningsområdet ligga på Rimnersområdet men då det ska 
utvecklas till idrottsområde fick jag uppdraget att titta på en alternativ plats. 
Det finns ett område på Lillesjö som eventuellt skulle kunna vara aktuellt men det 
visade sig att det var placerat för långt ifrån brandstationen för att man skulle 
kunna bedriva övning på ordinarie arbetstid samt klara insatstiderna till våra 
höjdobjekt.  
Vi började då titta på området i anslutning till den nya brandstationen som finns 
med i detaljplanen med en byggyta på ca 1 000 m2 men som bara tillåter förråd. 
Området ligger närmare motet till RV 44 och på området stod tidigare två gamla 
militärförråd. Samhällsbyggnadsnämnden ville att jag skulle gå vidare med det 
området och undersöka med Trafikverket om de hade synpunkter på att lägga 
utbildnings- och övningshus på området vilket detaljplanen inte tillåter. Beskedet 
jag fick muntligt var att de inte såg något problem med detta. Det man hade haft 
åsikter om i detaljplanen var att inga bostäder eller stadigvarande verksamhet med 
personal skulle finnas nära motet vid en ev. olycka med farligt gods. Dessutom att 
eldning med öppen låga ej fick ta koncentrationen från bilisterna på RV 44.  
Vi valde att inte ha med övningsområdet i bygglovet för brandstationen dels för 
att vi inte hade uppdraget, dels för att inte riskera att få en överklagan på 
bygglovet då det inte följer detaljplanen utan att man skulle lämna in ett separat 
bygglov på övningsområdet. 
I värsta fall om Trafikverket överklagar bygglovet får man göra om detaljplanen 
så att det går att anordna övningsområde. 
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Utredningar 

För att få fram ett underlag för en kalkyl har Fredblads arkitekter (samma som till 
brandstationen) tagit fram en skiss på ett lektionshus och ett övningshus. Detta är 
utfört i samarbete med räddningstjänstens projektorganisation. 
Under tiden brandstationen projekterades fanns dessa byggnader med i 
förutsättningarna och strategiska val gjordes för att inte bygga dyr yta på 
stationen. Bland annat valdes att inte göra omklädningsdel med duschmöjlighet 
för personal som inte är stationerad i Uddevalla utan bara ska utföra övning på 
övningsområdet.  
Utbildningsdelar som kräver skyddsutrustning (smutsiga kläder), ska ej utföras i 
utbildningsdelen i brandstationen utan i lektionssalen på övningsområdet.  
Efter förstudien har det framkommit ny teknik för övningshus. Idag värms det upp 
med gasol och diskoteksrök. Det som syns utanpå byggnaden är lite vattenånga. 
Som jämförelse ligger Trollhättans övningshus precis vid en riksväg och där hade 
Trafikverket inga synpunkter. 

Behov 

Övningsområdets behov i form av byggnader är utrett och behöver innehålla ett 
enklare lektionshus, övningshus, klippgård och ytor för övriga övningar, bland 
annat körövningar. 
Husen är skisser och är ej färdigprojekterade men ytbehov och funktioner är 
klargjorda. 
Marken är inte utredd utan vi har tagit den yta som finns tillgänglig. 
Lektionshus BTA ca 120 m2 
Lektionssal för ca 24 personer med mindre förråd för material. 
Enklare omklädningsrum med krokar typ idrottshall med 5 duschar varav 1 är 
placerad i RWC. 
Toalett och RWC samt ett pentry. 
Övningshus BTA ca 200 m2 
Minst 2 våningar. 
Övningsrum som klarar hög värme. (Värmen uppnås med gasol.) 
Rökövningsrum 
Trapphus för träning av slangdragning 
Kontrollrum 
Teknikrum 
Tak för håltagning och arbete på tak 
Balkonger 
Byggnaden ska medge övningar med maskinstege och skarvstegar 
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Gasoltank 
Flyttas från befintligt område, rymmer ca 3 m3 
Klippgård ca 150 m2 
Betongplatta samt oljeavskiljare med enklare tak och väderskydd. 
Markområde ca 10 000 m2 
Exakt utformning av markområdet är inte utförd men vi har tillgång till ca 10 000 
m2. Område behövs för övningskörning av räddningsfordon, upp och nedtagning 
av vägräcke och övriga situationsanpassade övningar. 
Övningar för civilt försvar. 
På området finns idag överblivet krossmaterial som finns tillgängligt för området 
men körs därifrån om det inte blir ett övningsområde nu då permanent uppfyllnad 
kräver marklov. Geotekniken är klar då den krävdes till fyllnadsmassorna. 
Teknisk försörjning är förberedd till anslutning av området i söder. 
Området ska förses med staket och en grind mot stationsområdet.  
Grönremsa med träd mot Västgötavägen. 
Dagvattenhantering. 

Fördelar 

Personal i förbundet kan bedriva övning under ordinarie arbetstid. 
Området ligger direkt i anslutning till brandstationen. 
Vi får en komplett modern brandstationsanläggning som kan förse hela förbundet 
med övningsanordningar. 
Utryckningsfordon som inte behövs för övningen behöver inte transporteras med 
till ett externt övningsområde och sedan hämtas av deltidsbrandmän vid en ev. 
utryckning. 
Vi kan använda befintlig organisation och etablering på nya 
brandstationsprojektet om vi får ett snabbt beslut att påbörja projektering, 
bygglovsansökan och igångsättning.  

Nackdelar med uteblivet övningsområde 

Om vi inte får ett beslut på ett närövningsområde kommer räddningstjänsten att få 
svårt att upprätthålla kompetensen för sin utryckande personal i form av 
lagstadgade övningar. 
Om beslutet dröjer förlorar vi samordningen med den andra entreprenaden och det 
blir en helt egen entreprenad (en annan kalkyl) samt att byggtrafiken måste gå 
direkt ut på Västgötavägen då man inte vill ha byggtrafik över 
brandstationsområdet då den är i bruk. 
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Om området inte omvandlas till övningsområde blir det bara ett naturområde som 
kräver skötsel. Området kan ej användas till annan verksamhet då det inte 
möjlighet att anordna egen tillfart. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Birgitta Andersson 
Projektledare Uddevalla Brandstation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Bilaga 

- Skisser över övningsområde daterad 2021-11-08 (6 st sidor) 
- Kalkyl daterad 2021-11-24 
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Bilaga till enkel förstudie Övningsområde PROJ 2021.36

Kalkyl för nytt övningsområde på del av Halla Stenbacken 1:89

2021-11-24

Kalkylförutsättningar 

Byggrätt ca 1100m2 och övrig prickad mark ca 10 000m2

Arbetet utförs i sambands med nuvarande entreprenad. Projekteringsstart efter KF beslut 9 bebruari 2022

Finns med som delavrop 3 i nuvarande upphandling så ingen ny upphandling behövs.

Ingen ny detaljplan krävs 

BTA Yta á-pris summa

Lektionshus 120 22000 2640000

Övningshus 200 25000 5000000

Gasolanläggning för 

övningshuset kostnad 

samma som Trollhättan 10000000

Klippgård inkl oljeavskiljare 150 5300 795000

Markområde översiktligt 

beroende på hur stor yta man tar i 

anspråk men Räddningstjänsten vill ha 

till ett stort område även för 

övningskörning. Ingår asfalterad yta, 

va, dagvattenhantering, grönområde 

mot väg, belysning, staket med grind 

mm. Vanlig kostnad för parkeringsyta 

1500 kr /m2 men eftersom ytan är 

stor och vi har förstärkningslager på 

plats kan vi nog få ner kostnaden. 

Därför lägre kostnad 10000 1000 10000000

Summa 28435000
Oförutsett och 

Byggherrekostnad 15% 4265250

Totalt 32700250

Sammanfattning

Lektionshus 2,6 milj

Övningshus inkl 

gasolanläggning 15 milj

Klippgård 0,8 milj

Mark 10 milj

Byggherrekostnad 4,3 mil

Totalt 32,6 miljoner

Kalkylansvarig

Birgitta Andersson
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport om förstudie avseende styrdokument  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit utföra förstudie av de styrande dokumenten i 
kommunens författningssamling. Rapporten visar i stora drag på att 
kommunledningskontorets arbete med författningssamlingen följer riktlinjerna för 
densamma antagna av kommunfullmäktige 2020. En risk har dock identifierats och 
kommunledningskontoret ämnar därför vidta åtgärder för att hantera risken. 
Kommunledningskontoret föreslår att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-
12-22 som svar på rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-22 
Förstudie avseende styrande dokument 
Följebrev till kommunstyrelsen avseende styrande dokument 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionens sakkunniga biträden har på uppdrag genomfört en förstudie 
avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 
kartlägga kommunens styrdokument samt identifiera eventuella riskområden. 
Förstudien visar i stora drag på att kommunledningskontorets arbete med 
författningssamlingen följer riktlinjerna för densamma antagna av kommunfullmäktige 
2020. En risk har dock identifierats och revisionen önskar därför svar på hur 
kommunstyrelsen ser på risken och vilka eventuella åtgärder som kommer vidtas med 
anledning av den risken. Risken beskrivs enligt följande. 
 
Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument  
daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer  
avseende utformande och dokumentansvarig. 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2021-12-22 Dnr KS 2021/00677 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen ska senast den 17 februari redovisa ett svar på hur nämnden ser på 
den identifierade risken. 

Kommunledningskontorets svar 

Den kommunala författningssamlingen innehåller vid denna tjänsteskrivelses 
upprättande 181 föreskrifter och övriga styrande dokument. Sedan Riktlinjerna för 
författningssamlingen antogs i oktober 2020 har ett drygt fyrtiotal dokument reviderats 
och fem har upphävts. Alla nya dokument har försetts med de uppgifter och den 
mall/försättsblad som riktlinjerna föreskriver. En dryg femtedel av 
författningssamlingens styrande dokument har alltså i skrivande stund ett korrekt 
försättsblad. Kommunledningskontoret känner därutöver till att cirka ytterligare fem 
styrande dokument i författningssamlingen kommer revideras i början 2022. 
 
Kommunledningskontoret har medvetet valt att invänta byte av försättsblad i och med 
att dokumenten kommer upp till revidering. Kommunfullmäktige beslutade i samband 
med antagandet av riktlinjerna för författningssamlingen att uppmana nämnder och 
bolag att se över sina styrande dokument och genomföra de ändringarna som ansågs 
påkallade. Därefter har både nämnder och bolag lyft sammanlagt ett fyrtiotal styrande 
dokument för revidering och upphävande. 
 
Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning att det föreligger en risk att 
styrande dokument kan bli inaktuella och motstridiga om de saknar en tydligt utpekad 
befattningshavare som ansvarar för dokumentet. Enligt riktlinjerna ankommer det på en 
dokumentansvarig att kommunicera styrdokumentet, följa upp det och föreslå 
revideringar som anses påkallade. 
 
Kommunledningskontoret kommer med anledning av revisionens granskning att skicka 
ut en sammanställning av de styrande dokumenten till respektive nämnd och bolag med 
en begäran om att få uppgifter och dokumentansvarig och en översyn om dokumentet 
fortfarande är aktuellt eller behöver revideras. 
 
 
 
 
Malin Krantz Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 



 Revisionsrapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 November 2021 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av den förtroendevalda revisionen i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 

kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument samt identifiera eventuella 

riskområden. Kartläggningen har varit inriktad på att ge en översiktlig bild av området och har 

i första hand syftat till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna. 

 

Förstudien visar att det i Uddevalla kommun finns två huvudtyper av styrande dokument; 

”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga styrande dokument”. Det finns en rutin för att de styrande 

dokument som enligt lag och enligt kommunens egna Riktlinjer för författningssamlingen ska 

publiceras i författningssamlingen blir publicerade. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

styrande dokument publiceras i författningssamlingen. Ansvarig handläggare ska i samband 

med framtagandet eller revidering av ett styrdokument identifiera vilka myndigheter, bolag, 

organisationer eller funktioner som berörs ta del av dokumentet.  

 

De i kartläggningen utvalda dokumenten1 uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrande dokument som var gällande vid 

dessa dokuments upprättande.  

 

Både internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier saknar information om 

en dokumentansvarig. Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som 

publiceras i författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. 

Förstudien visar att det finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om 

dokumentansvarig. Det finns således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte 

innehåller information om dokumentansvarig.  

 

Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument som inte är 

utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska publiceras i 

författningssamlingen.  

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

► Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

 

 

 

 

  

 
1 De styrande dokument som kartlagts närmare är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att 

översiktligt kartlägga styrdokument i Uddevalla kommun i en förstudie. Syftet med förstudien 

är att identifiera eventuella risker kopplat till styrdokumentens aktualitet, förankring och 

legitimitet.  

 

I Uddevalla kommun finns en stor mängd styrdokument så som riktlinjer, policys och 

föreskrifter av vilka en majoritet är beslutade av kommunfullmäktige. Därutöver finns även en 

rad styrdokument som är beslutade av nämnder och styrelse. För att styrdokument ska vara 

ändamålsenliga är det centralt att dessa efterföljs, är aktuella, ges legitimitet samt följs upp. I 

den nya kommunallagen anges att gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för 

allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens 

författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register 

eller någon annan förteckning på webbplatsen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument 

samt identifiera eventuella riskområden.  
 

I förstudien besvaras följande frågor:  

► Vilka kommunövergripande styrande dokument finns i Uddevalla kommun?  

o Finns föreskrifter samlade i kommunens författningssamling?  
 

► För tre utvalda styrande dokument kartläggs:  

o Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

o Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

o Är dokumenten uppdaterade och aktuella?  

o Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

o Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten?  

1.3. Avgränsning 

Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild och syftar i första hand till att utgöra ett 

kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Vidare avgränsas 

förstudien i enlighet med förstudiens frågor. 

1.4. Metod  

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier. Skriftliga svar på revisionsfrågorna har 

begärts in från kommunledningskontoret, följt av ett kompletterande samtal med relevanta 

tjänstepersoner.  
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Tre styrande dokument har utifrån ett strategiskt urval kartlagts mer ingående för att kunna 

svara på förstudiens andra frågeställning. Dessa tre styrande dokument är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun (härefter Miljöpolicy)  

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun (härefter internkontrollriktlinjer) 

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

(härefter Bestämmelser för kompetenskriterier).  

 

Intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Kommunövergripande styrdokument   
Enligt kommunallagen ska kommunala föreskrifter finnas samlade i en författningssamling på 

kommunens webbplats. Detta i syfte att ge allmänheten insyn i hur kommunens verksamhet 

är reglerad. 

2.1. Riktlinjer för författningssamlingen 

Dokumentet Riktlinjer för författningssamlingen (nedan kallat riktlinjerna) är ett centralt 

dokument för hanteringen av styrande dokument i Uddevalla kommun. Dokumentet innehåller 

riktlinjer som rör all typ av hantering av styrande dokument i kommunen.  

 

I riktlinjerna framgår:  

► vilka dokument som är styrande dokument,  

► vad som särskiljer olika typer av dokument åt,  

► hur dokumenten ska utformas,  

► hur dokumenten ska införas,  

► hur dokumenten publiceras och kommuniceras och  

► hur dokumenten ska följas upp.  

 

Enligt riktlinjerna är styrande dokument ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad 

som ska styra en kommuns verksamhet. Av riktlinjerna framgår att kommunen utfärdar 

styrande dokument som en del i styrningen av kommunen för att uppnå den politiska viljan. En 

del styrande dokument är kommunen skyldig att ta fram, som exempelvis en översiktsplan 

eller allmänna lokala ordningsföreskrifter. I övrigt står det kommunen fritt att ta fram de 

styrande dokument som anses behövas för att styra kommunen på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Samtliga kommunala föreskrifter, policyer, riktlinjer och bestämmelser ska föras in i 

författningssamlingen och diarieföras i sin slutgiltiga utformning i kommunens 

ärendehanteringssystem, enligt riktlinjerna.  

 

Författningssamlingen publiceras i sin helhet på Uddevalla kommuns hemsida. Publicering i 

författningssamlingen ska ske snarast efter justeringen av antagandebeslutet. I Uddevalla 

kommun ansvarar kommunledningskontoret för att kvalitetssäkra och publicera den 

kommunala författningssamlingen, som ett led i dess styrnings- och ledningsfunktion.  

2.2. Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla författningssamling  

Dokumentet Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

har utfärdats för handläggare i Uddevalla kommun med syfte att ge stöd kring hur styrande 

dokument ska upprättas i enhetlighet med Riktlinjer för författningssamlingen. Tillämpnings-

anvisningarna beskriver hur styrande dokument upprättas administrativt. Det ger också råd till 

handläggare kring vad som är viktigt att tänka på i samband med att styrdokument arbetas 

fram.  
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2.3. Olika typer av styrande dokument  

I Uddevalla finns två typer av styrande dokument; ”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga 

styrande dokument”. Kommunala föreskrifter är bindande regler gällande enskilda 

organisationer som kommunen med stöd av regeringsformen kap 8 § 9 kan utfärda2. 

Dokument som faller under kategorin ”Övriga styrande dokument” beskriver hur något ska 

göras. De presenterar kommunens förhållningssätt till något eller ger direktiv till hur en tjänst 

ska utföras. Båda typer av dokument ska infattas i kommunens författningssamling.  

 

I svar från kommunledningskontoret framkommer att samtliga styrande dokument som enligt 

lag och enligt kommunens Riktlinjer för författningssamlingen ska publiceras i författnings-

samlingen gör det. Däremot skriver kommunledningskontoret i sitt svar att styrdokument i en 

vidare bemärkelse inte publiceras, till exempel planer och strategier i olika ämnen. Planer och 

strategier är å andra sidan inte styrande dokument i enlighet med de två kategorier som 

framgår av Riktlinjer för författningssamlingen. 

 

Två typer av styrande dokument i Uddevalla kommuns författningssamling

        

Kommunala föreskrifter 

Arbetsordningar  

Reglementen  

Taxor och avgifter  

Bolagsordningar  

Förbundsordningar  

Stadgar  

Delegationsordningar  

Lokala föreskrifter 

Övriga styrande dokument  

Policyer  

Riktlinjer  

Bestämmelser  

 

Tabell 1. Typer av styrande dokument i Uddevalla kommun. Källa: Riktlinjer för författningssamlingen, 

Uddevalla kommun  

 

 

 
2 Avser att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter avseende avgifter eller trängselskatt.   
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3. Kartläggning av utvalda styrdokuments utformning och hantering  
Tre dokument har i denna förstudie kartlagts mer ingående utifrån nedan fem frågor:  

► Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

► Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

► Är dokumenten uppdaterade och aktuella?  

► Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

► Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten? 

 

De styrande dokument som kartlagts närmare är: 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

 

Alla tre utvalda dokument finns publicerade i författningssamlingen. I nedan tabell presenteras 

resultaten av kartläggningen utifrån ovan fem ställda frågor. Därefter följer våra kommentarer 

till resultaten av kartläggningen.  

 

 

 

Hur kommuniceras 

styrdokumenten i 

organisationen? 

Finns det en tydlig 

dokumenthierarki? 

Är dokumenten 

uppdaterade och 

aktuella? 

Är dokumenten 

upprättade på ett 

konsekvent och 

enhetligt sätt? 

 
Finns information 
om beslutsdatum 
och 
dokumentansvarig i 
dokumenten? 

Dokument      

Miljöpolicy för 
Uddevalla kommun 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

 

Riktlinjer för intern 
kontroll för 
Uddevalla kommun 

✓ ✓ ✓  
 

Delvis 
 
 

Bestämmelser om 
kompetenskriterier 
för chefskap, 
ledarskap och 
medarbetarskap  

✓ ✓ ✓  

 

 
Delvis 

      

 

✓ = kriterier har uppfyllts 

     = uppfyller vid antagandet då gällande kriterier, men uppfyller inte nuvarande gällande kriterier 

Delvis = kriterier har delvis uppfyllts  
 

 

Tabell 2. Resultat av kartläggningen av tre styrande dokument 

 

Av tabellen framgår att de utvalda dokumenten i stort uppfyller de kriterier gällande utformning 

och hantering som frågorna rör. Endast Miljöpolicy innehåller information om en 

dokumentansvarig och är utformat i enlighet med den nu gällande dokumentmall som finns 

framtagen för dokument i författningssamlingen. Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier är inte utformade enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för 
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styrande dokument som var gällande vid dessa dokuments upprättande. De saknar dock 

information om en dokumentansvarig.  

3.1. Hur kommuniceras styrdokumenten i organisationen?  

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen framgår att ansvarig handläggare i samband med 

framtagandet eller revidering av ett styrdokument ska identifiera vilka myndigheter, bolag, 

organisationer eller funktioner som berörs av dokumentet och som ska informeras om beslutet. 

I svar från kommunledningskontoret framgår dessutom att godkända beslut expedieras till 

berörda enligt ansvarig tjänstepersons bedömning.   

 

3.1.1.  Miljöpolicy för Uddevalla kommun  

Av intervju framkommer att Miljöpolicy är en del av arbetet med miljöledningssystemet. Policyn 

används i miljöstrategigruppen där alla förvaltningar finns representerade. Kommunstyrelsens 

presidium och kommundirektören får även en genomgång av policyn årligen. När policyn 

antogs publicerades det som en nyhet på Uddevalla kommuns intranät.  

 

3.1.2.  Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

Av intervju framkommer att internkontrollriktlinjer finnas kommunicerat på kommunens intranät 

tillsammans med en rad andra dokument som rör internkontrollplan och risk- och 

väsentlighetsanalys. På intranätet kan de som arbetar med frågan hitta all information samlad 

på ett ställe.  

 

3.1.3.  Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

Bestämmelser om kompetenskriterier har enligt svar från kommunledningskontoret inarbetats 

i dokument rörande lönekriterier, medarbetarutveckling, chefsutveckling och personalpolicy. 

Dessutom lyfts kompetenskriterierna på arbetsplatsträffar.  

3.2. Finns det en tydlig dokumenthierarki?    

I Riktlinjer för författningssamlingen beskrivs dokumenthierarkin mellan policyer, riktlinjer och 

bestämmelser.  

 

Policy anger kommunens förhållningssätt. Den är ett kortfattat och översiktligt dokument som 

anger värderingar och grundprinciper för att styra organisationens agerande inom ett visst 

område. Policyer beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Riktlinje ger ett mer konkret stöd för ett visst handlande än en policy. De kan exempelvis ange 

vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas samt sätta gränser för 

omfattningen. Riktlinjer syftar till att skapa en gemensam norm för ett önskat beteende. I 

riktlinjer lämnas ett visst utrymme för användaren att forma detaljerna i åtgärderna. Riktlinjer 

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Bestämmelser sätter gränser för kommunens handlande och anger i detalj vad som gäller 

inom ett visst område. Bestämmelser beslutas av den nämnd som enligt reglementet ansvarar 

för frågan.  
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I Riktlinjer för författningssamlingen framkommer att ansvaret att fastställa en terminologi för 

styrdokument med beslutsnivåer ligger på ansvarig förvaltningschef i de fall dokumentet 

beslutas av tjänstepersoner. Dessa typer av dokument, som syftar till att i detalj beskriva det 

dagliga arbetet (vanligtvis rutiner, handledningar och instruktioner) publiceras inte i 

författningssamlingen.  

 

Av intervju framkommer också att dokumenthierarkin oftast inte följer en rak linje genom alla 

dokument. Varje bestämmelse eller riktlinje är inte baserad på en policy. Inte sällan står 

dokumenten fristående inom sitt område.  

 

3.2.1.  Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

Miljöpolicy, utfärdat av kommunfullmäktige, är ett policydokument som beskriver Uddevalla 

kommuns värderingar och grundprinciper vad gäller miljöfrågor, vilket är i linje med ovan 

definition av policy.    

 

3.2.2.  Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun 

Internkontrollriktlinjer, utfärdat av kommunfullmäktige, ger stöd och vägledning i arbetet med 

att säkerställa att styrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket 

är i linje med ovan definition av riktlinje.  

 

3.2.3.  Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

Bestämmelser om kompetenskriterier, utfärdad av kommunstyrelsen såsom anställande 

nämnd i kommunen, är en bestämmelse som syftar till att samla en övergripande 

uppdragsbeskrivning som gäller alla som arbetar i Uddevalla kommun, vilket är i linje med 

ovan definition av bestämmelse.  

3.3. Är dokumenten uppdaterade och aktuella? 

I Riktlinjer för författningssamlingen framkommer att det är dokumentansvarig som ansvarar 

för att följa upp, aktualitetsbedöma och föreslå befogade revideringar på dokumenten i 

författningssamlingen. En dokumentansvarig ska finnas för varje dokument som publiceras i 

författningssamlingen oavsett vilken typ av dokument det gäller.  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen finns dock inget krav att dokument som publiceras i 

författningssamlingen ska innehålla information om när de ska revideras. 

 

När dessa riktlinjer antogs 2020 uppmanade kommunfullmäktige nämnderna och de 

kommunala bolagen att se över de styrdokument i författningssamlingen som de ansvarade 

för och revidera eller upphäva styrdokument de ansåg kräva det. Enligt uppgift har ett arbete 

med att se över bolagsdokumenten genomförts.  

 

3.3.1.  De utvalda dokumenten är uppdaterade 

Av de tre utvalda dokumenten innehåller samtliga datum för när de beslutades och i 

förekommande fall reviderades.  
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Miljöpolicy och internkontrollriktlinjer innehåller information om när de senast reviderades. 

Miljöpolicy beslutades under 2012 och har reviderats under 2021. 

 

Internkontrollriktlinjer antogs under 2005 och reviderades senast under 2015.  

 

Bestämmelser om kompetenskriterier antogs under 2018 och har sedan dess inte reviderats.  

3.4.  Är dokumenten upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt?  

Dokumentet Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

syftar till att ge stöd till handläggare kring hur styrdokument ska upprättas rent administrativt i 

enhetlighet med Riktlinjer för styrande dokument. Det ger också råd till handläggare kring vad 

som är viktigt att tänka på i samband med att styrdokument arbetas fram. Som tillägg till 

tillämpningsanvisningarna finns en mall som reglerar hur dokumenten till författningssamlingen 

ska utformas.  

 

Innan Riktlinjer för författningssamlingen antogs fanns Riktlinjer för terminologi för 

styrdokument, vilka inte var lika omfattande som Riktlinjer för författningssamlingen.  Riktlinjer 

för terminologi för styrdokument innehöll endast information kring vilken instans som beslutade 

kring olika typer av dokument. Riktlinjer för terminologi för styrdokument upphävdes i samband 

med att de nya riktlinjerna antogs.   

 

3.4.1.  Dokumenten är delvis upprättade på ett konsekvent och enhetligt sätt  

Miljöpolicy är det enda dokumentet som är utformat efter Uddevalla kommuns mall för 

författningssamlingen. Det är också det enda dokumentet som har reviderats sedan Riktlinjer 

för författningssamlingen antogs 2020.  

 

Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier antogs före 2020 och har inte 

reviderats efter 2020. Layoutmässigt följer dessa dokument därför inte den mall som dokument 

i författningssamlingen nu ska följa. Däremot följer dessa dokument den mall som den tidigare 

riktlinjen för terminologi för styrdokument föreskriver. 

3.5. Finns information om beslutsdatum och dokumentansvarig i dokumenten? 

I svar från kommunledningskontoret framgår att det endast sedan ett år tillbaka (2020) har varit 

ett krav för styrdokumenten i författningssamlingen att innehålla information om en 

dokumentansvarig och beslutsdatum. Kravet infördes i samband med att Riktlinjer för 

författningssamlingen antogs. 

 

Av samtliga tre utvalda dokument framgår beslutsdatum. Det är dock endast i Miljöpolicy som 

det även finns information kring en dokumentansvarig.  

 

I svar från kommunledningskontoret uppmärksammas risken att äldre styrdokument, där en 

dokumentansvarig saknas, inte revideras och därmed inte innehåller all önskad information.  
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4. Slutsatser och risker 
 

Frågor Sammanfattande svar 

Vilka kommunövergripande styrande 

dokument finns i Uddevalla kommun?  

 

I Uddevalla finns två huvudtyper av styrande 

dokument; ”Kommunala föreskrifter” och ”Övriga 

styrande dokument”.  

Kommunala föreskrifter är bindande regler gällande 

enskilda organisationer som kommunen med stöd av 

regeringsformen kan utfärda. Övriga styrande 

dokument beskriver hur något ska göras. Dessa 

dokument presenterar kommunens förhållningssätt till 

något eller ger direktiv till hur en tjänst ska utföras. 

Finns föreskrifter samlade i kommunens 

författningssamling?  

 

Det finns en rutin för att de styrande dokument som 

enligt lag och enligt kommunens Riktlinjer för 

författningssamlingen ska publiceras i författnings-

samlingen blir publicerade.  

Hur kommuniceras styrdokumenten i 

organisationen?  

 

Ansvarig handläggare ska i samband med 

framtagandet eller revidering av ett styrdokument 

identifiera vilka myndigheter, bolag, organisationer 

eller funktioner som berörs av dokumentet och ska 

informeras om beslutet. Godkända styrdokument 

expedieras enligt uppgift till berörda enligt ansvarig 

tjänstepersons bedömning.   

Finns det en tydlig dokumenthierarki?  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen beskrivs den i 

Uddevalla fastslagna dokumenthierarkin mellan 

policyer, riktlinjer och bestämmelser.  

Är dokumenten uppdaterade och 

aktuella?  

 

I Riktlinjer för författningssamlingen finns inget krav 

att dokument som publiceras i författningssamlingen 

ska innehålla information om när de ska revideras.  

Av de utvalda dokumenten är det endast 

Bestämmelser om kompetenskriterier som inte har 

reviderats, men detta antogs under 2018. 
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Är dokumenten upprättade på ett 

konsekvent och enhetligt sätt?  

 

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla 

kommuns författningssamling ska ge stöd hur 

styrdokument ska upprättas i enhetlighet med 

Riktlinjer för styrande dokument. Det finns en mall 

som reglerar hur dokumenten till författnings-

samlingen ska utformas.  

Miljöpolicy är det enda dokument i stickprovet som är 

utformat efter Uddevalla kommuns nu gällande mall 

för författningssamlingen. Det är också det enda av 

de tre dokumenten som har reviderats sedan 

bestämmelser om upprättande i Riktlinjer för 

författningssamlingen antogs 2020.    

Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier antogs före 2020 och har inte 

reviderats efter 2020. Layoutmässigt följer dessa 

dokument därför inte den mall som dokument i 

författningssamlingen nu ska följa. Däremot följer 

dessa dokument den mall som den tidigare riktlinjen för 

terminologi för styrdokument föreskriver. 

Finns information om beslutsdatum och 

dokumentansvarig i dokumenten?  

 

Sedan 2020 är det enligt Riktlinjer för författnings-

samlingen ett krav för dokument publicerade i 

författningssamlingen att innehålla information om 

dokumentansvarig och beslutsdatum.  

Av samtliga tre utvalda dokument framgår besluts-

datum. Det är endast i Miljöpolicy som det även finns 

information om dokumentansvarig.  

 

4.1. Slutsatser 

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande 

styrdokument samt identifiera eventuella riskområden. Kartläggningen har varit inriktad på att 

ge en översiktlig bild av området och har i första hand syftat till att utgöra ett kunskapsunderlag 

för revisorerna.  

 

Förstudien visar att kommunledningskontoret ansvarar för att styrande dokument i enlighet 

med kommunallagen. Kartläggningen visar att kommunen har en rutin för att publicera aktuella 

dokument i författningssamlingen på kommunens hemsida. Ansvarig handläggare ska i 

samband med framtagandet eller revidering av ett styrdokument identifiera vilka myndigheter, 

bolag, organisationer eller funktioner som berörs av dokumentet och som ska informeras om 

beslutet.  

 

De i kartläggningen utvalda dokumenten uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrandedokument som var gällande vid 
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dessa dokuments upprättande. Både internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om 

kompetenskriterier saknar information om en dokumentansvarig. 

 

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som publiceras i 

författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. Förstudien visar att 

det finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om dokumentansvarig. Det finns 

således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte innehåller information om 

dokumentansvarig.  

Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument som inte är 

utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska publiceras i 

författningssamlingen.  

4.2. Risker 

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

► Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

 

 

Göteborg den 17 november 2021 

 

 

  

 

 

 

Fanny Nilsson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Källförteckning  
Dokument 

► Riktlinjer för författningssamlingen 

► Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

► Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

► Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap 

► Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun  

 

 

Intervju  

► Kommunsekreterare och utredare, kommunledningskontoret, 2021-10-19 

 

 

Skriftliga svar  

► Kommunledningskontoret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021–11–17  

Kommunens revisorer  
 
Till: Kommunstyrelsen  
 

 

 

Förstudie avseende styrdokument  

EY har på uppdrag av den förtroendevalda revisionen i Uddevalla kommun genomfört en 

förstudie avseende styrdokument i Uddevalla kommun. Förstudien har syftat till att översiktligt 

kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument samt identifiera eventuella 

riskområden.   

Förstudien visar att det finns en rutin för att de styrande dokument som enligt lag och enligt 

kommunens Riktlinjer för författningssamlingen ska publiceras i författningssamlingen blir 

publicerade. Kommunledningskontoret ansvarar för att styrande dokument publiceras i 

författningssamlingen.  

De i kartläggningen utvalda dokumenten uppfyller i stort de kriterier som ställts upp i 

stickprovet.  Internkontrollriktlinjer och Bestämmelser om kompetenskriterier är inte utformade 

enligt gällande dokumentmall, men följer den mall för styrandedokument som var gällande vid 

dessa dokuments upprättande.  

Enligt Riktlinjer för författningssamlingen ska samtliga dokument som publiceras i 

författningssamlingen innehålla information rörande dokumentansvarig. Förstudien visar att det 

finns styrdokument som inte följer gällande bestämmelser om dokumentansvarig. Det finns 

således en risk att fler styrdokument som är äldre än 2020 inte innehåller information om 

dokumentansvarig. Vad gäller enhetlighet visar förstudien även här att det finns styrdokument 

som inte är utformade i enlighet med den nu gällande mall som finns för dokument som ska 

publiceras i författningssamlingen.  

Utifrån förstudien har nedanstående risk uppmärksammats:   

• Att författningssamlingen innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument 

daterade tidigare än 2020 inte följer de bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer 

avseende utformande och dokumentansvarig. 

Revisionen önskar svar senast 17 februari på hur kommunstyrelsen ser på risken och vilka 

eventuella åtgärder som planeras vidtas.  

 

Uddevalla den 17 november 2021  

 

Tomas Amlöv                                   Christian Persson                         Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                       1:e vice ordförande                       2:e vice ordförande 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KS 2021/00665 

Avveckling av verksamheten Samhällsguide Uddevalla 

Sammanfattning 

Samhällsguide Uddevalla är en frivillig matchningsverksamhet mellan etablerade 
Uddevallabor och nyanlända. Samhällsguide Uddevalla har sedan starten i november 
2014 genomfört drygt 300 matchningar och i genomsnitt nio gruppträffar per år. Sedan 
nedgången i antal matchningar visade sig har verksamheten utökats med ytterligare 
veckobaserade aktiviteter utöver de månatliga gruppträffarna såsom språk- och 
spelcaféer, bok- och TV-seriecirklar, både fysiskt och digitalt. Språk- och spelcaféerna 
genomfördes varje måndag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på Ryttaren 
Café och Aktivitetscenter. De flesta nyanlända kommer för att få språkträning, några 
deltagare ville spela sällskapsspel och samtala, flera av de äldre svenska deltagarna kom 
för att bidra med språkträning, men också för att ingå i en gemenskap eftersom många 
är ensamma.  
 
Kommunen har ett lagstadgade uppdrag med tex mottagande och samhällsorientering 
för nyanlända, men vi har även hittills haft möjlighet att finansiera Samhällsguide 
Uddevalla med schablonmedel som en del av kommunens mottagande och etablering. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015 (Dnr KS 2015/00310) att verksamheten ska fortsätta i 
nuvarande form så länge behovet finns och så länge som frivilliga personer finns att 
tillgå och verksamheten kan finansieras av statsbidrag.  
På grund av att det är svårt att få frivilliga personer att tillgå, samt att fokus måste 
läggas på att finansiera de lagstadgade uppdragen, ser vi ingen annan lösning än att 
avveckla verksamheten Samhällsguide Uddevalla i sin nuvarande form.  
 
Kommunledningskontoret tror att det finns intresse och möjligheter för föreningsliv och 
studieförbund att fortsätta med olika upplevelsebaserade gruppträffar, studiecirklar och 
andra verksamheter och sammankomster i samverkan med stadens olika mötesplatser. I 
stället för att helt avveckla de olika gruppverksamheterna i verksamheten, är vårt förslag 
att vi ska försöka informera och uppmuntra fler föreningar och studieförbund i 
civilsamhället att fortsätta med liknande koncept, då behovet är stort och vi behöver fler 
olika sorters upplevelsebaserade möten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-03 
Fadderverksamhet protokollsutdrag §150 (KS/2011:163) 
Samhällsguide Uddevalla protokollsutdrag §299 (KS 2015/00310) 
Verksamhetsrapport Samhällsguide Uddevalla 2014-2021 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-12-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 71 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunledningskontoret ska avveckla Samhällsguide Uddevalla, 
 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att i som en del av avvecklingsplan, förankra 
och sprida konceptet Samhällsguide Uddevalla till föreningar och studieförbund, med 
ambitionen att hitta någon/några som kan tänka sig att ta över och fortsätta med 
gruppträffar och fadderverksamhet. 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(4) 

2021-12-03 Dnr KS 2021/00665 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Said Osman 
Telefon 0522-69 56 47 
said.osman@uddevalla.se 

 

Avveckling av verksamheten Samhällsguide Uddevalla 

Sammanfattning 

Samhällsguide Uddevalla är en frivillig matchningsverksamhet mellan etablerade 
Uddevallabor och nyanlända. Samhällsguide Uddevalla har sedan starten i november 
2014 genomfört drygt 300 matchningar och i genomsnitt nio gruppträffar per år. Sedan 
nedgången i antal matchningar visade sig har verksamheten utökats med ytterligare 
veckobaserade aktiviteter utöver de månatliga gruppträffarna såsom språk- och 
spelcaféer, bok- och TV-seriecirklar, både fysiskt och digitalt. Språk- och spelcaféerna 
genomfördes varje måndag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på Ryttaren 
Café och Aktivitetscenter. De flesta nyanlända kommer för att få språkträning, några 
deltagare ville spela sällskapsspel och samtala, flera av de äldre svenska deltagarna kom 
för att bidra med språkträning, men också för att ingå i en gemenskap eftersom många 
är ensamma. Kommunen har ett lagstadgade uppdrag med tex mottagande och 
samhällsorientering för nyanlända, men vi har även hittills haft möjlighet att finansiera 
Samhällsguide Uddevalla med schablonmedel som en del av kommunens mottagande 
och etablering. Kommunstyrelsen beslutade 2015 (Dnr KS 2015/00310) att 
verksamheten ska fortsätta i nuvarande form så länge behovet finns och så länge som 
frivilliga personer finns att tillgå och verksamheten kan finansieras av statsbidrag.  
På grund av att det är svårt att få frivilliga personer att tillgå, samt att fokus måste 
läggas på att finansiera de lagstadgade uppdragen, ser vi ingen annan lösning än att 
avveckla verksamheten Samhällsguide Uddevalla i sin nuvarande form.  
Vi tror att det finns intresse och möjligheter för föreningsliv och studieförbund att 
fortsätta med olika upplevelsebaserade gruppträffar, studiecirklar och andra 
verksamheter och sammankomster i samverkan med stadens olika mötesplatser. I stället 
för att helt avveckla de olika gruppverksamheterna i verksamheten, är vårt förslag att vi 
ska försöka informera och uppmuntra fler föreningar och studieförbund i civilsamhället 
att fortsätta med liknande koncept, då behovet är stort och vi behöver fler olika sorters 
upplevelsebaserade möten.  

Beslutsunderlag 

Fadderverksamhet protokollsutdrag §150 (KS/2011:163) 
Samhällsguide Uddevalla protokollsutdrag §299 (KS 2015/00310) 
Verksamhetsrapport Samhällsguide Uddevalla 2014-2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  

 kommunledningskontoret ska avveckla Samhällsguide Uddevalla. 
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 kommunledningskontoret får i uppdrag att i som en del av avvecklingsplan, 
förankra och sprida konceptet Samhällsguide Uddevalla till föreningar och 
studieförbund, med ambitionen att hitta någon/några som kan tänka sig att ta 
över och fortsätta med gruppträffar och fadderverksamhet.   

Ärendebeskrivning 

Samhällsguide Uddevalla är en frivillig matchningsverksamhet mellan etablerade 
Uddevallabor och nyanlända. Sedan starten i november 2014 har flera hundra 
matchningar genomförts per år. Sedan det uppvisats ett minskat intresse att engagera sig 
som svensk samhällsguide och även färre nyanlända anmält sig, har det gjorts 
ett fokusbyte i verksamheteten. Sedan verksamhetens början har den personliga 
matchningen varit prioritet ett, nu har fokus i stället lagts på att erbjuda aktiviteter som 
syftar till att skapa olika möten. Tanken med mötena är att de skall leda till gemenskap, 
upplevelser, kulturutbyte och språkträning som i sin tur senare kan leda till en 
matchning. Givetvis erbjuds individuella matchningar vid behov och när tillfällen ges. I 
de tillfällen där man inte kan mötas fysiskt erbjuds tillfällen att mötas och prata svenska 
genom olika gruppaktiviteter som kan genomföras digitalt eller eventuellt utomhus. 
 
Samhällsguide Uddevalla har sedan starten i november 2014 genomfört drygt 300 
matchningar och i genomsnitt nio gruppträffar per år. Sedan nedgången i antal 
matchningar visade sig har verksamheten utökats med ytterligare veckobaserade 
aktiviteter utöver de månatliga gruppträffarna såsom språk- och spelcaféer, bok- och 
TV-seriecirklar, både fysiskt och digitalt.  Språk- och spelcaféerna genomfördes varje 
måndag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på Ryttaren Café och 
Aktivitetscenter och hade i genomsnitt 30 besökare varje vecka under perioden 190930–
201019 innan Corona helt satte stopp. Verksamheten genomfördes med besökare med 
en stor variation sett utifrån kön, ålder, ursprung och deltagarsyfte. De flesta nyanlända 
kom för att få språkträning, några deltagare ville spela sällskapsspel och samtala, flera 
av de äldre svenska deltagarna kom för att bidra med språkträning, men också för att 
ingå i en gemenskap eftersom många är ensamma.  
 
Efter omställningen till digitalt språkcafé har deltagarantalet sjunkit markant till 
igenomsnitt sju deltagare per gång. Deltagarantalet på olika digitala bokcirklar och TV-
seriecirklar ligger mellan 8–11 personer, vilket i och för sig är ganska lagom då det ökar 
möjligheten för alla att komma till tals. Vi kämpar med att få nya deltagare att hitta till 
våra sociala kanaler, något som kan vara svårt för deltagare som kanske inte är så 
tekniska eller inte har svenska som modersmål. Ett arbetssätt som vi arbetat med och ser 
haft genomslagskraft är att använda rörlig media eftersom den når igenom mediebruset 
på ett enkelt och förklarande sätt för individen. Samhällsguide Uddevalla har i dagsläget 
efter senaste GDPR-rensningen 290 aktiva personer i sitt register och flera av deltagarna 
visar på att det fortfarande finns behov och intresse av att få tillgång till möten som 
underlättar för gemenskap, upplevelser, kulturutbyte och språkträning. Det efterfrågas 
också aktiviteter som minskar ensamhet och utanförskap.  
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Kommunen har ett lagstadgat uppdrag med mottagande och samhällsorientering för 
nyanlända, sedan 2015 har vi även haft möjlighet att finanseria Samhällsguide 
Uddevalla med schablonmedel, som en del av vår mottagande och integrationsarbete. 
Kommunstyrelsen beslutade 2015 (Dnr KS 2015/00310) att verksamheten ska fortsätta i 
nuvarande form så länge behovet finns och så länge som frivilliga personer finns att 
tillgå och verksamheten kan finansieras av statsbidrag. Trots flera försök att hitta 
engagerade samhällsguider har vi inte lyckats fullt ut, vilket gör det svårt att utföra 
ursprungsuppdraget med individuella matchningar. Vi ser det även som svårt att 
fortsätta med verksamheten som tidigare, på grund av att fokus måste läggas på att 
finansiera de lagstadgade uppdragen. Med detta som utgångspunkt, ser vi ingen annan 
lösning än att avveckla verksamheten i sin nuvarande form. Samhällsguide Uddevalla är 
en etablerad och känd verksamhet, som har ett befintligt kontaktregister och är levande 
på sociala medier. Verksamheten har flera olika gruppaktiviteter som visat sig vara 
framgångsrika, dessa gruppaktiviteter har senaste åren gjorts i samverkan med främst 
två studieförbund. 2019/2020 påbörjade Samhällsguide Uddevalla ett samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan (2019), samt Studiefrämjandet (2020) med olika 
framgångsrika gruppverksamheter som t ex Språk- & spelcafé, samt digitala bok- och 
Tv-seriecirklar. Samhällsguide har även haft andra framgångsrika gruppträffar som är 
viktiga för en bra integration med olika aktiviteter där vi blandar etniskt svenska med 
utrikesfödda. Själva gruppaktiviteterna, där ”olika människor får möta olika människor” 
i olika sammanhang, skulle däremot kunna gå att organiseras på annat sätt genom våra 
olika studieförbund och civila samhället. Därför är även vårt förslag att vi som 
avvecklingsplan, planerar att informera, förankra och sprida konceptet Samhällsguide 
Uddevalla till idéburna sektorn och kanske främst våra olika studieförbund. Flera av 
organisationerna i idéburen sektor är även med i kommunens ÖK Idé. Vi tror att det 
finns intresse och möjligheter för föreningsliv och studieförbund att fortsätta med olika 
upplevelsebaserade gruppträffar, studiecirklar och andra verksamheter och 
sammankomster i samverkan med stadens olika mötesplatser som stadens bibliotek, 
Mötesplats Dalaberg, Ryttarens Café & Aktivitetscenter och liknande verksamheter. 
 
I stället för att helt avveckla dessa insatser, är vårt förslag att vi ska försöka informera 
och uppmuntra fler föreningar och studieförbund i civilsamhället att fortsätta med 
liknande koncept, då behovet är stort och vi behöver fler olika sorters 
upplevelsebaserade möten.  
 
 
 
 
Sara Gustafsson Said Osman 
Tf. förvaltningschef Enhetschef 
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Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Enhetschef Said Osman 
Telefon +46522695647 
said.osman@uddevalla.se 

  
 
    

Verksamhetsrapport Samhällsguide Uddevalla 2014–2021 

 
Politisk förankring: I ärende KS 2015/00310 beslutades den 30 september 2015, att 
verksamheten Samhällsguide Uddevalla skulle fortsätta i dåvarande form och 
finansieringssätt, samt att resultat för 2014–2016 och verksamhetsplanering 2017–2018 
för Samhällsguide Uddevalla rapporterades till kommunstyrelsen senast januari 2017 
vilket gjordes. 
 
Avsatta resurser: Verksamheten finansierades med etableringsschablonen. En 
samordnare anställdes i september 2014 på 75%. I november 2014 startade verksamheten 
upp. Sommaren 2015 utökades tjänsten till 100%. Under januari-februari 2016 jobbade 
samordnaren cirka halvtid med Samhällsguide Uddevalla på grund av andra uppdrag. 
Februari – juni delades ansvaret mellan samordnare på 40% och handläggare på 60% och 
juni-september mellan samordnare på ca 25% och tillfälligt anställd personal på 20–40%. 
160915 anställdes nuvarande handläggare 100% i verksamheten.  
 
Namnet Samhällsguide Uddevalla valdes för verksamheten eftersom samhällsguiden är 
en väl etablerad person i samhället som vet mycket om hur det fungerar och platsen för 
uppdraget är Uddevalla. Det vanligaste namnet för liknande verksamheter som 
exempelvis: flyktingguide valdes bort, då man bara ville matcha nyanlända med 
uppehållstillstånd. Verksamhetsnamnet; fadder valdes också bort då man ville betona 
ömsesidigheten i relationen.  
 
Utgångspunkter för verksamheten var att det skulle vara frivilligt, låga trösklar, enkelt 
att vara med, bygga på båda parters önskemål och betona ömsesidighet, öppenhet och 
vikten av att mötas. Kommunens bemötande skulle kännetecknas av välkomnande, 
öppenhet, respekt, professionalitet och flexibilitet.  
 
Verksamhetens syfte var att erbjuda en verksamhet som syftade till att skapa möten 
mellan människor i Uddevalla där nya vänskaper bildades och fördomar motverkades. 
Genom att ge kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt så ökar och skapas 
möjligheter för nyanlända att lättare lära sig svenska och få ett större socialt kontaktnät. 
Man ville förhindra att nyanlända blev ensamma och isolerade genom att skapa 
upplevelser som ledde till gemenskap. 
 
Arbetssätt: Alla deltagare intervjuades innan matchning och följdes sedan upp några 
månader efter matchning i form av enkät eller telefonsamtal. Det beslöts också att det 
utöver personliga matchningar anordnades gruppträffar samt att man i samverkan med 
studieförbund även kunna anordna studiecirklar vid behov. Färgkodade broschyrer och 
anmälningsblanketter (gula för Samhällsguider och gröna för nyanlända) togs fram och en 
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hemsida för verksamheten med digitala anmälningsformulär skapades; 
www.uddevalla.se/samhallsguide Rekrytering genomfördes genom information på SFI 
och Samhällsorientering, på informationsmöten, via Facebook, annonser, medverkan i 
föreningar och media mm.  
 
Krav för att vara med: Samhällsguider: 18 år eller äldre, prata flytande svenska, vara 
väl etablerad i samhället, vilja lära känna en nyanländ på sin fritid. Nyanlända: 18 år eller 
äldre, uppehållstillstånd, kunna lite svenska (motsvarande ca SFI B), vilja lära känna en 
etablerad svensk på sin fritid.  
 
Arbetssätt: Intervjuer har gjorts med alla som anmält sig till verksamheten för att 
kartlägga livssituation, önskemål och intressen så att matchningarna motsvarar 
förväntningarna från båda parter. En intervju tar ca 20–40 minuter och sedan är 
handläggare med vid första mötet/matchningen för att välkomna och ge information till 
de inblandade. 
 
 
Gruppträffar: Utöver de personliga matchningarna har verksamheten erbjudit 
gruppträffar. Syftet med dessa träffa är att få lära känna flera, nätverka inom 
verksamheten, skapa spontanmatchningar, få positiva upplevelser tillsammans och se 
olika delar av Uddevalla och närområdet. Gruppträffarna genomförs ca 10 gånger per år 
och planeras utefter deltagarnas önskemål och har ofta genomförts i samarbete med 
föreningar och eller studieförbund. Exempel på gruppträffsinnehåll; bowling, öppen 
scen/kulturkafé, dans- och musikkväll, fågelskådarkväll, bingo, fiskekväll, guidad båttur 
med Skärgårdsbåtarna, utflykt till Åleslån, svamputflykt, knytkalas, testa på dans/Zumba, 
Luciakväll, Naturbussen med Studiefrämjandet, med flera. 
 
2015 genomfördes 7 gruppträffar med ett deltagarsnitt (uppgift saknas) 
2016 genomfördes 9 gruppträffar med ett deltagarsnitt (uppgift saknas) 
2017 genomfördes 9 gruppträffar med ett deltagarsnitt på 48,11. 
2018 genomfördes 9 gruppträffar med ett deltagarsnitt på 40,33. 
2019 genomfördes 9 gruppträffar med ett deltagarsnitt på 43,44. 
2020 genomfördes 4 gruppträffar med ett deltagarsnitt på 18. (fem inställda pga. Corona) 
2021 genomfördes 4 gruppträffar med ett deltagarsnitt på 17,5. (fem inställda pga. 
Corona) 
 
Samhällsguideträffar: genomfördes 1–2 gånger per år under åren 2015–2018 där syftet 
var att Samhällsguiderna sågs och fick fortbildning om olika aspekter av den nyanländes 
situation. Ämnen som togs upp var: kommunens etableringsinsatser, SFI-systemet, vägar 
till arbete för nyanlända, Samhällsorienteringen. Kommunens integrationsarbete. 
Websidan; informationsverige.se samt ”Hur kan föreningslivet hjälpa till att få individer 
närmare arbetsmarknaden”. Efter 2018 har inga samhällsguideträffar genomförts eftersom 
efterfrågan om det inte funnits samt att inflödet av nya samhällsguider varit så lågt. 
 
Uppföljningar: De personer som matchades under 2014–2019 har följts upp tertialvis 
några månader efter första träffen. Då tillfrågas de om hur matchningen fungerar, om de 
fortfarande ses, om de är nöjda, ev. svårigheter och positiva erfarenheter. De allra flesta 
är nöjda med sin matchning (75–95%). Nästan alla respondenter har träffats efter 
matchningen. Mellan 60 och 90% av respondenterna träffades fortfarande vid 
frågetillfället, kanske lite beroende på hur långt efteråt frågan ställdes. Svårigheter man 

http://www.uddevalla.se/samhallsguide
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fått veta om vad gäller matchningar har handlat om att man haft olika förväntningar på 
matchningen, ointresse från ena parten samt olika värderingar. Anledningar att man inte 
ses längre är till exempel att den ena flyttat, förändrad livssituation, sjukdom, svårt att få 
till träffar eller ointresse från den ena parten. Matchningarna som gjordes efter 2019 har 
inte följts upp på samma sätt eftersom det varit ett så litet underlag av nya matchningar att 
följa upp.  
 
Deltagare: Verksamheten har ett deltagarregister med 680 inskrivna deltagare från 
starten i november 2014. I dagsläget är det 343 aktiva deltagare i registret. Minskningen 
beror på att några har valt att avregistrera sig samt att det görs en GDPR rensning vart 
femte år.  
 
Årsvisa matchningsresultat:   
2014 (nov-dec) 9 matchningar.  
2015 109 matchningar.  
2016 94 matchningar. 
2017 53 matchningar. 
2018 31 matchningar. 
2019 8 matchningar. 
2020 2 matchningar. 
2021 4 matchningar (210923) 
Sammantaget 310 matchningar under perioden 20141101–20210923.  
 
Som man ser utifrån siffrorna ovan så var åren 2015 och 2016 i topp vad gäller det ideella 
engagemanget i flyktingfrågan i Uddevalla vilket ledde till att många matchningar kunde 
göras. Inflödet av nya svenska samhällsguider som ville engagera sig i verksamheten 
avtog sommaren 2016. En trend som inte är unik för Uddevalla, utan det har sett 
liknande ut i alla nätverkande kommuner. Detta ledde till en omställning i verksamheten 
som krävde att det genomfördes många informationstillfällen för att rekrytera nya 
samhällsguider. Besök har gjorts hos: Rotary språkcafé, IKEA:s personalmatsal, Round 
Table, Västvatten, Rotary-klubbar, Marknad på torget, Kommunfullmäktige, Häng på 
Hamngatan, Futsalcup och Integrationsmässan Tillsammans för inkludering. ”Se upp här 
kommer mångfald” Bohusläns Museum, Jobb och utbildningsmässan, HSO, Stadshusets 
foajé, World Sisters, föreningen Dansvänner i Väst, Hälsomässa på Mötesplats 
Dalaberg, Uddevallarundan, Ljungskile Folkhögskola, Visitkortsutdelning på 
Kommunens föreläsning ”Hjärnstark” med Anders Hansen, medverkan på 
Tureborgsdagen, flera informationstillfällen 
på Agnebergsgymnasiets Samhällsvetenskapliga program med tema; Kulturella möten. 
 
Nya satsningar i verksamheten: 
För att möta upp situationen med ett minskat intresse att anmäla sig att bli samhällsguide 
och färre genomförda matchningar har ett fokusbyte av verksamheten gjorts till att i första 
hand skapa olika möten i grupp som leder till språkträning och kulturutbyte i stället för att 
ha den personliga matchningen som första prioritet.   
 
Aktiviteter som skapats och genomförts är under åren är; Språkfikagrupp, en verksamhet 
som genomfördes tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Verksamheten var 
samtalsbaserad utifrån ämnen ur Studieförbundet Vuxenskolans material ”Den svenska 
koden” och riktades till unga män som väntat länge på en matchning. Grupperna 
träffades vid tre tillfällen och engagerade 39 deltagare. Språkfikamatchning blev nästa 
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verksamhet som testades. Fokus riktades på deltagare som väntat länge på att få en 
matchning. Verksamheten var samtalsbaserad och genomfördes vid tre tillfällen med 
sammantaget 37 deltagare. Uddevalla City Walks And Talks erbjöds alla deltagare inom 
Samhällsguide samt allmänheten. En eftermiddag i veckan i september 2017 vigdes åt 
promenader som utgick från Junogatan 2 med valfria samtalsämnen på svenska. 
Verksamheten lockade sammanlagt 15 deltagare fördelat på fyra promenader.    
 
Många av de kvinnor som kommit till vår verksamhet har efterfrågat att samtala om 
kvinnofrågor. Kvinnoprat blev under hösten 2017 vår verksamhets svar på denna 
efterfråga. Vid två träffar under hösten träffades 37 kvinnor för samtal kring kvinnofrågor 
som framkommit efter deras önskemål. Matchningskväll är en verksamhet som testades 
vis två tillfällen. De inbjudna bestod av verksamhetens svenska samhällsguider, 
allmänheten och alla omatchade nyanlända. Det bjöds på umgänge, aktiviteter som 
underlättade för att lära känna varandra samt fika. Verksamheten lockade 34+24 deltagare 
fördelat på de två träffarna och mynnade ut i sex matchningar. 
En länge efterfrågad aktivitet bland våra deltagare har varit foto, så vi startade 
tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan och fotografen Therese Axelsson 
fotocirkeln Vardagssverige i fokus. Gruppen bestod av 10 personer som träffades vid fem 
tillfällen som bestod av samtal, fotokunskaper och fotouppgifter. Cirkeln var uppskattad 
av deltagarna, men hade kanske en något för hög språknivå. ”Vardagssverige i fokus 
”avslutades med en vernissage på Bohusläns museum som lockade ca.50 besökare.    
  
170606 mottog tio samhällsguider ur verksamheten årets Demokratipris på 10:000; - 
Verksamhetens deltagare bjöds in till ett planeringsmöte för att bestämma vad pengarna 
skulle användas till. Man enades om att arrangera en stor fest för hela Uddevalla; 
Världens Mat. Festen gick av stapeln på Uddevalla Folkets Hus 171201 och lockade i 
överkant av 300 besökare i blandade åldrar, kön och etnicitet som fick smaka på mat från; 
Sverige, Finland, Syrien, Eritrea, Somalia, Balkan, Afghanistan och Kurdistan. Under 
oktober-december 2018 gjordes en nysatsning som vi valde att kalla; Spelkväll på Café 
Ryttaren Verksamheten riktades till alla deltagare inom Samhällsguide samt allmänheten. 
Sex träffar genomfördes varannan måndag och resulterade i att 59 personer möttes, 
pratade, fikade och spelade sällskapsspel.  
 
Samhällsguide Uddevalla strävar alltid efter att samarbeta med studieförbund, föreningar 
och andra aktörer för att inte dra i de samma deltagarna till verksamheter som krockar 
med varandra. Som ett led i detta har vi under åren försökt lotsa våra deltagare vidare till 
andra existerande verksamheter i staden. Samhällsguide Uddevalla har gjort besök hos; 
”Mångfaldskören” samt ”Kvinnofrukost” i Dalaberg. Inspirationsdag för kvinnor som 
jobbar med kvinnor som genomfördes 181211 i Uddevalla Kommuns regi på 
Ljungskile Folkhögskola är ett resultat av dessa försök till samarbeten. Denna dag 
lockade 30 deltagare som på olika sätt jobbar med kvinnor i Uddevalla. Dagen bjöd på en 
presentation av olika studiebesök som gjordes 
av kvinnogruppen ”POP” (Power Of Pink) under deras resa till Brighton. En 
framtidsworkshop genomfördes där det diskuterades; vad som görs, vilka behov som 
finns och hur ett nätverk för kvinnoarbete kan se ut för och med kvinnor i Uddevalla.  
Sedan september 2019 har långköraren Språk- & spelcafé genomförts måndagskvällar på 
Ryttaren. En verksamhet som drivs tillsammans med Ryttaren Café och aktivitetscenter 
samt Studieförbundet Vuxenskolan. Till varje träff har det framtagits; ”Dagens nyhet”, 
olika uppgifter och samtalsunderlag samt SV:s filmserie ”Lita på Sverige” som används 
för att samtala kring. Utöver detta bjuds det alltid på kaffe, te och något att tugga på. 
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Under dessa språk- & spelcaféer har det varit ett snitt på 27, 06 besökare där vi sett hur en 
gemenskap har vuxit fram med en fin blandning av människor i olika åldrar, kön, etnicitet 
och med olika funktionsvariationer. Under våren 2019 startades ett samarbete med 
Studiefrämjandet med Naturbussen som vi genomförde två gånger med ett besökssnitt på 
34,5. Viljan och lusten att komma ut i naturen är ett återkommande önskemål bland våra 
deltagare. Verksamheten bjöd också in Friluftsfrämjandet och Sportfiskeföreningen till 
utflykterna.  Lär känna vårt Uddevalla är en verksamhet som genomfördes 20190611 på 
I17-området tillsammans med kommunens Hälsoutvecklare Carina Mellqvist. Inbjudan 
gick ut till alla deltagare i Samhällsguide Uddevalla, Samhällsorienteringen, Kommunens 
alla anställda samt alla SFI-elever. Evenemanget besöktes av 250 personer, mestadels 
elever från SFI. 191207 firades Samhällsguide Uddevalla 5-årskalas på Bohusläns 
Museum. Inbjudan gick ut till alla deltagare samt allmänheten. Evenemang lockade 
130 deltagare som bjöds på en blandning av historiska tillbakablickar, intervjuer och 
kulturella framträdanden av olika slag samt kaffe och födelsedagstårta.  
 
Under 2020 och 2021 ställde Samhällsguide Uddevalla om och erbjöd digitala träffar 
på Messenger och TEAMS för att tillgodose behov av möten trots Coronarestriktioner och 
nedstängningen av de vanligt återkommande aktiviteterna. En av satsningarna var Titta, 
tänka, tala; en tv-seriecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan där alla 
individuellt tittade på ett avsnitt av Saltön och sedan samtalade man kring avsnittet i en 
digital grupp. 11 deltagare anmälde sig till aktiviteten som genomfördes vid sex tillfällen 
där det var mellan tre och fem deltagare per gång.  Digitalt språkcafé var en annan 
verksamhet som genomfördes tio måndagar under 2020 med olika teman alla veckor som 
Ryttaren var stängd. Här var det fyra till sex deltagare per gång.  Under decembers 
vardagar 2020 genomfördes Digital Julkalender där en grupp om fem till åtta diskuterade 
dagens julkalenderavsnitt inkluderat svåra ord, dilemman och kulturella likheter och 
skillnader. Vårterminen 2021 fortsatte med endast digitala verksamheter; Digitalt 
språkcafé där det genomfördes 13 träffar och hade ett snitt på 6,54 deltagare. Sociala 
rummet genomfördes åtta gånger på onsdagsförmiddagar och hade en besöksfrekvens 
på 3,12 deltagare. Digitalt torsdagssnack genomfördes fem gånger på eftermiddagstid 
och hade ett snitt på 3,6 deltagare. En Digital bokcirkel där vi läste två ungdomsböcker 
på lätt svenska genomfördes åtta gånger i samarbete med Stadsbiblioteket och hade ett 
besökssnitt på 6,37 deltagare. En Digital TV-seriecirkel där vi tittade på Fröken Frimans 
Krig genomfördes med 11 träffar i samarbete med Studiefrämjandet och hade ett 
deltagarsnitt på 5,9. Syftet med de digitala verksamheterna har varit att trots Covid-
19 skapa möten, upprätthålla språkträningen samt motverka ensamhet.  Tyvärr så 
har det märkts att den digitala tekniken tyvärr inte fungerar för alla som vill delta, det 
krånglar för dem och de har svårt att hitta fram i den digitala världen. Speciellt har detta 
visat sig bland de äldsta och de språksvagaste i verksamheten.  
 
En märkbar effekt av coronapandemin har varit att det är ett minskat deltagande i våra 
aktiviteter gentemot det vanliga, speciellt om man ser till de äldre svenska 
samhällsguiderna som brukar medverka. Som tur är så har vårt populära Språk- & 
spelcafé som bedrivs i samarbete med Ryttaren Aktivitetscenter och Studieförbundet 
Vuxenskolan kunnat vara fysiskt i gång under perioden 210913–211213 och har haft ett 
besökssnitt på 26,46. Något som visar på en uppskattning bland deltagarna som troget 
hittar till oss och kommer tillbaka. 
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Siv Tengberg 
Handläggare 
 
Said Osman 
Enhetschef 
 
 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2015-09-30 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 299 Dnr KS 2015/00310  

Samhällsguide Uddevalla  

Sammanfattning 

Aktiviteten ”Samhällsguide Uddevalla” har sitt ursprung från handlingsprogrammet 
”Program för integration och motverkande av utanförskap 2007-2011” där ett av 
kommunstyrelsens uppdrag var att ta fram en modell för ett ideellt faddersystem. Efter 
en redovisning till nämnden hur en sådan modell skulle kunna se ut, beslöt 
kommunstyrelsen 2011-04-27 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta 
utreda hur en liknande verksamhet skall kunna starta i Uddevalla kommun. 
  
Kommunledningskontoret kunde hösten 2014 anställa en samordnare för verksamheten. 
Verksamheten har fått namnet Samhällsguide Uddevalla och går ut på att matcha 
nyanlända med väl etablerade svenskar. Syftet är bl.a. att de nyanlända lättare skall lära 
sig svenska, få ett större socialt kontaktnät, samt förhindra att de blir ensamma och 
isolerade. Båda parter får nya vänskaper och detta motverka fördomar, samt ger bättre 
kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Verksamheten bygger helt på 
frivillighet utan betalning.  
  
Samhällsguide Uddevalla har fått en otrolig genomslagskraft. Flera hundra personer är 
inskrivna i verksamheten bara efter de sex första månaderna. Över 50 matchningar har 
gjorts under denna tid (både enskilda och familjer). Utvärderingar är gjorda och både 
guider och nyanlända är mycket nöjda med verksamheten.  
  
Kommunledningskontoret finansierar idag Samhällsguide Uddevalla från det 
etableringsstöd som kommunen får i form av riktat statsbidrag till nyanlända s.k. 
schablonersättning. Eftersom flyktingströmmarna aldrig varit så stora som de är idag, så 
är behovet mycket stort av olika verksamheter som gynnar etableringen. 
Kommunledningskontoret tror, efter att tagit del av migrationsverkets prognoser, att det 
stora behovet fortgår minst två år till. Kommunledingskontoret föreslår därför att beslut 
tas om att verksamheten fortsätter i nuvarande form så länge behovet finns och så länge 
som frivilliga personer finns att tillgå. Verksamheten skall dock utvärderas löpande 
varje år, för att kunna fastställa hur verksamhetens fortsatta behov ser ut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015-09-09 § 37. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-28.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-04-27 § 150.     
           

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2015-09-30 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 299 

 
att verksamheten Samhällsguide Uddevalla fortsätter i nuvarande form och med 
nuvarande finansieringssätt, samt   
 
att kommunledningskontoret rapporterar resultat 2014-16 och verksamhetsplanering 
2017-18 för verksamheten Samhällsguide Uddevalla till kommunstyrelsen senast 
januari 2017. 
  
 
 
 
Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2015-10-02 
Ingemar Samuelsson, Paula Berger, Gunilla Magnusson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015-10-02 intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2015-10-07 
 

 



 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-12-21 Dnr KS 2020/00558 

  

 

Handläggare 

Ronald Rombrant 
Telefon 070-5808058 
ronald.rombrant@uddevalla.se 

 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 - 

avtal om distansarbete  

Sammanfattning 

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 behandlades vid förra 
kommunstyrelsemötet 2021-12-15. På grund av pandemin sköts uppföljningen av den 
kommungemensamma kontrollpunkten upp till nästkommande kommunstyrelsemöte. 
 
Kommunstyrelsen antog 2019-12-18 Bestämmelser för distansarbete. En central del i 
bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 
medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 (dnr KS 2020/00558) att granska 
efterlevandet av tecknandet av avtal. 
 
I början av december 2021 genomförde personalavdelningen en undersökning gällande 
distansarbete i kommunen. Resultatet av undersökningen visade att endast en liten andel 
av de personer som arbetar på distans i kommunen har ett signerat distansavtal mellan 
arbetsgivare och medarbetare.  
 
Mot bakgrund av att distansarbete kommer att bli allt vanligare bör kommunen 
säkerställa att avtal tecknas mellan arbetsgivare och medarbetare där kontinuerligt 
arbete på distans förekommer. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-21. 
Granskningsrapport: distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete 2021-12-15 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 i den del 
som rör avtal om distansarbete samt  
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram sådana rutiner att det säkerställs att 
styrdokumentet Bestämmelser för distansarbete i alla delar efterlevs 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-12-21 Dnr KS 2020/558 

  

 

 

 

 
 
Sara Gustafsson Ronald Rombrant 
Tf. förvaltningschef Utredare/finansstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommundirektör 
HR-chef 
Samtliga nämnder 



 

 

 
 
 

Granskningsrapport tecknande av 

avtal om distansarbete 
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2021-12-15 Dnr:   

 

Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete 

mellan arbetsgivare och medarbetare 

1. Bakgrund 

Kommunstyrelsen antog 2019-12-18 Bestämmelser för distansarbete. En central del i 
bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 
medarbetare.  
 
Omfattningen av distansarbete bland medarbetarna har ökat kraftigt sedan våren 2020 på 
grund av Covid-19. Även i fortsättningen är sannolikheten hög för att omfattningen av 
distansarbete kommer att ligga kvar på en högre nivå än innan pandemin. I början av 
december 2021 genomförde personalavdelningen en undersökning gällande distansarbete i 
kommunen. Resultatet av undersökningen visade att majoriteten av de personer som arbetar 
på distans i kommunen inte har ett signerat distansavtal mellan arbetsgivare och medarbetare.  

2. Avgränsningar 

Internkontrollen av distansarbete har avgränsats till att omfatta de medarbetare 
som har möjlighet att arbeta på distans vilket motsvarar cirka 1100 medarbetare. 
Urvalsgruppen arbetar inom kommunen alla förvaltningar. Enkäten skickades ut 
den 29 november 2021 och undersökningen avslutades 7 december 2021. I 
urvalsgruppen ingick inte lärarna eller medarbetare som är fysiskt bundna till en 
viss arbetsplats. 
 
Uppföljningen har avgränsats till mätning av två parametrar: 

a) Andelen medarbetare som arbetar på distans.  
b) Andelen medarbetare som arbetar på distans och har ett undertecknat avtal. 

Utöver de två ovan nämnda parametrarna ställde vi även två frågor till som fokuserar på hur 
ofta medarbetarna arbetar på distans och om de har kännedom om distansavtalet.  

3. Metod 

Internkontrollen av distansarbete genomfördes via en kvantitativ undersökning i 
kommunens undersökningsverktyg B-engaged. De som tog del av undersökningen 
är de medarbetarna som har kunnat utföra sitt arbete på distans.  

4. Resultat 

I slutet av november tog 1047 medarbetare emot undersökningen och 
svarsfrekvensen bland medarbetarna blev 71 procent (746 svar).  
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Resultatet visar att 45 procent av medarbetarna arbetar på distans men att 
frekvensen av distansarbetet ser olika ut: 

a) 22 procent anger att de arbetar på distans en dag i veckan 
b) 52 procent anger att de arbetar på distans två dagar i veckan 
c) 6 procent anger att de arbetar på distans en dag i månaden 
d) 17 procent anger att de arbetar på distans två till tre dagar i månaden 

 
Resultatet visar att bara 13 procent av dem som arbetar på distans kontinuerligt 
har ett skriftligt avtal. Vilket är en ökning på 9 procent i jämförelse med förra 
årets mätning.  
 

Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet av internkontrollen av distansarbete visar att det endast är en liten andel 
av dem som arbetar på distans som har ett skriftligt avtal. Nästan hälften av 
medarbetarna som har möjlighet till distansarbete arbetar på distans idag, av dessa 
arbetar mer än hälften på distans två dagar eller mer i veckan.  
 
För att arbetsgivaren ska kunna ha översikt av arbetsmiljön och att arbetet som 
genomförs på distans görs på ett säkert sätt är det viktigt att arbetsgivaren och 
arbetstagaren skriver ett avtal om distansarbetet. Avtalet ger möjlighet till att 
förtydliga och säkerställa att medarbetare och chef har stämt av viktiga aspekter 
av distansarbetet så som; arbetsuppgifter, informationssäkerhet och sekretess, 
arbetsmiljö, utrusning och försäkring.  
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Genom ett strukturerat och väl genomtänkt distansarbete minskar arbetsgivaren 
risken för medarbetarna begår informationssäkerhets- eller sekretessfel samtidigt 
som vi säkerställer en god arbetsmiljö för våra medarbetare.   



Dnr: 2020/719 
    

Internkontrollplan år 2021 

   Datum: 2020-11-18 

   Nämnd: Kommunstyrelsen 

     

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Efterlevnad resepolicy Följsamhet bestämmelser om bil- och 
flygresor 

Kontroll av att beställda 
resor stämmer överens 
med policyns 
bestämmelser. 
Kontroll av utbetalningar 
av reseersättning 

Förvaltningschef Genomförs för en 
period som väljs 
av kontroll-
ansvarig 

Enligt riktlinjer för 
internkontroll 

Tillämpning av kommunens 
projektmodell inom 
kommunledningskontoret 

Har modellen tillämpats för projekten 
inom kommunledningskontoret? Har 
modellen tillämpats på ett adekvat sätt?  
 

Inventering av samtliga 
projekt, därefter kontroll 
av alla eller ett urval 
urval/stickprov 

Ekonomiavdelningen  Enligt 
kontrollansvarige
s bedömning 

Enligt riktlinjer för 
internkontroll 

Kommungemensam punkt 
 
Distansarbete/tecknande av 
avtal om distansarbete 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare 
 

Kontinuerligt distansarbete 
ska enligt bestämmelser 
regleras i ett skriftligt avtal 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare 
 
Fråga: Har ett skriftligt avtal 
mellan arbetsgivare och 
medarbetare upprättats med 
de medarbetare som 
kontinuerligt arbetar på 
distans? 
 

Kvantitativ 
uppföljning. Enkät 
ska skickas till 
medarbetare som 
arbetar hemifrån 
(ej till medarbetare 
som rent fysiskt är 
bundna en viss 
arbetsplats) 
 

Kommunledningskontorets 
personalavdelning. 
 
HR-Controller vid 
kommunledningskontorets 
personalavdelning planerar 
och genomför enkätutskick 
samt sammanställer enkätsvar. 
Bistår med sakkunskap i 
förvaltningarnas lämnande av 
kommentarer och analyser. 
 

Undersöknin
gen ska 
omfatta 
perioden 1 
april - 30 
september 
2021 

Rapport till 
kommundirektör samt 
till samtliga nämnder 
enligt rutiner för 
internkontroll 

 



Dnr: 2020/719 

FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 
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2022-01-03 Dnr KS 2021/00752 

  

 

Handläggare 

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

 

Granskningshandlingar för yttrande, skola Skäret, Forshälla-

Röd 2:12 m.fl. 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-
Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande 
infrastruktur. Vidare föreslås säkerställande av kringliggande naturområde samt 
möjlighet till utökning av byggrätt för ett mindre antal angränsande fastigheter. 
Föreslagen exploatering omfattas inte av översiktsplan. I huvudsak omfattas inte 
planområdet av gällande detaljplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 
upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2021-11-18, har varit föremål för samråd mellan 
berörda regionala och lokala aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Synpunkterna 
samt kommunens kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen. Efter samråd har 
förslaget reviderats och föreslås nu vara föremål för granskning av samrådskretsen. 
 
Granskningen pågår under perioden 2022-01-03 – 2022-01-28. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Datum 2022-01-03 
 Planbeskrivning_885849, gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 2:12, 

Datum 2021-12-30 
 Plankarta_885850, gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 2:12, Datum 

2021-12-30 
 Underrattelseomgranskning_885854, gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 

2:12, Datum 2021-12-30 
 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse_882478, Granskningshandlingar för 

yttrande, skola Skäret, Forshälla-Röd 2:12 m.fl.  PLAN.2020.2210, datum 2021-
12-30 

 Oversiktskarta_882479, gällande detaljplan, skola Skäret, Forshälla 2:12, Datum 
2021-12-30 

 Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-12-09 § 455, 
Granskningshandlingar för yttrande, skola Skäret, Forshälla-Röd 2.12 m.fl.  
PLAN.2020.2210, Datum 2021-12-30 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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2022-01-03 Dnr KS 2021/00752 

  

 

 

 

 
att inget erinra 
 
 
 
 
Malin Krantz Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef för avd. Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
samhallsbyggnad@uddevalla.se 





 
 

Granskningshandling 

Dnr: 2020.2210 

2021-11-18 
  
 
 

 

 Granskningshandling 

Planbeskrivning tillhörande 

 
Detaljplan för del av Forshälla-Röd 2:12 m.fl 

Skola Skäret 
 
Uddevalla kommun    Västra Götalands län 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   18 november 2021 
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Sammanfattning av planförslaget 
 

• Ny kvartersmark för Skolverksamhet bereds, omfattar ca 3 ha 

• Skola föreslås för upp till 600 elever 

• Släpp med naturmark skapas mellan kvartermark för skola och bostäder 

• Naturmark om ca 2 ha säkerställs 

• Ny gång- och cykelväg i anslutning till Skärets bryggväg 

• Breddning av Skärets bryggväg 

• Lidvägen får en delvis ny sträckning 

• Fornlämningar i västra och norra delen av planområdet föreslås att bibehållas både inom 

kvartersmark samt naturmark.  

• Vägar och övrig allmän plats inom planområdet sköts med kommunal huvudmannaskap 

• Forshälla-Röd 2:13, 2:23, 2:31, 2:60 & 2:102 får byggrätt samt möjlighet till 

kompletteringsmark 

• Tekniska anläggningar säkerställs 

• Upphävande av strandskydd i anslutning till befintlig infrastruktur i korsningen Väg 679 och 

Skärets Bryggväg 

• Korsning Skärets Bryggväg och Väg 679 samt koppling till lokalt vägnät säkerställs 
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Förändringar i granksningshandlingarna 
 

• Västra delen av kvartersmarken för skoländamål regleras med prickmark för att begränsa 

byggrätten och säkerställa friyta och geoteknik samt säkerställa en placering av byggnation i 

östra delen av området 

• Släpp med naturmark mellan skola och enskilda bostadsfastigheter utökas, kvartersmarken 

för skola minskar något 

• Forshälla-Röd 2:13, 2:23, 2:60 & 2:102 inkluderas i planområdet för att möjligagöra 

utökning av respektive fastighet samt minska störningar från skoletablering 

• Skärets bryggväg får en mindre revidering av vägdragningen för att minska konflikter mellan 

trafikslag 

• Del av Skärets bryggväg föreslås som lokalgata och förses med utfartsförbud mot 

kvartersmark för skola för att minska tung trafik i närmast anslutning till befintliga bostäder 

• Del av Forshälla-Röd 2:102 föreslås som allmän platsmark, lokalgata, för att säkerställa 

övergång för gång- och cykelväg samt anpassning till anslutning söderut på Skärets 

bryggväg 

• Prickmark införs i västra delen av kvartersmarken för skoländamål och att säkerställa 

byggnation och aktiva ytor i östra delen 

• Korsmark i västra delen av kvartermark för skoländamål utgår och ersätts med prickmark 

• Egenskapsbestämmelse införs i södra delen av kvartersmarken för skola i ändamål att 

säkerställa placering av parkering samt tillhörande fördröjning och rening, korsmark utgår 

• Del av väg 679 läggs inkluderas i planområdet för att dimensionera infart till Skärets 

Bryggväg till bussar och andra tyngre fordon samt tillgången till avfarten 

• Lov för startbesked med avseende om blockborttagning införs 

• Lov för startbesked med avseende om förorening införs 
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Handlingar 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 
 

☒ Plankarta 
 

Till detaljplanen hör: 
 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☐ Illustrationsplan 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☒ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 

Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

 
☒ Behovsbedömning, Samhällsbyggnad 2020-07-09 
☒ Alternativstudie ianspråktagande jordbruksmark, Samhällsbyggnad 2021-02-25 
☒ Volymstudie, Semrén & Månsson 2021-01-15 
Arkeologi 
☒ Arkeologisk undersökning, Bohusläns museum 2021-02-10 
☒ Arkeologisk förundersökning, Bohusläns museum 2021-10-28 
Buller 
☒ Trafikbullerutredning, Akustikverkstan 2021-02-03 
☒ Trafikbullerutredning Detaljerad Skolgård, Akustikverkstan 2021-02-17 
☒ Trafikbullerutredning Detaljerad Skolgård uppdaterad, Akustikverkstan 2021-11-01 
☒ Verksamhetsbuller Skolgård Ljudnivåmätning, Akustikverkstan 2021-06-17 
☒ Vindros, SMHI 2021-10-12 
Dagvatten & Skyfall 
☒ Dagvattenutredning, Geosigma AB 2021-10-07 
Geoteknik 
☒ Bergsteknisk utredning, Bergab 2020-11-03 
☒ Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2021-02-19 
☒ Geoteknisk MUR, Bohusgeo 2021-02-19 reviderad 2021-09-28 
Miljö & Natur 
☒ Miljöteknisk undersökning, Relement 2020-12-01 
☒ Naturvärdesinventering, Melica 2020-12-09 
Trafik 
☒ Kapacitetsanalys Trafik Skäret, Afry 2021-08-27 reviderad 2021-10-27  
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Bakgrund 
 
Området söder om Byfjorden har varit under expansiv utveckling genom exploateringen av 
bostadsområdet samt det långtgående projektet om vatten- och avloppsutbyggnad i kustzonen längs 
med Fräknestranden. Idag hänvisas barn i åldrarna F-6 till Forshällaskolan. Skolan rymmer cirka 300 
elever. Kommunen ser ett behov av drygt 450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i 
åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 så ökar den siffran till fler än 500 platser. 

Behovet av en utökning av skolplatser i upptagningsområdet är stor både på kort och lång sikt. Barn- 
och utbildningsförvaltningen ser ett ökat behov av skolplatser som en nödvändighet för att möta den 
stora befolkningstillväxten i området.  
 
Uddevalla kommun har genom den kommunal strategin för utvecklingen av ett maritimt centrum 
valt att nyttja sitt attraktiva kustnära läge för att skapa attraktiva boendemiljöer för kustnäraboende. 
Uddevalla kommun har historiskt haft en stark tillväxt på landsbygden vilket under de senaste 
decennierna främst koncentrerats till kustzonen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde hösten 2019 en förstudie från 
samhällsbyggnadsförvaltning för att utreda vart dessa skolplatser bör lokaliseras. Beställningen ska 
verka för att möta den tillväxt som sker i kustzonen som väntas vara stor på både kort och lång sikt. 
Behovet av skolplatser inom ett kortsiktigt perspektiv bedöms vara mellan 450–500 samt på ett 
medellångt- till långsiktigt perspektiv ungefär 600 skolplatser. Detaljplanen prövar därför möjlighet 
att tillskapa en byggrätt för upp till 600 elever. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser även behovet av 
att komplettera med kommunal service i omvandlingsområden där tillväxten av befolkningsunderlag 
har varit, och fortsatt väntas vara, stor för att tillgodose samhällsviktiga behov samt skapa 
förutsättningar för social och ekologisk hållbarhet. 

Uddevalla Kommun har inför ansökan om upprättandet av detaljplan för ny skola inom Forshälla-Röd 
2:12 m.fl. utrett vilka alternativa platser som kan vara lämpliga för etablering av ny kommunal 
service. Två huvudalternativ har i förstudien (Uddevalla Kommun, 2019-11-22) presenterats. 
Syftet med detaljplanen för en ny skola inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl är att pröva 
marken inom området för ny skola. Förstudien har under planprocessen kompletterats med en 
alternativstudie där lokaliseringar utöver tidigare huvudalternativ redovisas. Kommunen har gjort 
bedömningen att en lokalisering inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 är lämplig och prövas genom 
nuvarande planläggning. 
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Syfte och huvuddrag 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt säkerställa 
god tillhörande infrastruktur.  
 
Detaljplanen huvudsyfte är att pröva förutsättningar och utreda konsekvenserna för att uppföra en 
ny skola för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m,fl.. med 
tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Skolbyggnaden föreslås kunna 
uppföras i upp till 3 våningsplan. Den allmänna platsen inom planområdet föreslås skötas med 
kommunalt huvudmannaskap. 
 
I planläggningen prövas även möjligheten av att utvidga Skärets bryggväg samt att komplettera 
vägen med en ny gång- och cykelväg. Inom planförslaget föreslås naturmark i anslutning till 
säkerställas för allmän åtkomst.  
 
Vidare föreslås även att ett mindre antal anslutande fastigheter ges möjlighet till utökning av 
fastighetsyta samt att natursläpp mellan befintlig bebyggelse samt ny föreslagen skolverksamhet 
tillskapas, för att minska störningar. 
 

Handläggning 
 

Planförfarande 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 
utökat förfarande då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Det innebär att 
allmänheten i stort kan ge sina synpunkter och funderingar vid samråds- och granskningstillfällena.  

 

Planprocess  

 
Detaljplanen är nu i granskningsskedet. Syftet är att redovisa ett reviderat förslag till detaljplan som 
berörda sakägare, allmänheten samt berörda myndigheter och aktörer har möjlighet att lämna 
synpunkter på.  

Kommunen har bemött synpunkterna från samrådsskedet i en samlad samrådsredogörelse, vilken 
kompletterar granskningshandlingarna. I samrådsredogörelsen redovisas vilka synpunkter som har 
tillmötesgåtts och vilka som inte beaktats samt skälen till det. Planhandlingarna kompletteras och 
revideras i enlighet med kommunens kommentarer.  

Ett omarbetade förslaget görs nu tillgängligt för granskning innan det föreslås antas. Under 
granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att inkomma med 

Figur 1. Skede i planprocessen. Källa: Uddevalla kommun 
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synpunkter på det reviderat förslaget. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under 
samrådet eller granskningen har möjlighet att överpröva planförslaget vid ett antagande. 

Tidplan 

 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet. 
 

Planskede   

Planbesked 
 

 2020-03-25 

Planstart  2020-04-29 

Samråd   2021-03-29 - 2021-04-30 

Granskning   Januari 2022 

Antagande   Kvartal 1 2022 
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Plandata 

 

Läge och areal  

Planområdet är beläget vid infarten till Skäret, ca 1,5 mil väster om Uddevalla centrum. 
Planområdets areal uppgår till ca 70 000 kvm. 

Markägoförhållande 

 
Planområdet är cirka 7 hektar stort. Kommunen äger fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, Forshälla-Röd 
2:3, Forshälla-Röd 2:15. Inom föreslaget planområde finns vägar som tillhör Nordviks 
Samfällfällighetsförening, Forshälla-Röd S:2, Forshälla-Röd S:3 och Forshälla-Röd S:3. Inom 
planområdet berörs också bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:13, Forshälla-Röd 2:23, Forshälla-
Röd 2:31, Forshälla-Röd 2:60, Forshälla-Röd 2:102, vilken är i enskild ägo. 
 
Övrigt angränsande fastigheter i närhet till planområdet är huvudsakligen i enskild ägo. 

 Figur 2. Översiktskarta. Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslaget innehåller  

 
Kvartersmark 
Skoländamål  ca 29 000 kvm  
Bostadsändamål ca 10 000 kvm 
Tekniska Anläggningar ca 150 kvm 
 
 
Allmän platsmark 
Natur  ca 20 000 kvm 
Väg  ca 2 800  kvm 
Gata  ca 7 000 kvm 
Lokalgata  ca 1 600kvm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning. Källa: Uddevalla kommun 
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Förenlighet med Miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  

 
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen.  

Planen föreslår skola med tillhörande idrottshall. Behovet av skolor är stort i Uddevalla och området 
söder om Byfjorden är under stark befolkningstillväxt med en avsaknad av kommunal service. 
Skolans lokalisering möjliggör ett samutnyttjande, där verksamheter och föreningar kan använda 
lokalerna även utanför verksamhetstid för huvudändamålet. Lokaliseringen bedöms på ett 
tillfredsställande sätt ta hänsyn till förutsättningarna i området.  

Södra delen av planområdet omfattas av brukningsvärd jordbruksmark. Ett ianspråktagande av 
jordbruksmarken bedöms vara av intresse för att skapa en hållbar trafiksituation inom och i nära 
anslutning till kvartersmark för skolverksamhet samt att säkerställa en gång- och cykelväg mellan 
Skäret, planområdet och infrastruktur i anslutning till väg 679. Till planhandlingarna har en 
alternativredovisning och intresseavvägning tagits fram (Uddevalla Kommun 2021-02-22) för att 
utreda den jordbruksmark som föreslås tas i anspråk genom planförslaget.  

Planförslaget bedöms sammantaget kunna bidra till god hushållning av mark- och vattenområden för 
ämnat ändamål, genom intresseavvägning mellan olika intressen samt dess påverkan.  

Högexploaterad kust  

 
Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust, enligt miljöbalken  
4 kap § 4. Målet med riksintresset är att fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. 
Värden viktiga för och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Inom ramen 
för riksintresset rekommenderas det att ny exploatera bör ske i direkt anslutning till samhällen eller 
annan tätare befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse skall även ta i hänsyn landskapsbilden och befintlig 
bebyggelse. 

Bedömningen är att planförslaget inte påverkar riksintresset på ett sådant sätt som skadar dess 
värde. Exploateringen är en ny form av bebyggelsetyp i området medför naturligt en skalförändring. 
Exploatering bedöms genom utredning uppfylla intentionerna för landskapsbild genom att placeras i 
anslutning till bergsparti i utkanten av åkerlandskapet samt underordna sig bakomliggande 
bergsrygg.  
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Havsstensfjorden 

 
Havsstensfjorden är ett område som tangerar riksintresse för högexploaterad kust. Havsstensfjorden 
bedöms inneha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer. Det 
är ett område med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed 
berikande upplevelser.  

Havsstensfjorden är också utöver friluftsliv även riksintresse för yrkesfiske. Kvalitén på vattnet är av 
betydelse för att värna om riksintresset. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för yrkesfiske negativt. Planförslaget bidrar även till 
riksintresset för friluftsliv genom att underlätta för kommunikation samt kompletterande service. 
Något som av länsstyrelsen är av vikt för riksintresset och bedöms av stor betydelse för att kunna ta 
del av området. Exploateringen bedöms heller inte förvanska befintliga värden för riksintresset i 
anslutning till Havsstensfjorden. Påverkan på miljökvalitetsnormer i Havsstensfjorden som 
planförslaget medför anses vara så låga som det går att nå med åtgärder inom området och 
konsekvensen försumbar. 

Miljökvalitetsnormer  

 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  

Dagvatten som uppkommer inom området och som inte infiltreras har Havstensfjorden som 
slutrecipient. Fjorden klassas som känslig och för att bedöma vattenkvalitén vid ett genomförande av 
planförslaget bör dagvattenhanteringen tas i hänsyn.  Planförslaget visar exempel på hur 
dagvattenhanteringen kan utformas för att lokalt rena och fördröja dagvatten inom planområdet. För 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för recipienten bedöms att föroreningsbelastningen från 
dagvattnet totalt sett behöver minska. Utifrån denna bedömning har åtgärdsnivån har förslag på 
dimensionerande fördröjning samt rening som gör planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer 
försumbar.  

Områdesskydd 
 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 
Det används för att skydda bevarandesvärda resurser i Sverige och beaktas i detaljplanearbetet. 

Biotopskydd 

 

Mellan väg och åker finns dike som omfattas av generellt biotopskydd. En naturvärdesinventering har 
utförts över diket sydväst om Skärets bryggväg och har bedömts vara vattenfyllt delar av året och kan 
utgöra lekmiljö för groddjur. Liten blåklocka och röllika har noterats.  

För att busstrafik inte ska utgöra störande omgivningspåverkan mot bostadsbebyggelse möjliggörs 
busstorg i den sydöstra delen av kvartersmarken för skola. Det innebär att Lidvägen kommer behöva 
flyttas söderut uppskattningsvis 50 meter.  
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Detaljplanen föreslår att bredda Skärets Bryggväg som möjliggör till två körfält samt en gång- och 
cykelbana. Norr om vägen finns ett dike som berörs av vägområde, med sträckning från Kullens väg 
till väg 679. Diket har inte beskrivits naturvärdesinventeringen men kommunekolog har vid fältbesök 
gjort samma bedömning som för diket i söder med undantag att det troligen är torrlagt oftare och 
mindre sannolikt utgör lekmiljö för groddjur.  

Åtgärderna medför att diken kommer att behövas läggs igen vilket kräver dispens. Kommunen 
ansöker om dispens hos Länsstyrelsen efter samrådet med tillämpning av miljöbalken 7 kap §11b.  
Som kompensation av de igenlagda dikena tillskapas nya öppna diken längs med Skärets bryggväg.   

Strandskydd 

 

I södra delen av planområdet, angränsande väg 679 samt infartsvägen Skärets Bryggväg finns ett 
mindre område, om cirka 700 kvadratmeter, som idag omfattas av det generella strandskyddet för 
dike.  

Inom strandskyddat område föreslås allmän platsmark med användningen GATA på Skärets bryggväg 
samt användningen VÄG längs med länsväg 679.  

Strandskyddet som berör infartsvägen till planområdet, Skärets bryggväg, är en anlagd asfalterad väg 
med tillhörande vägdike. Marken har redan tagits i anspråk av vägområde och föreslås i planförslaget 
fortsatt användas av trafikfordon i samma utbredning. 

Strandskyddet längs med länsväg 679 innefattas av grönområde mellan väg och dike. Området 
förväntas beröras av vägrätt för planerad gång och cykelväg i de skede detaljplanen kommer att 
antas. Vägplanen har varit föremål för granskning under 5 juli-27 augusti 2021. Del av väg 679 är 

Figur 4. Planområdet (blått) samt befintligt strandskydd (rött). Källa: Uddevalla kommun 
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efter samrådet med i planområdet för att dimensionera infartsvägen anpassat för bussar och tyngre 
fordon samt möjliggöra för större bussfiler längs med 679. 

Upphävande av strandskydd  

1975 inträdde generellt strandskydd om 100 meter kring sjöar och hav. Syftet var då att bevaka 
allmänhetens friluftsintressen. 1994 förstärktes skyddet för att även bevaka biologiska värden 
kopplade till vattenområden.  

Enligt plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 17 § får strandskydd upphävas genom detaljplan om det 
finns särskilda skäl och det är förenligt med strandskyddets syften. En förutsättning är att det 
allmänna intresset av detaljplanen väger tyngre än strandskyddsintresset. Prövningen ska göras mot 
bestämmelserna i 7 kap i Miljöbalken.  

Behovet att anlägga en skola i området är stor och effekterna av en sådan verksamhet ger positiva 
konsekvenser över lång tid. Därmed utgör en skoletablering ett stort allmänt intresse. Alternativa 
lokaliseringsområden har undersökts och kommunen har gjort bedömningen att ingen mer lämplig 
plats har funnits. 

Delar av planområdet ligger inom 100 meter från vattendraget, och omfattas av strandskydd. Enligt 
planförslaget säkerställs att yta för busshållplatser längs med väg 679 finns kvar samt att en 
utbyggnad av väg för gång- och cykeltrafik till skolan möjliggörs inom detta område. Med hänsyn till 
strandskyddet föreslås utbyggnad för gång- och cykeltrafik ske i den östra delen av befintlig väg och 
strandskyddet berör inte mer än redan ianspråktagna mark, för väg.   

Kommunen har för att säkra planens genomförande bedömt att strandskyddet behöver upphävas 
och att det finns särskilda skäl för upphävandet.  Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande daterad 
2021-04-29 förordat att strandskyddet ska ligga kvar och frågan i stället hänskjutas till 
dispensprövning.  

Kommunens instämmer i Länsstyrelsens generella resonemang att strandskydd inte ska upphävas 
genom detaljplan i större omfattning än vad som krävs för planens genomförande. Exempel på detta 
kan vara att inte upphäva strandskyddet inom område planlagt som natur eller parkmark, där 
framtida åtgärder i stället kan prövas vid aktuell tidpunkt genom dispens. 

Möjligheten att projektera och anlägga skolvägen är dock av stor betydelse för planens 
genomförande och därmed inte en fråga som bör kvarstå när planen vunnit laga kraft. Genom att 
upphäva en begränsad del av det strandskyddade området säkerställs att strandskyddet inte utgör 
hinder för genomförande under hela planens livslängd till skillnad från en dispens som endast är giltig 
under två år.  Att hänskjuta beslut i strandskyddsfrågan på framtiden innebär också en 
osäkerhetsfaktor då tillämpning vid dispens såväl som upphävande styrs av rådande rättspraxis.  

Det är kommunens bedömning att planens genomförande väger tyngre än strandskyddets syften 
samt att det föreligger särskilt skäl enligt Miljöbalkens 7 kap 18§c p 5. Bedömning görs också att 
strandskyddets syften inte motverkas av ett upphävande då det avser ett begränsat område där 
åtgärden bedöms få en ringa påverkan på växt-och djurlivets livsmiljö. Hur förutsättningar för 
dispens ser ut om fem, tio eller femton år kan vi däremot med säkerhet inte veta.  
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Detta innebär att mark som redan idag är planlagts för väg och bostadsändamål och som är 
ianspråktaget i sin helhet kan komma att omfattas av förbud som skulle komma att hindra såväl 
nuvarande markanvändning som planerad.   

Den administrativa bestämmelsen a1 anger det område på plankartan där det inträdande 
strandskyddet upphävs. 

Natura 2000 

 

Natura 2000-områden är en klassning för särskilt betydelsefull miljö. Natura 2000 räknas även som 
riksintresse och regleras genom miljöbalkens 4 kap. Inom planområdet finns ingen mark är utpekad 
som Natura 2000. Planområdets har Havstensfjorden som slutrecipient för dagvatten. 
Havstensfjorden är utpekad som Natura 2000-område.  

Bedömningen är att viss påverkan kan tillkomma genom detaljplanens genomförande på 
Havstensfjorden om inte dagvatten tas om hand lokalt. Kommunen bedömer därför att ett 
genomförande av planen går att utforma utan negativ påverkan skapas för Havstensfjorden.  

 

Miljömål  
 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 
 

Begränsad klimatpåverkan  

 
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i problemet med för stora 
mängder växthusgaser i atmosfären och vad FN:s ramkonvention ställer för krav för att 
hantera detta. Miljömålet eftersträvar att halten av växthusgaser i atmosfären ska 
minska, i enlighet med FN:s ramkonvention, så att klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. 

Lokaliseringen för föreslagen bebyggelse möjliggör att en betydande del får närmare 
till skolverksamhet samt kompletterande funktioner. Tillsammans med en utbyggnad 
av säkra gång- och cykelvägar samt tillgång till kollektivtrafik till planområdet 
möjliggörs även alternativa färdmedel. 
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Ett rikt odlingslandskap 

 
Miljömålet ”ett rikt odlingslandskap” grundar sig i problematiken att 
jordbruksmarkerna minskar, vilka är viktiga eftersom en stor del av våra växt- och 
djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i åker- och vägrenar, åkerholmar, 
våtmarker och andra småbiotoper. Dessa platser har även kulturhistoriska viktiga 
miljöer som behöver bevaras. Miljömålet eftersträvar att odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 

Planförslaget föreslår att uppskattningsvis 0,5 ha jordbruksmark tas i anspråk till 
förmån för att säkerställa god infrastruktur inom och i angränsning till föreslagen 
skolverksamhet. En alternativstudie har genomförts för att bedöma 
intresseavvägningar och redovisa alternativ för lokalisering. Alternativstudien visar att 
valt område i Skäret ger det minsta avtrycket av ianspråktagen jordbruksmark för 
skoletablering.  

Det finns möjlighet att göra kompensationsåtgärder för att ytterligare minska 
påverkan på klimatmålet genom att exempelvis integrera jordbruksmarken i läromiljö 
eller annan del av verksamheten.  

God bebyggd miljö  

 
Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på 
människa och miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö 
för all bebyggd miljö samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och 
global miljö. Vidare ska natur- och kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att 
byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas.  

Ett mer effektivt nyttjande av mark och infrastruktur skapas när skolan placeras nära 
ett redan utbyggt bostadsområde. Detaljplanen medverkar till att området ska vara en 
mötesplats för alla och ambitionen är att lokaler och friyta ska kunna samnyttjas för 
föreningar, närboende och verksamheter även efter skoltid vilket främjar miljömålet 
God bebyggd miljö. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun  

 
Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 
miljöarbetet med syfte att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 
miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun.  
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När en detaljplan som omfattar jordbruksmark tas fram skall ett ianspråktagande noga övervägas 
mot andra intressen, som samhällsnytta, övriga naturvärden, hållbarhet och genomförbarhet. 
Uddevalla kommun har arbetat för att bryta ner de nationella målen för en hållbar 
samhällsplanering. Dessa mål beskrivs enligt nedan. 

 
Skapa förutsättningar Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta 

resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska 
kemikalieanvändningen. 

 
Planera hållbart Vi ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och 
kulturresurserna. 

 
Tänka på hur vi reser Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 
 
 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap 2 § samt Plan och bygglagen (2010:900) 5 kap 11a §. Antas detaljplanen medföra en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras, bland annat genom att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Kommunen gör bedömningen att det inom planområdet inte finns några större naturvärden som vid 
en exploatering påverkas negativt. Det bedöms inte heller finnas någon risk att planerad 
markanvändning skulle medföra en försämring av människors hälsa eller att natur- och kulturvärden 
påverkas negativt i betydande omfattning. Berörande miljökvalitetsnormer anses det inte föreligga 
någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Bedömningen är att åtgärder för 
planerad markanvändning inte skall påverka miljökvalitetsnormer för vatten negativt, kan utföras.  
För att säkerställa planförslagets eventuella påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bör en 
kompletterande bedömning utföras innan genomförande. 

Den sammanvägda bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att tänkt markanvändning inte utgör 
betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsesamråd daterad 2020-07-10. Länsstyrelsen poängterar 
att planområdet ingår i område med särskilda bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 1 § och 4 §. 
Planförslagets konsekvenser och påverkan på de natur- och kulturvärden som finns i området 
behöver i ett fortsatt arbete beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 
bebyggelsen i landskapet. 
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Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

 

Planområdet mark- och vattenanvändning är inte reglerat i någon kommunal översiktsplan. Området 
behandlades senast av mark- och vattenplanering i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 
tätort från 1996. Vid upprättandet av den nya fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort från 
2017 togs inte berört området med. Området var heller inte del av den kommunövergripande 
översiktsplanen från 2010. Uddevalla kommun håller för tillfället på att ta fram en ny översiktsplan 
som kommer behandla mark- och vattenplaneringen i Ammenäs-Skäret.  

Gällande översiktsplan för Uddevalla kommun är Översiktsplan 2010. Översiktsplanen behandlar inte 
användningen av områdets mark- och vatten. Däremot behandlar översiktsplanen 
kommunövergripande planeringsprinciper samt även hur havsnära miljöer skall hanteras. 
 
Översiktsplan 2010 förordar att kommunen ska verka för att ta vara på attraktiva miljöer med 
kustnära boende. Det bör ske genom att fortsatt ge tillgång till stranden för allmänheten samt 
fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen 
tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer inom kustzonen. Genom 
tillskapandet av den bostadsutveckling i kustzonen, särskilt längst med Fräknestranden, som 
möjliggörs genom översiktsplanen behöver även kommunal service skapas för en hållbar 
samhällsutveckling. Planförslaget anses därför inte strida mot gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 

 
Planområdet är till stor del inte planlagt. Inom föreslaget planområde finns idag två gällande planer, 
Ändring av detaljplan, Forshälla nr 10. (Ark.1485K-P2002/10) från 2002 samt Ändring av detaljplan, 
Forshälla nr 14. (Ark.1485K-P2002/10) från 2002. 

FO10Ä är en ändring av en byggnadsplan, fastställd av länsstyrelsen 10 juli 1970. Ändringen är 
upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 11 oktober 2001. Den del som berörs inom FO10Ä är inom 
fastigheten Forshälla-Röd 2:60. Nuvarande ändamål är kvartersmark för bostad.  

FO14Ä är en ändring av en avstyckningsplan från 1935. Planen medger bostadsändamål inom 
fastigheten Forshälla-Röd 2:15 samt allmän plats för väg, för del av Skärets Bryggväg. Planen visar 
också område där tidigare plan upphävs inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12. Planförslaget bedöms 
inte påverka gällande plan i större utsträckning. Den kommunala fastigheten Forshälla-Röd 2:15 
föreslås att ändras från bostadsändamål till naturändamål samt skoländamål. Skärets bryggväg 
föreslås fortsatt vara allmän plats för gata.  

Förstudie 

 
Hösten 2019 utförde Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning en förstudie på uppdrag av 
barn- och utbildningsförvaltningen. Förstudien syftade till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 
skola med kapacitet om upp till 600 elever samt förskola om upp till 8 avdelningar i området kring 
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Ammenäs-Forshälla. Bakgrunden till förstudien är att det finns behov av att utöka antalet skolplatser 
för att kunna bereda grundskoleplatser till alla elever som hör till skolans upptagningsområde.  

Förstudien mynnade ut i att rekommendera att gå vidare i planeringen av en ny skola på de 
kommunala fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl., på Skäret. För mer information hänvisas till, ”Ny 
skola och förskola i Ammenäsområdet”, upprättad 209-11-22 av Samhällsbyggnadsförvaltningen på 
Uddevalla kommun. 

Planbesked 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 att godkänna begäran om planbesked för att pröva 
möjligheterna att uppföra en skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl. 
 

Övrigt beslutsunderlag 

Kulturmiljöplan 

 
Ett kulturmiljöprogram finns för Sund, som antog av kommunfullmäktige 2002. 
Kulturmiljövårdsområdet Sund ligger öster om planområdet. Detta område innehåller både 
lämningar från sten- och järnåldern samt samtida herrgård-, slott-, torp- samt gårdsbebyggelse. 
Området har varit föremål för agrara näringar under en lång tid och det finns bosättningsmiljöer från 
flera epoker. 

Parkeringspolicy 

 
Uddevalla kommun har en parkeringspolicy som agerar riktlinje för antalet parkeringsplatser som bör 
uppföras för respektive markanvändning. Nu gällande parkeringsnorm är antagen av Uddevalla 
kommun 2021-06-10. Den policy som är antagen vid tillfälle för sökt bygglov fungerar som riktlinje.  

Dagvattenhandeldning 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 
Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 
2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 
belastningen på ledningssystem och recipienter.  

Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk 
resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen dagvattenavledning och att 
dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastning på recipient 
och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så att översvämning eller annan 
olägenhet inte sker för omgivningen. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Pågående markanvändning  

Förutsättning 
Planområdet är sedan tidigare obebyggt, med undantag från en bostadsfastighet och omfattas inte 
av någon detaljplan. Planområdet utgörs till största delen av skogbeklädd och något kuperad 
naturmark. I östra delen av fastigheten Forshälla-Röd 2:12 finns ett grusat plan som tidigare används 
till byggetablering och vändzon. I sydöstra delen av planområdet ligger öppen åkermark. 
Infartsvägen, Skärets Bryggväg, består delvis av enfilig bilvägväg med en asfalterad körbana samt en 
grusbelagd gång- och cykelväg. I södra delen, med infart från Skärets Bryggväg, finns Lidvägen vilket 
också är en enskild väg med asfalterad beläggning. Vägarna omgärdas delvis av åkermark. I sydvästra 
delen av planområdet finns en bostadsfastighet om ca 1400 kvm. Området i den östra delen är något 
flackare än de västra och norra delarna. Marken sluttar i huvudsak mot sydöst. 
 
I norr och väster utanför planområdet finns idag bostadsområden som präglas av enfamiljshus. 
Åldern på bebyggelsen i området varierar mellan äldre och samtida. Tidigare utgjordes det 
närliggande området till stor del av naturmark och fritidshus. Flertalet fritidshus har med tiden sedan 
övergått till att vara permanentbostäder.  
 
Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för en skola med upp till 600 elever med tillhörande idrottshall, lekmiljöer, 
rekreation, infrastruktur och andra med skolan sammankopplade funktioner. Genom ett 
genomförande av planen tas till stora delar oexploaterad jungfrulig mark i anspråk. I huvudsak 
övergår planlöst område med skog- och jordbruksmark till planlagd mark för naturändamål samt 
kvartersmark. 

Figur 5. Befintlig markanvändning i och kring planområdet. Källa: Uddevalla kommun 
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Bebyggelsen föreslås till största delen anläggas i den östra delen av planområdet. Skogsmarken i norr 
föreslås behållas genom ändamålet naturmark. Även mot befintliga bostäder i väst föreslås 
naturmark, som en korridor mellan kvartersmarken. Släpp mellan ny kvartermark samt befintliga 
bostadsfastigheter möjliggör för tillgänglighet till naturmiljön av planområdet.  

En mindre del åkermarken på 
kommunala fastigheten Forshälla-
Röd 2:3 ianspråktas till förmån för 
inre infrastruktur för skolområdet 
samt en ny gång och- cykelbana på 
västra sidan av Skärets Bryggväg. Del 
av Lidvägen föreslås även flyttas 
något söder ut för att säkerställa 
infrastrukturen i området. 
Jordbruksmarken som föreslås tas i 
anspråk angränsar till nuvarande 
fastighet Forshälla-Röd 2:12 och 
avgränsas även av en åkerholme. 
Ytterligare åkermark bedöms inte att 
få nedsatt produktionsvärde eller 
bedrivandet av rationellt jordbruk 
försämras. Genom förslaget 
möjliggörs även en trafikzon som verkar som bufferzon mellan den produktiva åkermarken och 
kvartersmarken för skola. 

Bostadsfastighet Forshälla-Röd 2:31 i sydväst ges genom planförslaget möjlighet att utöka sin 
fastighet och därmed trygga rätten till användning av befintlig infartsväg från Lidvägen.  
 

Naturmiljö 
 

Natur 

Förutsättning 
Planområdet består till stor del av en kuperad skog, där tall dominerar på höjdpartierna och bland- 
och lövskog nedanför. I östra delen av skogen finns ett hygge, i övrigt är åldern på skogen ung till 
medelålders. I stora delar av skogsområdet förekommer berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke. 
På vissa ställen är berggrunden uppsprucken i skivor eller i större block. Längs med höjdpartier i 
norra delen av planområdet förekommer flertalet utfallna block. Östra delen utgörs av ett grusat 
plan och i de sydöstra delarna förekommer åkermark, dike samt två vägar. Åkermarken anses i 
området vara av god bördighet. En mindre del av planområdets sydöstra del omfattas av 
strandskydd. Inom planområdets centrala del återfinns en kallmurad källa. Källan har under 1900-
talet servat de boende kring Skäret med vatten. Sedan tidigare har inga naturinventeringar utförts 
för området.  
 

Figur 6. Jordbruksmark som berörs illustreras i gult. 
Källa: Uddevalla kommun 
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Uddevalla kommun har genom Melica (2020-12-09) utfört en naturvärdesinventering med syfte att 
kartlägga planområdets historiska och nutida naturvärden. Naturvärdesklassningen har utförts i 
enhetlighet med SIS-standard SS199000:2014. Områden har klassificerats utifrån des ekologiska 
förutsättningar för biologisk mångfald och förekomsten av naturvårdsarter. Där utefter redovisas de 
påvisade förhöjda naturvärdena genom fyra klasser, se figur 6. 
 

naturvärdesklass 1 naturvärdesklass 2 naturvärdesklass 3 naturvärdesklass 4 

Högsta naturvärde Högt naturvärde Påtagligt naturvärde Visst naturvärde 

 
Utredningen visar att 
det inom planområdet 
sammanlagt finns sju 
naturvärdesobjekt se 
figur 7.  Samtliga 
naturvärdesobjekt 
innehar klassningen 4-
visst naturvärde. Inga 
objekt med högsta, 
högt eller påtagligt 
naturvärde har 
identifierats.  
 
 
 
 

NV-objekt: Naturtyp: Biotop: Naturvårdsarter: 

1: Lodytor Skog och träd Lodytor, branter Stor revmossa, västlig 
hakmossa 

2: Lodytor Skog och träd Lodytor, branter Stor revmossa, västlig 
hakmossa 

3: Höjd med 
medelgrov  
    tall, ek samt en 

Skog och träd Hällmarkstallskog, blandskog Bålgeting 

4: Brant med ek och 
hassel 

Skog och träd Branter, lodytor, lövskog Gaffelbräken 

5: Höjd med tall Skog och träd Hällmarksmiljö, hällmarksskog - 

Figur 8. Karta med avgränsade naturvärdesobjekt Källa: Melica 

Figur 7. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS199000:2014 Källa: Melica 
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6: Höjd med tall Skog och träd Hällmarkstallskog - 

7: Dike Vattendrag Dike Liten blåklocka, röllika 

 
Utöver naturvärdesobjekten noterades en individ av rödlistad spillkråka. I norra delen av 
planområdet påträffades hack i en tall av spillkråka.  
 
För den utpekade källan inom planområdet gav kommunen 
Melica i uppdrag att bedöma dess betydelse för groddjur. Vid 
tidpunkten för inventeringen var källan övertäckt vilket ger 
indikationer på att den inte fungerar som lekvatten eller 
övervintringsplats för groddjur. Bedömningen är att källan har 
liten eller ingen betydelse för groddjur i området.  
 
Sammantaget har det i naturvärdesinventeringen konstaterats 
att naturvärden för planområdet generellt är låga. Känsligheten 
för byggnation är relativt låg då inga höga eller påtagliga 
naturvärden påträffats. Utpekade naturvärden bör ändå i högsta 
mån sparas med prioritering på branter och lodytor samt grova 
och gamla träd. Naturvärdesobjekt 3 -Höjd med medelgrov tall, 
ek samt en, rekommenderas sparas i sin helhet.  
 

Planförslag och konsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget medför att skogsmark tas i anspråk för tillskapandet av en ny 
skola. Exploatering av skogsmarken ger konsekvenser och inför planförslaget har avväganden gjorts 
för att i största mån bevara skogens kvalité. 
 
För planområdets norra delar, som enligt naturvårdsinventeringen bör sparas i sin helhet är i 
detaljplaneförslaget utlagt som naturmark. Det finns möjligheter att spara och tillgänglighetsgöra 
naturen i den västra delen av planområdet till viss mån. Den här delen skulle kunna användas som 
skolskog och också vara tillgänglig efter verksamhetens ordinarie timmar. För naturmarken råder 
kommunalt huvudmannaskap och underhåll för området regleras genom att skötselplan upprättas.   
 
Marken i östra delen av planområdet är flackare och har inga högre naturvärden. Därför föreslås 
denna del av planområdet att till huvuddel vara föremål för exploateringen. Detaljplanen föreslår en 
breddning av Skärets Bryggväg samt omläggning av del av Lidvägen. Detta innebär en omläggning av 
befintliga diken mellan åkermark och väg. Nya diken föreslås i anslutning till nya vägdragningar.  
För åtgärd av kallmurad källa görs anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen efter samråd. 
Spillkråka bedöms inte enligt naturvärdesinventeringen påverkas negativt av föreslagen 
markanvändning. 
 

Figur 9. Källa, Källa: Melica 
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Rekreation 

Förutsättning 
Planområdet utgörs till stora delar av oexploaterad skogs- och naturmark. Inom området finns ett 
flertal upptrampade stigar samt möjlighet för närrekreation. Området har värde som en tillgänglig 
mindre naturmark som är öppen och kuperad.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås att ungefär hälften av markytan som idag utgörs av skogs- och 
naturmark möjliggörs för kvartersmark för skola. Vissa naturliga stigar som återfinns i området idag 
föreslås att övergå till kvartersmark. Rörelsen genom området kommer därför delvis att försämras. 

Natursläpp i anslutning till kvartersmarken tillskapas för att tillgängliggöra den kvarvarande 
naturmarken. Det finns ännu inte upptrampade stigar inom dessa släpp, men bedöms kunna 
tillskapas genom naturliga rörelser i framtiden.  

Genom planförslaget tillskapas även flertalet rekreationella värden genom att anlagda lekmiljöer och 
friyta skaps inom kvartersmark för skoländamål. Tillhörande skola finns även idrottshall som kan 
innebära stora rekreationella värden för både närområdet samt stora delar av upptagningsområdet. 

Planförslaget bedöms påverka närrekreationen i området men sammantaget kunna skapa nya 
möjligheter för ny form av rekreation för både boende i närområdet och från ett större 
upptagningsområde. 

 

Kulturmiljö  
 

Arkeologi 

Förutsättning 
I planområdet finns sedan tidigare ett antal kända fornlämningar. Dessa lämningar ligger i huvudsak 
utanför planområdet. Inom planområdet finns en sedan tidigare identifierad möjlig fornlämning i 
form av en äldre hålväg.  Tidigare fornlämningar har hittats vid undersökningar i området kopplat till 
detaljplaneläggning år 1970 samt 2000. Cirka hälften av området har sedan tidigare undersökts för 
arkeologiska fynd. 

Tidigare kända  

fornlämningar 

 

Beteckning Typ Placering 

L1970:5713  
 

Övrig fornlämning Inom planområdet 

L1970:5467 Boplats Utanför planområdet 

L1970:5791 Boplats Utanför planområdet 

L1970:5536 Boplats Utanför planområdet  
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I planarbetet har området, i samråd med länsstyrelsen, åter varit föremål för arkeologisk utredning 
för att identifiera eventuella ytterligare fynd inom området samt kontrollera redan kända 
fornlämningar. Utredningen utfördes av Bohusläns museum (2020-11-26), och har även granskats av 
Länsstyrelsen. I utredningen hittades fyra nya fynd. 

 

Nya identifierade 

fornlämningar 

  

Beteckning Typ Föreslagen 

markanvändning 

L 2020:10578 (FUO 1) 
 

Boplats Kvartersmark skola/ 
Naturmark 

L2020:10580 (FUO 2) Boplats Kvartersmark skola/ 
Naturmark 

L2020:10582  Övrig kulturhistorisklämning Kvartersmark skola 

L2020:10585 Övrig kulturhistorisklämning  Kvartersmark skola 

 
 
I utredningen påträffades två nya fornlämningar i form av boplatser samt två övriga kulturhistoriska 
lämningar. Dessa övriga kulturhistoriska lämningarna utgör dels av en färdväg, dels av en kallmurad 
källa. 

Bohusläns museum har genomfört en arkeologisk förundersökning (2021-10-28) i avgränsande syfte 
av fornlämningar; boplatser L2020 :10580 och L2020 :10578 samt en arkeologisk förundersökning av 
fornlämning; hålväg L1970 :5713. 

Hålvägen, L1970:5713 kan enligt utredning anses som färdigundersökt. Boplatserna L2020:10578 
samt L2020:10580 som ingår inom planområdet bör slutbesiktigas i de fall exploatering på dessa 
platser avses. 

Planförslag och konsekvenser 
Befintliga fornlämningarna i norr delen av planområdet bedöms inte påverkas av planförslaget. Dessa 
föreslås att ligga inom planlagd mark för allmän plats - natur. De fornlämningarna i nära angränsning, 
men utanför planområdet, bedöms heller inte påverkas av planförslaget.  
 
Den äldre färdvägen (L2020:10582) samt hålvägen (L1970:5713) som har identifierats kommer att 
påverkas vid ett genomförande av planförslaget då denna mark föreslås ingå i skolområdet och var 
tillgänglig för byggnation. Färdvägen, hålvägen samt den Kallmurade källan kan tillsammans med 
andra befintliga stigar fortsatt inkorporeras i utemiljön för skolgården och lösningar för hur det kan 
tillämpas kan ske under projekteringsfasen. Hålvägen anses vara färdigundersökt (Bohusläns 
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museum 2021-10-28), platsen bedöms kunna tas i anspråk av exploatering, vilket planförslaget delvis 
medger.   

De två fornlämningarna L2020:10578 samt L2020:10580 ligger helt eller delvis inom kvartersmark för 
skoländamål. Kommunen har kartlagt förutsättningarna för att bevara dessa fornlämningar och 
bedömer att områdena inte behövs användas för byggnader eller annan anordning som gör att 
ansökan om ingrepp behövs. Det finns möjlighet och bedöms lämpligt att bevara dessa 
fornlämningar och integrera de i friytan för skolverksamheten.  

Fornlämningarna L2020:10578 samt L2020:10580 har genom avgränsande förundersökning 
avgränsats och området förses med prickmark.  

Figur 10 visar en principskiss för markanvändningen inom föreslagen kvartersmark för skoländamål 
samt kringliggande infrastruktur. I zon 2 återfinns fornlämningarna L2020:10578 samt L2020:10580, i 
denna zon är det huvudsakliga ändamålet att tillskapa friyta och utemiljöer för skolans verksamhet. 
Området föreslås att regleras med prickmark för att säkerställa intentionen om att bevara 
fornlämningarna. Fornlämningarna skall genom planförslaget kunna integreras i den pedagogiska 
miljön för skolverksamhet. Vid eventuella markarbeten inom skyddszonerna för fornlämningar skall 
dialog med länsstyrelsen ske. Byggnation av skola föreslås i huvudsak ske inom zon 1. Trafikytor 
föreslås i huvudsak i zon 3. 

Figur 10. Principskiss markanvändning kvartermark skolverksamhet.  Källa: Uddevalla Kommun 
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Kulturmiljövård 

Förutsättning 
Öster om planområdet finns kulturmiljövårdsområdet Sund. Detta område innehåller både lämningar 
från sten- och järnåldern samt samtida herrgårds-, slotts-, torp- samt gårdsbebyggelse. Området har 
varit föremål för agrara näringar under en lång tid och det finns bosättningsmiljöer från flera epoker. 

Planförslag och konsekvenser 
Kulturmiljövårdsområdet Sund ligger öster om planområdet, och exploateringen bedöms inte 
påverka kulturmiljön negativt. 

 

Historiskt perspektiv 

Förutsättning 
Området har tidigare använts som uppställningsplats, skogsbruk och oexploaterad mark. Tidigare 
gick en äldre väg genom kvartersmarken för skola, vilken sedan länge är ur drift. 
 
Kringliggande område på Skäret och Ammenäs har tidigare varit en agrar plats, som sedan har blivit 
plats för visstidsboende under sommarhalvåret. Under de senaste 40 åren har kringliggande miljö 
exploaterats i omgångar, samt visstidsboende har övergått till permanenta boenden.  

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagen markanvändning för skolverksamhet finns inte i området idag, Kringliggande område har 
genomgått en omvandling till permanent boplats och utgör nu en stor del av befolkningsunderlaget i 
upptagningsområdet. Planförslaget påverkar kringliggande område men bedöms inte ge betydande 
negativ inverkan. 
 

Bebyggelse 
  

Utformning 

Förutsättning 
På uppdrag av Uddevalla kommun har Landskapsgruppen AB tagit fram ett förslag till 
trafikutformning. Trafikutformningen kompletteras med en volymstudie på uppdrag av Uddevalla 
kommun tillsammans med fastighetsutvecklaren Hemsö som är utförd av har arkitektföretag Semrén 
& Månsson (2021-01-15). Volymstudiens syfte är att bedöma platsens förutsättningar för föreslagen 
markanvändning samt att undersöka kopplingen mellan allmän infrastruktur och inre infrastruktur 
inom kvartersmark. I samband med volymstudien samt framtagandet av förslag till trafikutformning 
utfördes även en förstudie för utformningen av kvartersmarken för att koordinera sambanden 
mellan trafik.   

Inom planförslaget berörs även fem bostadsfastigheter, med befintlig byggnation. Forshälla-Röd 2:31 
i västra delen av planområdet omfattas inte av någon detaljplan idag. Förutsättningarna för 
geoteknik, trafik, dagvatten, VA samt arkeologi bedöms tillfredställande för befintlig bostad. 
Omkringliggande bostäder är till stor del av året runt-standard.  
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Resterande bostadsfastigheter inom planförslaget omfattas av byggrätter i gällande detaljplaner. 
Bostäderna har blivit prövade och har förutsättningar för geoteknik, trafik, dagvatten, VA samt 
arkeologi bedöms tillfredställande. 

Planförslag och konsekvenser 
Bedömningen av volymstudien är att en skolverksamhet för 600 elever är möjlig att utforma på ett 
tillfredsställande sätt inom förslagen byggrätt. Byggnadsvolymen passar genom terrängen bäst att 
placeras på områdets östra sida. I volymstudien har flera exempel prövats som visar hur tomten kan 
disponeras.  

Figur 12. Volymstudie exempel 2, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola. Källa: Semrén & 
Månsson 

Figur 11. Volymstudie exempel 1, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola.   
Källa: Semrén & Månsson 
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Genom volymstudien redovisas ett par olika sätt som fastigheten kan utvecklas på. Kommunen 
bedömer att marken inte behöver regleras ytterligare för att säkerställa en specifik utformning då 
flertalet olika lösningar bedöms tillfredsställande. 

Utformningen av kvartersmarken har gjorts så att trafikytor kan lokaliseras till södra delen av 
planområdet. Här kan även en ny omlokalisering av transformatorstation placeras. I södra delen av 
kvartersmarken föreslås även dagvattenhantering att kunna lokaliseras. Ytor för leveranser samt 
tillgänglighetsanpassad parkering bedöms kunna utföras i närheten av föreslagen skola.  

Figur 13. Exempel 1, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola samt tillhörande infrastruktur.  
Källa: Semrén & Månsson och Landskapsgruppen Ab 

Figur 14. Exempel 2, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola samt tillhörande infrastruktur.  
Källa: Semrén & Månsson och Landskapsgruppen Ab 
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Volymerna bedöms kunna utföras i upp till tre våningar. Det möjliggör att en fullstor idrottshall kan 
uppföras. Höjden möjliggör även för att sänka bullernivåerna för skolverksamhetens friyta samt 
skyddar även kringliggande bebyggelse från eventuellt verksamhetsbuller. Marken i östra delen av 
kvartersmarken ligger lägre än kringliggande bebyggelse, varför föreslagen volym inte bedöms 
påverka landskapsbilden negativt. Utformningens konsekvenser för landskapsbilden beskrivs 
närmare i nästkommande kapitlet. 

Befintlig bostad på Forshälla-Röd 2:31 föreslås att ges byggrätt genom detaljplan. Planförslaget 
reglerar så att fastigheten kan utökas för att inkludera befintlig tillfart. Förutsättningarna är 
tillfredsställande för befintlig byggrätt och marken är stabil. Bedömningen görs att fastigheten är i ett 
par nivåer och i framtiden kan vara möjlig för förtätning om så önskas av fastighetsägaren genom 
avstyckning. Minsta fastighetsstorlek föreslås vara 900 kvadratmeter.  

Befintliga bostadsfastigheter Forshälla-Röd 2:13, 2:60 samt 2:102 ges möjlighet till utökning av 
fastighet. Utökningen av fastigheterna sker på kommunal mark. Marken som avses kunna regleras är 
till för att öka distans från boningshus till skolverksamhet och minska lokala störningar. 
Förutsättningarna är tillfredsställande för respektive utökning. Tillskapad marken förses med förbud 
mot byggnation eller endast möjliggörande av komplementbyggnad.  

Befintliga bostadsfastigheter Forshälla-Röd 2:23 inkluderas i planarbetet för att kunna möjliggöra 
fastighetsreglerandeåtgärder tillsammans med angränsande fastighet Forshälla-Röd 2:13. Minsta 
fastighetsstorlek föreslås vara 1000 kvadratmeter. 

Landskapsbild 

Förutsättning 
Planområdet ligger vid foten av en höjdrygg. Höjdryggen domineras idag av villabebyggelse. Den 
bebyggda höjdryggen omgärdas av ett öppet jordbrukslandskap. Planområdet består till stora delar 
av skog, med undantag för en mindre del i östra delen där en grusplan samt avverkad skog finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Östra delen av 
planområdet i fonden med 

kringliggande jordbruksmark i 
bakgrunden. 

Källa: Uddevalla kommun 
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Uddevalla kommun har genom arkitektföretaget Semrén & Månsson (2021-01-19) tagit fram 
volymstudier för att bedöma planförslagets visuella påverkan på landskapsbilden. I volymstudien har 
tre platser av intresse för landskapsbilden identifierats för att illustrera planförslagets påverkan ur 
olika perspektiv, vilka redovisas i figur 15. Dessa platser bedöms fånga upp planförslagets 
förutsättningar på landskapsbilden från nära håll och kringliggande bebyggelse, samt den mer 
övergripande påverkan på landskapsbilden. 

Planförslag och konsekvenser 
Detaljplanen föreslår byggrätt för 
skoländamål inom fastigheten Forshälla-
Röd 2:12 m.fl. Inom föreslagen 
kvartersmark föreslås byggnationen ske i 
närhet till Skärets bryggväg. Genom 
planförslaget regleras inte exakt 
utformning av byggnationen inom 
byggrätten. Vid framtagande av 
volymstudier har därför ett par olika 
förslag tagits fram för att illustrerar hur 
landskapsbilden kan påverkas av 
planförslaget. Illustrationerna är volymer 
och exemplifierar endast möjlig 
byggnation. 

Höjdsättningen av föreslagen byggnation bedöms tillgodose landskapsbilden och anpassas till 
befintlig bebyggelse och bakomliggande höjdrygg. Planförslaget bedöms därför underkasta sig 
befintliga förutsättningar.  

Figur 16. Perspektiv landskapsbild Källa: Uddevalla kommun 

Figur 17. Vy från Brofästet/E6, exempel 1 Källa: Uddevalla kommun 
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I figur 18 och 19 illustreras landskapsbilden från övergången av bostadsområdet på Skäret till 
kvartersmarken för skoländamål. Till vänster i fonden syns fastigheten Forshälla-Röd 2:101. 
Föreslagen skola ligger lägre än omgivningen norr om kvartersmarken. Volymen är större än 
kringliggande bebyggelse men omges av en höjdrygg som visuellt avgränsar stora delar av volymen.  
 

 
I figur 20 och 21 illustreras landskapsbilden från övergången mellan väg 679 och Skärets bryggväg. 
Föreslagen skolverksamhet kommer vara en betydande del av landskapsbilden i entrén till 
bostadsområdet. Det finns möjlighet likt figur 20 placera volymerna så att de ligger bakgrunden 
(norra delen) samt den lägre delen av fastigheten, eller likt figur 21 placera volymerna i förgrunden 
(södra delen). Uddevalla kommuns bedömning är att det i entrén av Skäret kommer bli en betydande 
påverkan på landskapsbilden. Kommunen bedömer att det finns goda möjligheter att genom 
föreslagen markanvändning kan tillskapas en välutformad och tillfredsställande entré till området 
oavsett vart i östra delen bebyggelsen kan förläggas.  

 
Sammantaget skapar planförslaget en förändring i landskapsbilden. Planförslaget inordnas i 
landskapet men kommer att vara ett signalement för området och tillskapas som en entré för Skäret 
via infarten på Skärets bryggväg. För merparten av de befintliga bostäder som finns på Skäret 
kommer föreslagen bebyggelse inte synas i landskapet från respektive fastighet. En handfull 
fastigheter i direkt anslutning norr om Forshälla 2:15 kommer visuellt kunna se skolan. Skolan ligger 
lägre i landskapet och bedöms även underordnas dessa bostäder. 

Figur 18. Vy från Skäret, exempel 1  
Källa: Uddevalla kommun 

Figur 19. Vy från Skäret, exempel 2 
Källa: Uddevalla kommun 

Figur 20. Vy från väg 679, exempel 1  
Källa: Uddevalla kommun 

Figur 21. Vy från väg 679, exempel 2 
Källa: Uddevalla kommun 
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Gestaltning 

 

Förutsättning 
Lokaliseringen samt placeringen i relation till kringliggande landskap ställer krav på gestaltningen av 
föreslagen exploatering. I den fysiska planeringen skall god gestaltad livsmiljö beaktas och 
propositionen politik för gestaltad livsmiljö utgör vägledning för planering och genomförande av 
projekt.  

För detaljplanearbeten i Uddevalla kommun värderas om ett särskilt gestaltningsprogram skall tas 
fram vid sidan av detaljplanen, som skall utgöra utgångspunkt i för exploateringen. Om inget särskilt 
gestaltningsprogram upprättas skall områdets gestaltningsförutsättningar, planförslag och 
konsekvenser beskrivas i planbeskrivningen.  

I planarbete har en volymstudie utförts för att bedöma gestaltningens påverkan på landskapsbilden.  

Planförslag och konsekvenser 
Inom ramen för aktuell detaljplan bedöms inte ett gestaltningsprogram att tas fram på grund av att 
endast ett objekt är tänkt att exploateras.  

Exploateringen medför att ny byggnadstyp skapas i ett område där det idag endast finns 
enfamiljshus, i form av villor. Genom föreslagen byggnadstyp medförs en naturlig skalförändring mot 
dagsläget, där volymen både i bredd, längd och höjd är större än befintlig bebyggelse. Planförslaget 
möjliggör för proportioner som med hänseende till fastighetsförutsättningar, omgivning samt 
kringliggande bebyggelse anses avvägda.  
 
Föreslagen kvartersmark ligger i huvudsak lägre i höjd över vattnet än huvuddelen kringliggande 
bostadsbyggelse, samt underkastar sig bakomliggande höjdparti. Vid byggnation skall rådande 
rekommendationer möjliggöra för riksintresse för Högexploaterad kust, vara vägledande.  
 

Solljusförhållanden 

 
Förutsättning 
Ingen solstudie genomförts för tänkt byggnation. Kvartersmarken för skola ligger till stora delar lägre 
än kringliggande bebyggelse. Det finns ett höjdparti i anslutning norr och nordväst om 
kvartersmarken för skola, marken sluttar sedan söder och öster ut och avslutas med flacka partier.  
 

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagen exploatering föreslås till en sådan höjd, avstånd, och marknivå att kringliggande 
bebyggelse inte bedöms påverkas på betydande nivå.  
 
Förutsättningarna för erforderligt solljus för skolverksamhet bedöms som goda. Kvartersmarken 
sluttar mot söder och öster, vilket ger möjlighet till solljus under normal verksamhetstid. Även 
kvartersmark för skola i västra delen bedöms få erforderlig tillgång till solljus från öst-syd-västlig 
riktning.  
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Friyta 

 
Förutsättning 
Boverkets riktlinjer för friyta är vägledande för att bedöma hur stor friyta per barn kommunen måste 
tillskapa inom kvartsmark för ändamålet. Friytan är också dimensionerande för hur stor föreslagen 
fastighet behöver vara.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för kvartersmark om cirka 3 hektar för skoländamål. Bedömningen görs att 
ungefär två tredjedelar av marken kan användas till friyta. Friytan möjliggör en verksamhet om drygt 
600 elever i åldrarna F-6. Friytan på fastigheten enligt utförda volymskisser medför ungefär 30-35 
kvadratmeter per elev, beroende på utformning av byggnad, logistikytor och parkering. 
Kompletterande bullermätningar visar att huvuddelen av skolgården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet klarar riktvärden om 50 dB i ekvivalent. Ytan i västra delen som avses för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet förses med prickmark för att säkerställas vid genomförande. 

Friytan har stora kvalitéer och är varierad. Området närmast byggrätten i öster är relativt plant. I 
västra delen har friytan en något tilltagande lutning för att sedan övergå i ett höjdparti som 
avgränsar kvartersmarken.  

Utöver friyta inom kvartersmarken för skoländamål bevaras stora delar om naturområdet i 
anslutning till kvartersmarken. Området kan användas som komplement till friytan inom 
kvartersmarken för verksamheten.  

Kommunen avser att kunna möjliggöra för en varierad utemiljö för verksamheten, där flera olika 
typer av miljöer finns. Det finns även en flackare del i östra och södra delen där yta aktiva ytor med 
högre bullerpåverkan finns. Denna yta är mer utsatt för buller (mellan 50 dB- 55 dB i ekvivalent) och 
lämpar sig därför för aktiviteter där högre bullernivåer från verksamheten kan väntas.  

Friytan bedöms kunna utformas för att möta krav om en utmanande och variationsrik miljö, 
samtidigt som tilltagen yta finns för att skapa en tillgänglig och välprogrammerad yta för lek och 
rekreation.  

Offentlig service 

 

Förutsättning 
Det finns idag ingen offentlig service i området Ammenäs-Skäret. Närmaste kommunal service finns 
att tillgå i Sundsstrand, ungefär 2 km från planområdet, där en förskola om 6 avdelning finns. Skola 
för elever i åldrarna F-6 är Forshällaskolan, vilken ligger 6 km från planområdet. Skola för årskurserna 
7-9 hänvisas till Sommarhemsskolan i Uddevalla tätort respektive Linnéaskolan i Ljungskile tätort.  

Forshällaskolan ligger på landsbygden, cirka en mil söder om Uddevalla och fungerar som grundskola 
för ett stort upptagningsområdet söder om Byfjorden. Forshällaskolan rymmer cirka 300 elever och 
med den elevökning kommunen ser framför sig kommande år kommer dessa platser inte att räcka 
till. När områdena Sundsstrand, Ammenäs och övriga delar av det så kallade Fräknestrandsområdet 
växer så behöver fler klassrum skapas för att möta behovet av antal elever och det med lokaler som 
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möter framtidens krav för en väl fungerande skol- och lärmiljö. År 2023 väntas upptagningsområdet 
bestå av drygt 450 barn i åldrarna 6-12. 

Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret har 
föranletts av en förstudie för placering. Sammantaget så var den placering som nu utreds i detta 
planarbete redovisad som bäst lämpad från de förutsättningar som framkommit i förstudien. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att offentlig service adderas vid en lokalisering i norra delen av Ammenäs-
Forshällaområdet. Kommunen har för avsikt att underlätta hållbara val, en bärande egenskap för 
lokaliseringen är att nästan hälften av upptagningsområdets invånare kan nå skolan med tillhörande 
funktioner inom tre kilometer. Det skapar närhet till social infrastruktur, med möjlighet till hållbara 
transportval.  

Med en ökande befolkningstillväxt i kustzonen mellan Uddevalla och Ljungskile har kapaciteten för 
den nuvarande Forshällaskolan om 300 elever i åldrarna F-6 nåtts. Kommunen ser ett behov av drygt 
450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 är 
prognosen att kommunen behöver tillhandahålla drygt 500 platser. Skolan har ett stort 
upptagningsområde, där stora delar utgörs av landsbygd. 
 

Kommersiell service 

 

Förutsättning 
Det finns idag ingen kommersiell service i områdets direkta närhet. För kommersiellt serviceutbud 
hänvisas i huvudsak till Uddevalla tätort, Ljungskile tätort samt Torp köpcentrum. Dessa punkter finns 
drygt en mil från planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget tillkommer ingen kommersiell service. Markanvändningen samt planförslaget 
bedöms inte påverkas negativt av ett relativt litet kommersiellt serviceutbud.  
 

Infrastruktur och rörelse 

 

Trafik och gator 
 
Förutsättning 
Planområdet ligger i anslutning till Skärets Bryggväg och Lidvägen, båda sköts idag genom enskilt 
huvudmannaskap. Via Skärets Bryggväg förbinds planområdet med väg 679 som sköts av 
Trafikverket.  
 
Väg 679 belastas enligt Trafikverkets siffror från 2015 med ungefär 600 trafikrörelser per dag (ÅDT), 
vilket är en relativt liten trafikmängd. Kommunen har låtit göra kompletterande utredningar samt 
trafikanalyser (AFRY 2021-10-27) för att bedöma utökade trafikmängder från föreslagen 
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skolverksamhet samt en uppräkning av trafikmängder från Skäret, samt det relativt nybyggda 
området Sundsstrand. Trafikmängderna från utredningarna utgör en komplettering till 
förutsättningarna.  
 
Skärets bryggväg är idag utformad som en enkelfilig väg, med ett fåtal mötesplatser. Vägen fungerar 
som utfart till det regionala vägnätet för ett hundratal fastigheter. Längst med södra delen av Skärets 
bryggväg finns en separat grusad yta för gång- och cykeltrafik. Lidvägen är en lokalgata som matar en 
handfull fastigheter, trafikmängden är idag ringa. 
 
Genom planförslaget föreslås en skolverksamhet som dimensioneras för upp till 600 elever. Skolan 
har ett stort upptagningsområde som skall kunna trafikmatas med skolbussar. Antal turer av bussar 
för skolskjuts beräknas till cirka 20–30 per dag som fördelas mellan morgon och eftermiddag. 
Upptagningsområdet struktur är gynnsam för skolskjuts och stora delar av befolkningen bor i stråk 
där skolskjutsen finns idag. 
 
Föreslagen skola förväntas medföra som störst belastning på trafiksystemet mellan 7:30-8:30 på 
morgonen. På eftermiddagen är trafiken generellt mer utspridd med den största delen mellan 13:30-
16:00. 
 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår en ny skolverksamhet i anslutning till Skärets bryggväg. Skolverksamheten har 
ett större upptagningsområde där en betydande del inte kan ta sig till skolan till fot eller via cykel. 
Kommunen har låtit upprätta en färdmedelskalkyl (Afry 2021-07-26) för att bedöma hur stor 
alstringen skolan kan komma att generera för respektive färdmedel, samt antal trafikrörelser med bil 
som kan väntas på grund av planförslaget.  

 

Figur 22. Möjglig ny utformning av Södra delen av Skärets Bryggväg Källa: Uddevalla kommun 
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Trots ett ökat underlag för gång- och cykel finns det underlag för en stor andel att behöva ta sig till 
verksamheten med andra trafikslag.  För att klara den ökade belastningen föreslår detaljplanen att 
Skärets bryggväg att breddas till 6,5 meter körbana samt tillskapandet av en ny separerad gång- och 
cykelbana på östra sidan vägen. Gång- och cykelbanan föreslås att avskiljas med en vegetationszon 
för att öka säkerheten samt minska hastigheten.  

Med en utökad vägbredd finns det utrymme för tillkommande fordon, som skolbussar och 
varuleveranser. Genom breddningen ökas kapaciteten för att erforderligt omhänderta ökad 
trafikbelastning från skolverksamhet samt lokaltrafik till och från bostadsområdet på Skäret.  

Lidvägen föreslås genom förslaget att 
flyttas något söderut. Syftet är att tillskapa 
mark för parkering samt yta för skolbussar 
inom kvartersmark för skola. Vidare är 
syftet att trafikintensiva ytor, med högre 
bullerkällor, placeras längre ifrån befintlig 
bebyggelse.  

Kvartersmarken för skola förses med 
utfartsförbud på de platser som 
specificeras som lokalgator. Lokalgatorna 
är inte avsedda för tung trafik till och från 
skolområdet och specifieras för att minska 
störningar till boende samt förbättra 
siktförhållandena och framkomligheten på 
Skärets bryggväg. Figur 22 är en 
principskiss för hur trafiken till och inom 
skolområdet kan se ut. Det finns genom 
planförslaget möjlighet att separera infart 
för bussar, varuleveranser, hämta/lämna 
samt parkering. Detta bedöms minska 
trycket på respektive infart. Den större 
utfarten från skolområdet är tänkt att 
kunna ledas till Lidvägen för att öka 
framkomligheten på lokaltrafik på Skärets 
bryggväg. 

Trafiktoppar under främst morgontid kommer påverka Skärets bryggväg. Planförslaget föreslår en 
trafikutformning som gynnar lokaltrafiken från bostadsområden på Skäret att nå väg 679 utan att nå 
konflikter med trafik som har skolverksamheten som destination. Södergående trafik på Skärets 
bryggväg har fram till väg 679 inga konflikter att ta hänsyn till då norrgående trafik mot skolan har 
väjningsplikt hela vägen.  

I en trafikanalys (Afry 2021-10-27) har kapaciteten på korsningen Skärets bryggväg och väg 679 
analyserats. Utredningen har även tagit i hänsyn trafikkalkyler på ökad belastning från Sundsstrand 
samt skola.  

Figur 23. Principskiss trafik till Skolverksamhet. Röda pilar 
redovisar infarter, som har väjningsplikt mot södergående trafik. 
Gula pilar redovisar utfarter med väjningsplikt mot trafik på 
lokalgatorna Källa: Uddevalla kommun 
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I trafikanalysen bedöms trafiken vara av sådan volym att endast mindre störningar uppkommer vid 
maxtimme i korsning mellan väg 679 och Skärets bryggväg. Volymen är av en sådan karaktär att 
korsningens kapacitet inte bedöms överskridas. Vägens dimension bedöms generellt fortsatt vara 
erforderlig i förhållande till uppräknad trafikmängd.  

Planförslaget möjliggör för kommunalt huvudmannaskap fram till och med väg 679. Planförslaget 
möjliggör även att framtida eventuella åtgärder för korsningen väg 679 och Skärets bryggväg 
säkerställs för eventuellt ytterligare ökade trafikmängder samt förbättringar för mjuka trafikslag. 
Planen säkerställer även planområdet samt bostadsområdet Skärets koppling med det statliga 
vägnätet.  

Den sammantagna bedömningen för planförslaget är att det går att tillskapa en tillfredställande 
trafiksituation för befintlig lokaltrafik samt trafik till och från verksamheten inom kvartersmarken. 
Trafikvolymerna är relativt låga och en förändring av Skärets bryggväg ökar kapaciteten i stor 
utsträckning och minskar även antalet konflikter. Planförslaget möjliggör för en robust inre 
trafiksituation inom kvartersmarken samt även utrymme för dagvattenhantering. 

Konflikterna från befintliga bostäder väntas generellt vara låg. Trafik från Lidvägen har fortsatt utfart 
mot Skärets bryggväg, men behöver genom planförslaget inte ge företräde till den betydande delen 
av trafik från skolområdet. En betydande del av trafiken väntas angöra skolområdet innan Kullens 
väg. Framkomligheten från Kullens väg bedöms som tillfredsställande.  

Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 
Planområdet är lokaliserat i nära anslutning till bostadsområdena Ammenäs och Skäret. I Skäret finns 
det sedan tidigare en grusad gång och cykelväg längst med Skärets Bryggväg fram tills den statliga 
väg 679. Längre in i bostadsområdet på Skäret finns ingen separat gång- eller cykelväg. I Ammenäs 
finns ännu inget utvecklat gång- eller cykelnätverk.  

Figur 24. Trafikdiagram för att analyser mölig konflikter. Diagramen analyserar morgontrafik för Skäretsbryggväg, 
Kullens väg samt Lidvägen. Källa: Uddevalla kommun 
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Längst med väg 679 planerar Trafikverket tillsammans med Uddevalla kommun en ny gång- och 
cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand. Gång- och cykelvägen planeras att färdigställas senast 
2023. Inom den oexploaterade fastigheten Forshälla-Röd 2:12, finns idag ett antal stigar. Dessa stigar 
är naturligt upptrampade och fungerar som lokala passager. 
 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår en ny skola för F-6, som berör ett stort upptagningsområde, där stora delar är 
landsbygd och med outvecklad infrastruktur för gående och cyklister. Genom planförslaget 
säkerställs en koppling till den planerade gång- och cykelvägen mellan Ammenäs och Sundsstrand.  

Kopplingen mellan väg 679 och föreslagen skolfastighet föreslås genom en gång- och cykelväg i 
anslutning till Skärets bryggväg. Genom denna åtgärd kopplas även passagen för fotgängare och 
cyklister till kollektivtrafiken via väg 679 samman. Gång- och cykelvägen förlängs även förbi 
föreslaget skolområde och ansluter till befintligt lokalgator inom Skäret. 

Skärets bryggväg dimensioneras för dubbelfilig väg ny gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen 
föreslås dimensioneras för att möta och uppmuntra till ett ökat rörelsemönster till fots och via 
cykeln. Mellan vägbana samt gång-och cykelbana finns även utrymme tilltaget för en vegetationszon. 
Vegetationszonen är till för att öka tryggheten hos mjuka trafikkanter, minska hastigheter samt att 
förbättra vindskydd för gående och cyklister. Gång och cykeldelen föreslås anläggas på Skärets 
bryggvägs östra sida, med anslutning till regional cykelväg strax norr om korsningen väg 679 och 
Skärets bryggväg. 

Figur 25. Möjglig ny utformning av Södra delen av Skärets Bryggväg Källa: Uddevalla kommun 
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Längst med Lidvägen föreslås ingen gång- och cykelväg att anläggas. Markområdet för lokalgatan 
möjliggör däremot att en sådan åtgärd eventuellt i framtiden skulle kunna realiseras. Lokala allmänna 
passager och stigar som finns inom Forshälla-Röd 2:12 föreslås delvis att ligga inom kvartersmark 
genom planförslaget. Kvartersmarken för skoländamål gör att dessa passager och stigar inte är 
naturligt tillgängliga under stora delar av dygnet. För att hantera detta har ett antal släpp med 
naturmark skapats runt om kvartersmarken för skolverksamhet, för att kunna möjliggöra att nya 
stigar och passager skapas.  

Sammantaget bedöms planförslaget gynna gång- och cykeltrafiken samt möjliggöra för en stor andel 
av målgruppen för skolan att ta sig till och från verksamheten på ett hållbart sätt. 

 

Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 
Kollektivtrafik finns att tillgå vid infart till Skärets Bryggväg. Busshållsplatsen ligger cirka 200 meter 
sydöst om föreslagen kvartersmark för skoländamål. Kollevtrafiken drivs av Västtrafik med en 
reguljär linje 822 som går mellan Ljungskile C - Uddevalla C. Under rusningstrafik trafikeras området 
av timmestrafik, och under övrig tid varannan timme. Linje 822 kompletteras av lokala extralinjerna 
919 samt 925 som avgår ett par gånger per dag. 
 
I skolområdet Forshälla-Ammenäs anordnas idag kollektiv skolskjuts genom skolbussar. En större del 
av upptagningsområdet har idag möjligheten att nyttja kollektiv skolskjuts. 

 

Planförslag och konsekvenser 
Kollektivtrafiken är reguljär för området genom timmestrafik samt kompletterande avgångar vid 
rusningstid. Det finns möjlighet för personal, boende samt övriga besökare att nyttja kollektivtrafik. 
Utifrån platsens perifera läge anses kollektivtrafiken vara god. 

Tillskapandet av föreslagen bebyggelse bedöms inte utöka underlaget av reguljär kollektivtrafik och 
skapa högre turtäthet för omnämnda linjer i nuläget. Inom planområdet bereds också mark för att 
säkerställa en ny gång- och cykelbana till och från busshållsplatsen för att öka attraktivitet av 
kollektivtrafiken. En ökning av elevantal samt ett stort geografiskt område ger fortsatt underlag för 
kollektiv skolskjuts. Bedömningen av vilka som får möjlighet till anordnad skolskjuts baseras inte 
endast på distans från plats utan bedöms via en helhetssyn, där bland annat ålder, tillgänglighet samt 
cykel- och gångvägar är faktorer. 
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Plats för uppställning av bussar för 
skolskjuts skall anordnas inom 
kvartersmark för skola. Tider för när 
skolbussar kommer till platsen är inte 
något som regleras i detaljplanen. 
Beräknat antal turer av bussar för 
skolskjuts beräknas till cirka 20–30 per 
dag som fördelas mellan morgon och 
eftermiddag. Kvartersmarken bereds för 
att kunna tillgodose cirka 5 
uppställningsplatser för bussar. 
Kvartersmarkens utformning samt areal 
ger även möjlighet till utökning av antalet 
uppställningsplatser för bussar.  

Planområdet är ca 3 ha stort, där trafikytor tillsammans med tillhörande dagvattenhantering 
beräknas utgöra ungefär 5000 kvadratmeter.  

Parkering 

 

Förutsättningar 
Uppförandet av parkering för bostäder, skola och andra ändamål utgår från kommunens 
parkeringspolicy. Den parkeringspolicy som är gällande vid sökande av bygglov skall utgöra 
utgångspunkt för vilka krav som ställs på antal parkeringar.  

Vi uppförande av skola gäller regler för att tillhandahålla handikapparkering i närhet till 
tillgänglighetsanpassad entré.  

Planförslag och konsekvenser 
För skolverksamheten önskas parkering, hämta- och lämna, bussangöring samt varuleveranser att 
separeras i möjligaste mån. För att minska antal bilrörelser nära omkringliggande bebyggelse föreslås 
parkering samt bussangöring anläggas i södra delen av kvartersmarken för skoländamål. 

Inom planförslaget beräknas ett 80-tal parkeringsplatser att uppföras utifrån nu gällande 
parkeringsnorm. Område för handikapparkering avgörs i projekteringsskedet och anpassas efter vart 
tillgänglig entré placeras. 
 
Bedömningen görs att det på ett tillfredsställande sätt går att uppföra nu antal nödvändiga 
parkeringsplatser inom kvartersmarken. Vidare finns det goda möjligheter att inom ramen för 
planförslaget anordna parkering och större delen av erforderliga trafikytor på ett behörigt avstånd 
från kringliggande bebyggelse. 

I anslutning till tänkt parkering i södra delen av kvartersmarken för skolan föreslås fördröjning och 
rening av dagvatten ske.  

 

Figur 26. Möjlig utformning för bussuppställning samt parkering inom 
kvartersmark för skola.  Källa: Uddevalla kommun 
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Geoteknik   
 

Markförhållanden 

 
Förutsättning 
Bohusgeo (2021-02-19) har på uppdrag av Uddevalla kommun undersökt planområdets 
markförhållande. Marken i västra delen är till stor del fastmark. I östra delen av området finns 
jordlager som vilar på berg. Det finns en även grusplan inom planområdet med utfyllnadsmassa i 
östra delen av området. 

I utredningen har den generella stabiliteten bedömts, och uppskattas som tillfredsställande.  

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagna förändringar genom tillförda laster från parkering och byggnader bedöms i området 
generellt kunna genomföras med tillfredsställande stabilitet. Vid ett projekteringsstadium 
rekommenderas i den geotekniska utredningen att kompletterande analys bör utföras för att 
säkerställa tillfredsställande stabilitet vid eventuella schakter och fyllningar.  

Det finns genom utförd utredning av geoteknik och markförhållanden inga täcken på att den 
övergripande stabiliteten utgör en betydande risk. Byggnationen bedöms kunna utformas på flera 
olika sätt inom planområdet utan vara i område där markförhållandena inte tillåter föreslagna 
åtaganden. Den del som i den geotekniska utredningen (Bohusgeo 2021-02-19) avses för 
avschaktning vid byggnation, planläggs som allmän platsmark, natur. Plankartan förses även med 
prickmark på den del av kvartersmark där avschaktning annars erfordras. 

Planförslaget föreslår inte att ytterligare åtgärder skall regleras inom ramen för detaljplanen. 
Kompletterande utredningar bedöms kunna utföras vid ett eventuellt projekteringsskede. 

Bergras och blocknedfall 

 
Förutsättning 
I nordöstra delen av planområdet finns större områden med berg i dagen samt bergspartier som 
tidigare inte har utretts för eventuellt risker. Uddevalla kommun har därför genom Bergab (2020-11-
03) undersökt planområdets förutsättningar för bergsteknik för att kunna värdera konsekvenserna. 
Syftet med föreliggande bergsutredning är att klarlägga de bergstekniska förutsättningarna och 
bedöma risen av blocknedfall eller ytliga ras. 

Utredningen visade i att det föreligger viss risk som måste åtgärdas för föreslagen markanvändning. 
Risken lokaliseras främst till höjdpartiet i västra delen av planområdet. Förslaget från utredningen är 
att risken minimeras genom en första rensning vid entreprenadsskedet samt uppföljande 
besiktningar.  
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För att säkerställa att inga block eller 
stenar rör sig och skadar lekande barn 
bedöms att återkommande besiktningar 
och bergrensning av bergsbranterna 
utförs. Det rekommenderas att 
besiktning och bergrensning utförs vart 
sjätte år. En första rensning bör enligt 
utredningen (Bergab 2020-11-03) 
utföras i samband med 
nybyggnadsentreprenaden. 

Planförslag och konsekvenser 
I Bergabs rapport finns identifierade 
områdena där viss risk föreligger. I 
planförslaget föreslås 
kvartersmark för skoländamål på 
en sådan distans, där åtgärder föreligger 
för att minimera risker. Inom dessa 
områden avses bergrensning ske i ett 
initialt skede, samt kontinuerligt under 
detaljplanens livslängd eller om ingen risk 
längre påvisas. Inga markarbeten för 
byggnader föreslås i områden med 
identifierade partier. 

Planen föreslås med att startbesked inte 
får ges förrän en rensning av aktuella 
bergsbranter har utförts. Huvudman 
ansvarar för skötsel samt säkerställande 
av allmän plats. Inom kvartersmark 
ansvara respektive fastighetsägare för 
åtgärder.  

Grundläggning 

Förutsättning 
Markens lämplighet för planerad 
markanvändning bedöms vara god enligt 
utredningen utförd av Bergab (2020-11-
03). Grundläggning på berg enligt planförslaget bedöms kunna utföras utan ytterligare 
grundförstärkning. Med avseende på eventuellt bergschakt och grundläggning på berg bedöms inga 
restriktioner för byggande och markanvändning vara erforderliga. 

Planförslag och konsekvenser 
Grundläggningen bedöms enligt Bergab (2020-11-03) vara lämplig för valfri grundläggningstyp. 
Planförslaget reglerar inte vilken grundläggningstyp som skall användas. Det bedöms heller inte 
nödvändigt att belasta planområdet med andra restriktioner rörande grundläggning eller marktryck. 

Figur 27. Utredda bergspartier Källa: Bergab 

Figur 26. Bergsparti i västra delen av området Källa: Bergab 
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Radon 

Förutsättning 
Bohusgeo har i samband med en geoteknisk utredning (2021-02-19) utfört en undersökning av 
radonvärden inom planområdet. Marken varierar mellan låg- och normalradonmark inom området. 
Utredningens bedömning är att marken därför bör klassas som normalradonmark. Planerade 
byggnader bör därmed utföras radonskyddande. 

Planförslag och konsekvenser 
Grundläggningen inom området bedöms kunna utformas på ett sådant sätt att den anpassas till 
radonvärden. 

Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

Förutsättning 
Vatten från planområdet har sin slutrecipient i Havsstensfjorden, som klassas som Natura 2000 och 
därmed är riksintresse. Vattnet rör sig från planområdet söder ut via Skärets bryggväg och sedan 
väster ut via en uppsamlande bäck som rör sig över åkerlandskapet. Havsstensfjorden är en känslig 
recipient och vattenkvalitén i vattnet påverkas av omkringliggande exploateringar samt hur vatten 
fördröjs och renas.   

Figur 28. Vattenväg från planområde till slutrecipient  
Källa: Uddevalla kommun 



45 
 

Vattnet som finns inom planområdet har en mindre lokal tillrinning. Planområdets tillrinning kan 
huvudsakligen delas upp i två områden. Dessa avrinningsområden är relativt små och leder båda 
vidare till den bäck som finns söder om planområdet. Området är relativt kuperat och lutar från ett 
högre parti i norr till en flackare del i söder. Ett höjdparti i västra delen av planområdet verkar idag 
som naturlig vattendelare.  

 

I östra avrinningsområdet rör sig dagvattnet i flera mindre flöden innan det når diket i anslutning till 
Skärets bryggväg. Avrinningsområdet som berör planområdet är ungefär 3,5 ha stort och utgörs idag 
främst av skogsmark och berg.  

Figur 30. Avrinningsområden östra delen av 
planområdet Källa: SCALGO Live 

Figur 31. Avrinningsområden västra delen av 
planområdet Källa: SCALGO Live 

Figur 29. Avrinningsområden inom planområdet Källa: Uddevalla kommun/SCALGO Live 
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I västra avrinningsområdet rör sig vattnet till stor del i västra delen av fastigheten Forshälla-Röd 2:31 
för att sedan ta sig via Lidvägens vägdike vidare till ett åkerdike som leder vattnet till bäcken.  
 
Avrinningsområdet som berör planområdet är ungefär 1,9 ha stort och utgörs idag främst av 
skogsmark och berg. Det finns ett par befintliga bostadsfastigheter inom avrinningsområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Det finns goda möjligheter att på ett tillfredsställande sätt fördröja och rena dagvatten som 
uppkommer och har sitt avrinningsområde genom planområdet. Uddevalla kommun har i 
planarbetet låtit AFRY(2021-10-27) upprätta en dagvattenutredning, för att fördjupa kunskaperna 
kring dagvatten och skyfalls förutsättningar och konsekvenser. 

I västra delen av planområdet föreslås markanvändningen i huvudsak att vara likvärdig nuläget. 
Därför föreslås inga ytterligare åtgärder att implementeras inom ramen för planförslaget. Vid 
avstyckning eller ökad exploatering inom kvartersmark för bostad gäller Uddevalla kommuns 
riktlinjer kring dagvattenhantering.  
Inom östra delen av planområdet föreslås naturmarken att övergå till exploaterad mark för 
skoländamål. I planförslaget finns tilltagna ytor som möjliggör fördröjning och rening inom 
kvartersmarken. Vattnet rör sig naturligt från norr till söder över kvartersmarken och samlas upp vid 
en punkt där den befintliga Lidvägen möter Skärets bryggväg. Vattnet föreslås att fördröjas genom 
lokala åtgärder som exempelvis biofilter i anslutning till byggnader och skolgård samt en torr damm 
som kan ansamla vatten i anslutning till tänkt parkeringsyta.  

Befintlig höjdsättning av området ger ett naturligt fall mot söder. Inom planområdet finns inga 
betydande partier med lägre marknivåer där vatten fastnar. Genom föreslagen exploatering föreslås 
byggrätten för skola placeras i östra delen av området, i närhet till Skärets bryggväg samt Lidvägen. 
Bedömningen görs att det med god lokal höjdsättning går att kunna tillskapa en god 
dagvattenavrinning, fördröjning och rening inom byggrätten. Området ligger även högre än 
kringliggande vägar vilket minskar risken för översvämningar.   
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AFRY (2021-10-07) bedömer i en dagvattenutredning att det med föreslagna dagvattenlösningen går 
att anordna fördröjning och rening för sammantaget 472 m3 dagvatten inom planförslaget. Detta kan 
åstadkommas genom fördröjning och rening i växtbäddar. 

Figur 33. Principskiss dagvattenhantering illustrationsplan Källa: AFRY 

Figur 32. Principskiss dagvattenhantering Källa: AFRY 
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Vid skyfall bör dagvattnet från de föreslagna anläggningarna kunna brädda ut till omgivningen utan 
att skador på bebyggelsen uppstår och avrinna till lågpunkterna söder om planområdet förutsatt att 
höjdsättning inte ändras avsevärt. 

Den Utförda föroreningsberäkningen indikerar att den årliga föroreningstransporten ökar något för 
några av de studerade ämnena på grund av de ökade dagvattenflöden exploateringen ger upphov till. 
Vid tester av föroreningsscenarion ger en ökad mängd reningsåtgärder ingen påtaglig effekt, varpå 
rening enligt lösningsförslaget anses vara så lågt som det går att nå med åtgärder inom området. 

Utgångpunkten för det föreslagna dagvattensystemet är att ökning av förorenings- och 
flödesbelastning till recipienten i möjligaste mån ska begränsas. 

För att uppnå tillräcklig fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet föreslås att efterfölja 
motsvarande rekommendationer från upprättad dagvattenutredning (AFRY 2021-10-07). Det innebär 
att dagvatten som bildas på hårdgjorda ytor inom den planerade bebyggelsen leds till växtbäddar 
med tillsats av icke-gödslad biokol för rening och fördröjning. Det föreslagna dagvattensystemet bör 
ha en total fördröjningsvolym på minst 472 m3. 

Föreslaget dagvattensystem är anpassat för att rena och fördröja förorenat dagvatten från de 
fordonsbärande ytorna samtidigt som stora vattenflöden kan hanteras i växtbäddar och diken. Med 
föreslaget dagvattensystem kommer det framtida dagvattenflödet fördröjas till befintlig nivå vid ett 
dimensionerande 20-årsregn. Genom implementering av dagvattenåtgärder bedöms recipientens 
påverkan minimeras till största mån som är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Även möjlighet till en 
dimensionering för fördröjning och rening av 100-års regn bedöms möjlig inom ramen för 
planförslaget, vilken finns redovisad i dagvattenutredningen.  

För att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för den känsliga recipienten Havsstensfjorden. 
Beräkningarna av föroreningsbelastningen från området visar på en ökning för hälften av ämnena 
och en minskning eller oförändrat för den andra hälften. Tre av dessa ämnen som ökar (fosfor, kväve, 
koppar) har enligt recipientens senaste statusklassning (VISS, 2021) en god status och två ämnen 
(kvicksilver, antracen) är klassade som uppnår ej god status. För att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna följas i recipienten bedöms att föroreningsbelastningen från dagvattnet totalt sett behöver 
minska, och att nya exploateringar följer den kommunala dagvattenhanteringspolicyn. Utifrån denna 
bedömning har åtgärdsnivån om ett dimensionerande 20-årsregn tagits fram. De förändring som 
planförslaget medför anses vara så låga som det går att nå med åtgärder inom området och 
konsekvensen försumbar.  
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Översvämningsrisk 

 
Förutsättning 
 

Planområdets lägsta punkt ligger på 
ungefär +16,0 meter över havet. Ingen 
risk för översvämning från 
havsnivåhöjningar föreligger. 
Planområdet ligger cirka 150 meter från 
närmaste betydande vattendrag och 
bedöms inte påverkas av 
översvämningar från vattendraget.  

Tillfartsvägen till planområdet, Skärets 
bryggväg, ligger cirka 2,0 meter över 
bäckfåran i anslutning till väg 679. 
Risken för att tillfartsvägen 
översvämmas på ett betydande sätt 
bedöms inte föreligga.  

Inom planområdet finns det idag inga ytor där höjdsättningen medför lokalt betydande 
översvämningsrisk. Avrinningen sker med en naturlig lutning från norr till söder utan betydande 
markvariationer som kan medföra lokala översvämningar.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås exploatering som förändrar marknivåer främst ske i planområdets 
östra del. Det föreligger inga betydande risker för lokala översvämningar från skyfall eller 
havsnivåhöjningar förutsatt att marknivåerna vid exploateringen tillgodoser vattenvägar som låter 
vattnet att naturligt röra sig söder ut från fastigheten.  

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösning inte kommer att vara tillräcklig för att omhänderta allt dagvatten. God lokal 
höjdsättning som inte skapar instängda områden och lokala lågpunkter där dagvatten kan samlas 
bedöms kunna tillskapas genom planförslaget 

Risken för att tillfartsvägen översvämmas eller på annat sätt får en betydande negativ konsekvens av 
skyfallshändelser bedöms inte vara av sådan karaktär att ytterligare åtgärder föreslås inom ramen för 
planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte bidra negativt till att väg 679 möjlighet att hantera 
dagvatten och skyfall som kan orsaka översvämningar eller annan skada. Planområdet är endast en 
försumbar del av vattendragets upptagningsområde. Genom implementering av föreslagna åtgärder 
för fördröjning och rening av dagvatten och skyfall bedöms inte nedströms vattendrag eller 
tillfartsväg översvämmas.  

Inom planområdet kommer vägar, diken samt orörda öppna ytor att utgöra sekundära 
avrinningsvägar vid skyfall. Vid skyfall bör dagvattnet från de föreslagna anläggningarna kunna 
brädda ut till omgivningen utan att skador på bebyggelsen uppstår och avrinna till lågpunkterna 
söder om planområdet, som utgörs av åkerlandskap.  

Figur 34. Terräng planområde  
Källa: SCALGO Live 
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Sociala perspektiv  

Social hållbarhet 

 

Förutsättning 
Uddevalla kommun har som ambition att sträva efter social hållbarhet, varför sociala konsekvenser 
ska avvägas och analyseras. Vid behov upprättas en social konsekvensanalys för att utreda påverkan 
av planförslaget om innehållet kan antas innebära en betydande konsekvens för social hållbarhet. 

I närheten till planområdet finns idag en homogen bebyggelsestruktur. Det finns ingen kommunal 
service och endast ett fåtal anordnade gemensamma utrymmen, samlingsplatser och möteslokaler.  

Planförslag och konsekvenser 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan antas leda till betydande konsekvenser för social 
hållbarhet. En särskild social konsekvensanalys kommer därför inte upprättas i detaljplanearbetet.  

Planförslaget bedöms få goda effekter på social hållbarhet genom adderandet av nya mötesplatser, 
tillgång till rekreation samt anordnade vistelseytor. 
 

Jämställdhet  

 
Förutsättning 
Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. 

Planförslag och konsekvenser  
Planförslaget utgår från en skola med ett möjligt upptagningsområde av främst boende längs med 
kuststräckan Sundsstrand -Råssbyn. Boende inom dessa upptagningsområden har likande 
socioekonomiska förutsättningar och planförslaget riskerar förbise social mångfald.  

Till planområdet har flera alternativa färdsätt möjliggjorts vilket ska göra området lättillgängligt 
oavsett transportmedel.  

Barnperspektiv 

 
Förutsättning 
I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram och beaktas. Vid planeringen av 
nya detaljplaner eller andra åtgärder som berör den fysiska planeringen så skall barnperspektivet 
värderas samt konsekvenserna analyseras. 

Idag vittnar gångstigar inom skogsområdet i väst att planområdet används som passage från 
bostadsområdet fram till Lidvägen. Inom områdets skogbeklädda delar finns förutsättningar för 
rekreation i form av naturlek. I övrigt är det främst Lidvägen och Skärets Bryggväg som nyttjas av 
barn som går till fots eller cyklar mellan sina bostäder och ut till väg 679. Skärets Bryggväg är till viss 
del i öster grusad där gång- och cyklister hänvisas. Den grusade gång- och cykelbanans sträckning 
börjar ca 40 meter från väg 679 och sträcker sig närmare 280 meter för att därefter mynna ut i 
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körbanan. Det finns ingen sidoremsa för att skilja körbanan från gång- och cykelbanan. Vid väg 679 
finns busshållplatser för upphämtning av avlämning av skolbarn.  

Nordväst utanför planområdet finns en mindre lekplats och gräsbelagd fotbollsplan om 
uppskattningsvis 1000 kvm. 

I samband med framtagning av planhandlingar har Uddevalla kommun haft flertalet dialoger i olika 
forum. I dialoger har även yngre personer och barn varit delaktiga. Barn framhäver en variationsrik 
närmiljö med goda möjligheter till lek som en viktig del i planeringen. Funktioner som är tillgängliga 
är också något som har betydelse.  

Planförslag och konsekvenser 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av skola för barn i åldrarna förskoleklass till 
årskurs 6.  

En skola skapar fler platser för lek än vad som tidigare finns tillgängligt i närområdet. Genom 
utbyggnad av skärets Bryggväg med sidoremsa mellan gång- och cykletrafik och körbanan tryggar 
barns färdväg från väg 679 in till planområdet. Gång- och cykelbana är förlagd i väster om Skärets 
Bryggväg med syfte att minimera barns passager över körbanor. Hänsyn har tagits till hämtning och 
lämning av barn och möjliggörs även inom skolfastigheten.  

I de norra delarna av planområdet bibehålls vegetationen och kommer i planförslaget utgöras av 
naturmark. Markområdet kan också användas som skolskog. Tidigare passager från bostadsområde i 
väster till Lidvägen övergår till tryggare, mer anordnade ytor inom kvartersmark.  

Hälsa och säkerhet 

Ledningar  

Förutsättningar 
Inom området finns det inga luftburna kraftledningar. Det finns heller inte andra ledningar som kan 
antas vålla skada för föreslagen markanvändning eller kringliggande bebyggelse. 

Planförslag och konsekvenser 
Det finns inga ledningar som kan antas vålla skada för hälsan i närhet till kvartersmarken i 
planområdet. Genom planförslaget tillkommer heller inte ytterligare ledningar som har betydelse för 
hälsa eller säkerhet. 

Förorenad mark 

Förutsättning 
På uppdrag av Uddevalla kommun har Relement genomfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (2020-12-01) inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 och del av Forshälla-Röd 2:3. 
Syftet med undersökningen har varit att utreda föroreningar inom området. Det finns sedan tidigare 
inga kända föroreningar inom området. Utredningen bekräftar att ingen verksamhet som skulle 
medföra förorenad mark i området har bedrivits på platsen. Det finns även ingen indikation på att 
utfyllnad med schaktmassor ska ha skett inom området. Undantaget är en äldre markyta där främst 
en förhöjd blyhalt har påträffats.  
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Resultaten från samtliga vattenprov visar nivån av metaller och organiska ämnen understiger 
Naturvårdsverkets kriterier för skydd av grundvatten som resurs samt Svenska Petroleum Institutets 
(SPI) riktvärde för skydd av ytvatten och inträngande ångor. Resultatet från tagna jordprover visar att 
halterna av föroreningsnivå inom området är generellt mycket lägre än Naturvårdsverkets riktlinjer 
för känslig markanvändning (KM, MKM). Inom planområdet, vid en grusad yta, uppmättes en något 
förhöjd blyhalt och PAH-halt.   

Planförslag och konsekvenser 
Den miljötekniska undersökningen visar att marken i området är lämplig att användas för skola. 
Angående den påvisade föroreningen av bly ska avgränsning utföras och vid behov saneras under 
bygglovsprocess. Frågan ska hanteras inför att startbesked lämnas. Planbestämmelse införs för att 
säkerställa planens genomförande.  

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. 

Buller 

Förutsättning 
Riktvärden för ekvivalent buller på skolgård ligger på 50 dBA för de delar som avser pedagogisk 
verksamhet, lek och vila. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller till bostadsfastigheter är även utgångspunkt för 
omgivningspåverkan. 

För planområdet har en trafikbullerutredning utförts av Akustikverkstan (2021-02-03) samt 
kompletterande detaljerade bullerutredningar för skolgård (2021-02-17 och 2021-11-01). 
Sammanfattningsvis visar utredningarna att majoriteten av bullerpåverkan från trafik uppkommer 
från E6an, som ligger cirka 1 kilometer öster om planområdet. Trafikbuller kommer även från lokal 
trafik på Skärets bryggväg, vilken ligger i östra delen av planområdet. Trafikmängden samt distansen 
till väg 679 medför att planområdet inte påverkas i större utsträckning från denna väg. 

Trafikbullerutredningen (Akustikverkstan 2021-11-01) har även kompletterats med vinddata från 
SMHI för att bedöma om vindriktningen har påverkan på bullernivåerna inom planområdet.  

I de första bullermätningar har den nordiska beräkningsmodellen använts för att beräkna 
bullernivåer. Beräkningsmetoden utgår från ett ”worst-case scenario” där vinden alltid kommer från 
bullerkällan. I detta fall innebär det att bullerutredningen från 2021-02.17 baserats på en konstant 
östlig vind.  

Uddevalla kommuns har låtit SMHI ta fram vinddata för området för att bedöma om detta är ett 
troligt scenario. Vindstudien visar att området präglas av övervägande av västliga och sydliga vindar. 
Utgångspunkten är att planförslaget skall klara riktvärden för trafikbuller i enlighet med nordisk 
beräkningsmodell. 
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Planförslag och konsekvenser 
Efter ett genomförande av planförslaget förväntas ljudnivån öka ytterligare i samband med en ökad 
trafik på Skärets bryggväg. Trafikökningen är främst under dagtid från skolbussar och personbilar. De 
delar av Skärets Bryggväg och Lidvägen som leder till planområdet samt väg 679 i båda färdriktningar 
berörs av en ökad trafikmängd. Lidvägen och Skäretsbryggvägs förlängningar i bostadsområdet 
föreslås som lokalgator, där trafik till skolverksamhet inte avses.  

Den detaljerade bullerutredningen från Akustikverkstan (2021-11-01) visar att planområde 
överskrider riktvärden om 50 dB, enlighet med nordiska beräkningsmetoden, på större delen av 
fastigheten för skola. Utredningen har även gjort analyser för området med byggnation. 
Simuleringarna visar att skolområdet har goda förutsättningar att klara rekommenderade riktlinjer 
för ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå. Beräkningar har även prövat flera olika alternativ för 
hur exploateringen av fastigheten kan se ut i enlighet med planförslaget. De beräkningar där 
byggnaderna placeras i östra delen av planområdet har visat sig bäst lämpade för att klara 
rekommendationerna. Hur byggnadskropparna placeras i det östra området visar utredningarna ha 
mindre betydelse.  

Figur 36. Vägar i anslutning till planerad skola. Röda och orange sträckor antas få en större trafikmängd om skolan  
Källa Uddevalla Kommun/Trafikverket/ Akustikverkstan 
 

Figur 37a & 37b. Utbyggnadsförslag 2040 med exempel på byggnation med solitära byggnader. 37a visar med nordisk 
beräkningsmodell och 37b med vinddata från SMHI.  Källa: Akustikverkstan  
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Beräkningarna visar att planförslaget har goda förutsättningar att tillgodose rådande riktlinjer för 
skolgård från trafikbuller. Enligt bullerutredningen kommer en majoritet av det som avses som 
friytan att klara av bullernivåer som är lägre än 50 dBA i ekvivalent enligt den nordiska 
beräkningsmodellen. För övriga vistelseytor inom skolgården uppfylls riktlinjerna för ljudnivå över 
nästintill hela skolgården. Undantaget är direkt angränsande Skärets bryggväg, där ljudnivån 
överstiger 55 dBA.  

För maximal ljudnivå är riktvärde för skolgård 70 dBA, vilket uppfylls i de delar som avses för lek, 
pedagogik och vila, samt övriga vistelseytor på skolgården. 

Genom kompletterande utredningar där även områdets vindförhållanden läggs med i utredningen 
visar planförslaget mycket goda förutsättningar att tillgodose rådande riktlinjer för skolgård från 
trafikbuller. Sammantaget bedöms det lämpligt att placera skolan i östra delen av planområdet för 
att tillgodose rekommendationer om maximal ekvivalent ljudnivå från trafik inom skolområdet. 
Plankartan förses därför med prickmark i västra delen för att säkerställa planens intentioner. 

Till följd av en ökad trafikmängd beräknas ljudnivån för de omkringliggande bostäderna öka med 0-2 
dBA vid fasad. Främst är det fastigheterna nordöst om planområdet, Forshälla-Röd 2:101 och 2:102 
som påverkas av en ljudnivåökning på 2 dBA.  

För bostadsfasader är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå om 65 dBA samt maximal ljudnivå nattetid 
om 80 dBA. Berörda bostadsfastigheter bedöms inte få riktvärden överskridna till följd av 
planförslaget. 

 

 

Figur 38a & 38b. Utbyggnadsförslag 2040 med exempel på byggnation med sammankopplad byggnad. 38a visar med 
nordisk beräkningsmodell och 38b med vinddata från SMHI.  Källa: Akustikverkstan 
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Verksamhetsbuller 

Förutsättningar 
Föreslagen verksamhet inom kvartersmarken kan medföra verksamhetsbuller. Utgångspunkten är 
naturvårdsverkets riktlinjer som pekar på en hög tolerans av ljud från människor samt exempelvis 
skolgårdar. Verksamhetsbuller från skola skall inte likställas med exempelvis industribuller, där fast 
riktvärden finns. Ljud från skola, lekplatser och idrottsanläggningar skall beaktas i planläggning och 
planeringen skall utgå från att minska risken för eventuella störningar som kan påverka omgivningen.  

Uddevalla kommun har låtit utreda verksamhetsbuller (Akustikverkstan 2021-06-17) på en befintlig 
skola för att få riktvärden för buller från olika ytor. Utredningen utfördes på Forshällaskolan, som 
endast har ca 325 elever. Friytan på Forshällaskolan motsvarar Boverkets rekommendationer, vilket 
innebär att liknande koncentrationer av användning av ytor även kan uppstå på skola inom Forshälla-
Röd 2:12. Utredningens syfte är endast att ge kommunen bättre förståelse för hur bullernivåer från 
skola kan låta.  

Utredningen visar att det främst är ytor med hög aktivitet och idrott som bidrar med bullerkällor. 
Utredningen bekräftar naturvårdsverkets motsvarande riktlinjer från användning av en idrottsplats, 
exempelvis vid matcher i lagidrotter, är det inte ovanligt att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder 
som ligger granne med idrottsplatsen uppgår till 50 – 55 dBA. Maxnivån vid ljudtoppar från spelare 
och publik kan vara 75 – 80 dBA. 

Området är naturligt avgränsat av höjdskillnader vilka begränsar spridningen av eventuellt 
verksamhetsbuller. En handfull bostäder finns inom 50 meters avstånd från fasad till tänkt skolgård.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att skola uppförs i östra delen av planområdet, vilket avgränsar och reducerar 
eventuellt buller från verksamheten till kringliggande bebyggelse. Trafikytor är förlagda i stor 
utsträckning till södra delen av kvartersmarken vilken ligger ett hundratal meter från närmast berörd 
bebyggelse.  

Utgångspunkten är att en högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från 
människor.  

Med hänvisning till att bedömning av störning bör göras utifrån förutsättningarna på platsen bland 
annat avstånd till bostäder och antal samtidiga användare av anläggningen. Planen föreslår att införa 
natursläppen med 15 meter, mellan kvartersmark för skola och kvartersmark för bostäder för att 
minska påverkan av verksamhetsbuller.  

Ett antal fastigheter får även möjlighet till kompletteringsmark för att ytterligare minska påverkan 
från ljudstörningar, vilket möjliggör för åtgärder inom kvartersmark för bostadsändamål och 
ytterligare utökar distans från bostad och aktiva ytor. Eventuellt bullerdämpande åtgärder inom 
enskilda bostadsfastigheter bekostas av respektive fastighetsägare. 

Bullervärden är som störst i aktiva zoner, och avtar med distans från bullerkällan. Kvartersmarken för 
skola regleras i västra delen med prickmark för att ytterligare reglera byggrätten och tillhörande 
aktiva ytor. Dessa ytor hänvisa i huvudsak till östra delen av kvartersmark för skoländamål. Denna yta 
är mer utsatt för buller från trafik (mellan 50 dB- 55 dB i ekvivalent) och lämpar sig därför för 
aktiviteter där högre bullernivåer från verksamheten kan väntas.   
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Normal rekreativ aktivitet utomhus och inomhus inom skolområde bedöms inte medföra betydande 
ljudstörningar utanför ordinarie verksamhetstid. Berörda lagstiftningar gäller vid evenemang med 
betydande bullerpåverkan samt vid obehörig eller vårdslös nyttjande av kvartersmark samt allmän 
platsmark.   
 

Luftkvalitet  

Förutsättningar 
Planområdet ligger i en icke-urban miljö med få kända källor som skulle kunna orsak en sämre 
luftkvalité. Kvartersmarken för skoländamål är idag oexploaterad och ligger delvis öppet och väl 
ventilerat.  

Planförslag och konsekvenser 
Luftkvalitén i området bedöms som god. Tillkommande trafik är inte av sådan volym att betydande 
luftföroreningar kan förväntas. Ytterligare uppmätningar anses inte vara nödvändiga.  

Ljusföroreningar  

Förutsättningar 
Området ligger utanför stadsmiljö är idag mindre påverkat av ljusföroreningar. Inom området skapas 
idag ljusföroreningar genom befintlig bebyggelse. Befintliga lokalvägar är idag inte upplysta. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så föreslås förbättringar av Skärets bryggväg. För att öka tryggheten för 
tillkommande trafik samt gående och cyklister tillkommer trafikbelysning.  

Bedömningen görs att det finns en viss negativ effekt för ljusföroreningar, men en ökad trygghet för 
trafik och oskyddade trafikanter. Kommunen kommer i det vidare arbete bedöma hur belysningen 
kan påverka landskapsbild samt befintlig bebyggelse. 

Genom planförslaget föreslås en upprustning av Skärets bryggväg, där nya amaturer möjliggörs. 
Bedömning görs att intresset av upplysta gator i koppling till exempelvis gång- och cykelvägar 
överväger enskilda sakägare. Kommunen bedömer att det inom ramen för detaljplanen på ett 
erforderligt sätt går att reglera placering samt ljusstyrka i gatuarmaturer, där konsekvensen för 
enskilda blir mindre.  
 
Ljus från verksamheten bedöms ge viss påverkan i området, särskilt för de fastigheter som är i 
närmast anslutning till kvartersmark för skoländamål. I planförslaget har kvartersmarken anpassats 
där byggrätten till största del ansluts till gator – för att samla armaturer geografiskt. Kommunen 
föreslår i granskningshandlingen att utöka natursläppen mellan kvartersmark för skola och 
kvartersmark för bostäder.  

Ljusföroreningar som planförslaget kan medför för djurliv bedöms inte vara av en sådan karaktär att 
ytterligare åtgärder behöver tillämpas. Planförslaget möjliggör för byggnation i ett redan etablerat 
bostadsområde där ljuspåverkan redan kan uppstå. 
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Teknisk försörjning 
 

Vatten och spillvatten 

Förutsättning 
Vatten och avlopp finns utbyggt i närområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kan kopplas på det kommunala VA-nätet. Det finns kapacitet i nätet för föreslagen 
exploatering.  

Dagvattenanordning 
Förutsättning 
Dagvattenfördröjningen finns genom naturlig infiltration samt befintliga diken. Det finns ingen 
gemensam anordnad fördröjningsanordning i närheten till föreslagen kvartersmark. 

Planförslag och konsekvenser 
Inom kvartersmarken skapas yta för att möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Dagvattenanordning föreslås ske inom kvartersmark.  

El 

Förutsättning 
Det finns en transformatorstation i planområdet. Tillgång till el finns i anslutning till planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Kapaciteten för nätet behöver utökas för att bemöta en ökad exploatering i området. Möjlighet finns 
att utöka kapaciteten. Transformatorstation kan genom planförslaget eventuellt behöva flyttas.  

Uppvärmning 
Förutsättning 
Det finns inget fjärrvärmenät utbyggt i anslutning till planområdet. Uppvärmning förutsätts ske 
genom eget system inom kvartersmark. 

Planförslag och konsekvenser 
Exploateringen i planförslaget förutsätts värmas upp genom eget system. Möjlighet finns för 
exempelvis bergvärme eller egen pelletspanna.  

 

Brunnar 
Förutsättning 
Inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:60, Ammenäs 1:223 samt Ammenäs 1:297 finns energi- 
respektive vattenbrunnar registrerade.  

Planförslag och konsekvenser 
Brunnarna som finns registrerade bedöms vara på en sådan distans, att de inte påverkas av 
planförslagets intentioner. 
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Genomförandebeskrivning 
 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för detaljplanen slutar fem år efter det att planen vunnit laga 
kraft.  
 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva 
planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen 
inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet.  

Ansvarsfördelning 

Exploatören som i detta fall är kommunen tillsammans med Hemsö ansvarar för genomförandet av 
detaljplanen. Som huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan. 
  

Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

VÄG Trafikverket Trafikverket 

GATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

GATA1 Lokalgata Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

NATUR  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 
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Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

S (Skola) Fastighetsägare Fastighetsägare 

B (Bostäder) Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten-, spillvatten- och 
dagvatten 

Fastighetsägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

E (Tekniska anläggningar) Uddevalla Energi Uddevalla Energi 

E1 (Transformatorstation) Uddevalla kommun Uddevalla Energi 

   

Övriga anläggningar   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänna vatten-,spillvatten 
och dagvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

Eventuell flytt eller 
uppdimensionering av 
befintliga allmänna vatten-, 
spillvatten och 
dagvattenledningar 

Uddevalla kommun Västvatten 

Fiber Ledningsägare Ledningsägare 

Eventuell flytt av befintliga 
fiberledningar 

Uddevalla kommun Ledningsägare 

Elledningar Uddevalla Energi Uddevalla Energi 

Eventuell flytt av befintliga 
elledningar samt 
transformatorstation 

Uddevalla kommun Uddevalla Energi 

Tele Ledningsägare Ledningsägare 

Brandpost Uddevalla kommun Västvatten 
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Allmän plats 

Infrastrukturen i planområdet behöver kompletteras med utbyggnad av gata och lokalgata samt in- 
och utfarter mot kvartersmark. Naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen. 
Trafikverket är fortsatt väghållare för väg 679.  

Kvartersmark 

Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, 
byggnader och enskilda vatten- och spillvatten samt dagvattenanläggningar. 

Vatten- och spillvattenanläggningar samt brandvatten 

Allmänna vatten- och spillvattenledningar ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet. De 
allmänna anläggningarna är redan utbyggda i området och avsättning för VA anslutning behöver 
tillskapas i skoltomtens gräns. Dagvatten ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet och 
hantering av dagvatten får hanteras inom varje fastighet.  

Brandpost finns placerad vid infarten till planområdet men behöver ses över för att klara en kapacitet 
om minst 1200 l/min. Befintlig spillvattenledning sydost om planområdet behöver dimensioneras 
upp från skolans kommande anslutning till befintlig pumpstation.  

El-, fiber och teleledningar 

Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet. Eventuellt behöver elnätet utökas för att 
ha kapacitet för att klara av det nya skolområdet. Transformatorstationen som är placerad vid 
korsningen Skärets Bryggväg och Lidvägen blir berörd av skolområdet och behöver flyttas till en ny 
placering. 
 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
 

Fastigheter och rättigheter inom planområdet 

I planområdet ingår hela eller delar av de kommunala fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 2:3, 2:15 och 
de privata bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 2:60, 2:13, 2:23, 2:102 samt 
marksamfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4. De fastigheter som ingår i Ammenäs ga:1 
påverkas också av detaljplanen.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga 
fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Kommunen står som initiativtagare till detaljplanen för att ge förutsättningar att uppföra en ny F-6 
skola i Skäret med kapacitet upp till 600 elever med tillhörande friytor, angöringsytor, parkering samt 
nödvändiga komplementbyggnader. 

I planläggningen prövas även möjligheten att utvidga Skärets Bryggväg samt korsningen från väg 679 
in till planområdet för att klara en förhöjd trafikgenomströmning samt säkra en tillfredställande gång 
och cykelväg fram till skolområdet. 
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Samfälligheter 

Inom planområdet finns marksamfälligheterna Forshälla-Röd s:2, s:3 och s:4 registrerade i 
lantmäteriets fastighetsregister. Samfälligheterna har ändamålet väg. Delägande fastigheter i 
samtliga av samfälligheterna är Forshälla-Röd 1:1, 2:3, 2:5, 2:6, 2:7 och 2:82. Kommunen kommer 
ansöka om en lantmäteriförrättning och inlösen av samtliga samfälligheter inom planområdet. 
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ger kommunen lösenrätt på mark som inte är i 
kommunens ägo. Ersättningsreglerna ska tillämpas i enlighet med expropriationslagen 4 kap 1 § 
vilket innebär att en ersättning ska betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens 
marknadsvärdesminskning samt ett tillägg på 25 %. För kvartersmarken som blir berörd av den 
samfällda marken får prövning ske i en lantmäteriförrättning. Vid inlösen av kvartersmark ska 
ersättning betalas i enlighet med fastighetsbildningslagen 5:10a § och betalas med ett belopp som 
motsvarar fastighetens marknadsvärdesminskning och därutöver ska tas skälig hänsyn till det 
särskilda värde som fastigheten har för tillträdaren.  

Om det inom planområdet finns samfälligheter som i någon del är ofullständigt redovisade, kommer 
det att utredas i samband med förrättningen. Delar av samfälligheterna bedöms bli onyttiga när 
detaljplanen genomförs vilket innebär att delägarna inte drabbas av någon skada. Avsikten är att 
kommunen ska förvalta allmänna platser inom planområdet, vilket inkluderar vägar och naturmark. 

Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten  

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen efter att den fått laga kraft. Genomförandet av 
detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, 
avstyckning/bildande av ny skolfastighet samt omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning. 
Befintliga rättigheter kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas. 
Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende åtgärder som 
krävs för detaljplanens genomförande. Detta med undantag av marköverföring till Forshälla-Röd 
2:31, 2:60, 2:13 och 2:102 där fastighetsägarna ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning.  

En fastighet för skoländamål ska bildas. Det kan ske genom avstyckning av en ny fastighet alternativt 
ombildande av befintliga Forshälla-Röd 2:15. De befintliga bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 
2:60, 2:13 och 2:102 kommer att kunna utökas med kvartersmark. Allmän platsmark i detaljplanen 
kommer att överföras till den kommunala fastigheten Forshälla-Röd 2:12. För utförligare beskrivning 
av hur befintliga fastigheter och marksamfälligheter påverkas av detaljplanens genomförande, se 
avsnitt fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Gemensamhetsanläggning 

I planområdet finns vägar som ingår i Ammenäs ga:1. Ammenäs ga:1 förvaltas av Nordviks 
samfällighetsförening. Avsikten är att Ammenäs ga:1 ska omprövas genom en lantmäteriförrättning 
som söks av kommunen. De delar av gemensamhetsanläggningen som i detaljplanen betecknas som 
allmän plats GATA och GATA1 ska då upphävas. Vägarna kommer därefter att förvaltas av 
kommunen. Ersättning för att marken frigörs från belastning av gemensamhetsanläggningen prövas i 
en lantmäteriförrättning. Överenskommelse om ersättning för den befintliga väganläggningen får ske 
i en överenskommelse mellan vägföreningen och kommunen.  
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Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
samt även utanför planområdet för de delägande fastigheterna i Ammenäs ga:1. 

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. De 
redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning.  

 
Nr på 
karta 

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens 
av planen 

Ändamål 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
3 
 

Forshälla-Röd 2:12 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:12 
 

 
 
Forshälla-Röd 2:12 

Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 
 
 
Del av fastigheten kan tas i 
anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:31. 

Del av fastigheten kan tas i 
anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:60. 

Kvartersmark  
skola 
 
 
 
 
Kvartersmark  
bostäder 
 

 
Kvartersmark  
bostäder 

4 
 
 
 
 
 
5 
 

 

 
6 

Forshälla-Röd 2:3 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:3 
 

 

 
Forshälla-Röd 2:3 

Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 
 
 
Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för gata och 
lokalgata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:102. 

Kvartersmark  
skola 
 
 
 
 
Allmän plats  
gata och lokalgata 
 
 
 
Kvartersmark  
bostäder 

 

7 
 

Forshälla-Röd S:2 
 

Del av den samfällda 
marken behöver tas i 

Allmän plats  
gata och lokalgata 
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8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:2 

anspråk till förmån för gata 
och lokalgata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 

 
 
 
 
 
Kvartersmark  
skola 

9 
 
 
 
 
 
10 

Forshälla-Röd S:3 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:3 

Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
gata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 

Allmän plats  
gata 
 
 
 
 
Kvartersmark  
skola 

11 
 
 
 
 
 
12 

Forshälla-Röd S:4 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:4 

Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
lokalgata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 

Kvartersmark  
skola 
 
 
 
 
Allmän plats  
lokalgata 

13 

 

 

14 

Forshälla-Röd 2:15 

 

 

Forshälla-Röd 2:15 

Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för 
naturområde. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:13. 

Allmän plats 
naturområde 
 
 
 
Kvartersmark  
bostäder 
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15 Forshälla-Röd 2:102 Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för lokalgata. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:12. 
 

Allmän plats  
lokalgata 

  

Servitut 

Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 
behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

Servitut för infartsväg till förmån för Forshälla-Röd 2:31 blir onyttig vid genomförandet av 
detaljplanen och kommer att behöva upphävas i en lantmäteriförrättning.  

Servitut för väg (1485K-98/44.1) till förmån för Forshälla-Röd 2:8 blir berört av allmän plats gata och 
behöver eventuellt ändras.  

Servitut för kraftledning och tillhörande elstation (1485IM-07/26141.1) till förmån för Halla- 
Stenbacken 1:50 blir berört av genomförande av detaljplanen och behöver ändras.  

Ledningsrätt 

Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva 
förändras.  

Figur 39. Karta Fastighetskonsekvenser Källa: Uddevalla Kommun  
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I Lidvägens sträckning och öster om Skärets Bryggväg, inom fastigheten Forshälla-Röd 2:3, finns en 
befintlig vatten- och avloppsledning som skyddas av ledningsrätt (1485K-2017/78.1). Vatten- och 
avloppsanläggningen i Lidvägen blir berörd av detaljplanens skolområde och behöver eventuellt 
flyttas till allmän plats, gata och lokalgata. En eventuell flytt bekostas av exploatören/kommunen. 

Söder om Lidvägen och öster om Skärets Bryggväg inom fastigheten Forshälla-Röd 2:3 finns en 
fiberledning som skyddas av ledningsrätt (1485K-2020/7.1). Ledningen söder om Lidvägen blir berörd 
av detaljplanens skolområde och behöver eventuellt flyttas till allmän plats, gata och lokalgata. En 
eventuell flytt bekostas av exploatören/kommunen. 

Arrende 

Planområdet berörs av arrendeupplåtelser för jordbruk, parkeringsändamål och jakt som påverkas av 
detaljplanen. Arrende för parkering inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 kommer bli onyttigt efter 
detaljplanens genomförande då marken kommer kunna överföras till arrendatorns fastighet 
Forshälla-Röd 2:31.  

Jordbruksarrende inom Forshälla-Röd 2:3 behöver sägas upp för omförhandling då del av ytan för 
jordbruk tas i anspråk av området för kvartersmark skola och allmän platsmark gata.  

Upplåtelse av jakträtt inom Forshälla-Röd 2:3 behöver sägas upp för omförhandling då del av ytan för 
jakt tas i anspråk av området för kvartersmark skola och allmän platsmark gata. 
 

Ekonomiska frågor 
Anslutningskostnader för vatten och spillvatten kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa. 

Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift tas ut i 
samband med bygglov. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av skolfastigheten samt intäkter för kompletteringsmark till 
befintlig bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 2:60, 2:13 och 2:102. 

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Förrättningskostnader avseende avstyckning, fastighetsreglering, eventuell ledningsåtgärd 
och omprövning av gemensamhetsanläggning. 

• Anläggande av gata och lokalgata samt drift och skötsel av väg inom allmän plats. 
• Skötsel av naturmark inom planområdet. 
• Ersättning för inlösen av allmän plats för samfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4 som 

ska övergå till kommunen.  
• Ersättning för inlösen av kvartersmark för del av fastigheten Forshälla-Röd 2:102. 
• Ersättning för inlösen del av väganläggning tillhörande Ammenäs ga:1. 
• Eventuell flytt av befintliga vatten- och spillvattenledningar inom kvartersmark. 
• Eventuell flytt av befintliga el- och fiberledningar inom kvartersmark. 



66 
 

• Eventuell Flytt av befintlig elstation inom kvartersmark. 
• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats (Västvatten).  

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatörer 

 

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade 
fastigheter. 

• Ersättning för mark som avser utökning av befintliga fastigheter. Fastighetsägarna svarar för 
lantmäterikostnader. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten-, spillvatten- och 
dagvattenanläggningar inom egna fastigheter.  

• Anslutningsavgifter för kommunalt vatten- och spillvatten samt elanslutning enligt gällande 
taxa. 

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
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Medverkande tjänstemän 
 

Arbetsgrupp 

Hugo Bennhage, planarkitekt  
Andréa Zidek, planarkitekt 
Sara Norén, mark- och exploateringsingenjör 
Ulrika Windh, mark- och exploateringsingenjör 
Pauline Rossödal, plankoordinator 
Stefan Björling, enhetschef 

Övriga medverkande 

 

Christian Ruist, Projekt  
Joakim Bergman, Trafik  
Sofia Stengavel, Kommunekolog  
David Alfredsson, Skogsförvaltare  
Robert Börjesson, Projektledare  
Therese Frick, Lantmäteriet  
Henrik Noord, Bygglov  
Peter Jonsson, Miljö 
Tony Andersson, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Josefin Florell, Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 

 

 

 

 
 

Stefan Björling   Hugo Bennhage 
enhetschef    planarkitekt 
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Dnr SBN 2021/00013 
ARB NR 662 
 
Till allmänheten, samrådskrets och sakägare,  
samt myndigheter (enl. sändlista) 
 
UNDERÄTTELSE 

Handläggare                                                   OM GRANSKNING AV DETALJPLAN 
Hugo Bennhage                                      Svar senast 28 januari 2022 
Telefon  0522- 69 73 65 
hugo.bennhage@uddevalla.se 

   
  

      
  

Samhällsbyggnad 
Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Ny detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl, Skola Skäret 
Underrättelse om granskning av detaljplan 
 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 
med flera, har upprättats. Under tiden 2022-01-03 –  2022-01-28 kan du lämna synpunkter på 
förslaget.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt 
säkerställa tillhörande infrastruktur. Vidare föreslås säkerställande av kringliggande naturområde 
samt möjlighet till utökning av byggrätt för ett mindre antal angränsande fastigheter.  
 
Föreslagen exploatering har lokaliseringsprövats och kompletteras av en alternativstudie för att 
redovisa kommunens ställningstagande och intresseavvägning. Planförslaget bedöms inte strida 
mot gällande översiktsplan och i samråd med länsstyrelsen bedöms planen inte kunna antas 
komma att medföra betydande miljöpåverkan. Planen har ett betydande allmänintresse och 
bedrivs med ett utökat förfarande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget har varit föremål 
för samråd mellan berörda regionala och lokala aktörer, myndigheter, grannar och allmänheten. 
Synpunkterna samt kommunens kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen.  
 
Efter samråd har förslaget reviderats och föreslås nu vara föremål för granskning av 
samrådskretsen, allmänheten, myndigheter och andra berörda aktörer. Planförslaget är utställt för 
granskning mellan 2022-01-03 –  2022-01-28. Granskningsyttrande kommer sammanställas och 
besvaras i ett utlåtande. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer få möjligheten att 
överklaga beslut att anta planförslaget. 
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Samhällsbyggnad 
Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

      

     
    
  

Intresserad av informationssamtal? 

Kommunens tjänstepersoner finns tillgängliga under hela granskningstiden för att 
svara på eventuella frågor eller funderingar. Det finns även möjlighet att boka tid för 
individuella informationssamtal, närmare instruktioner finns på kommunens hemsida. 

Utställningsplatser 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser: 
 

 Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl. 08:00 -16:00. 
 Utställningsplats på Uddevalla Stadshus. 
 Ljungskile bibliotek, under ordinarie öppettider. 
 Kommunens hemsida, pågående detaljplaner  

 
På grund av rådande omständigheter genom virussmittan Covid-19 kan utställningslokaler 
revideras. Om du inte har möjlighet att ta del av samrådsförslaget i utställningslokal eller via 
digital plattform, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 UDDEVALLA   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se  
 
Senast 2022-01-28 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 
Samhällsbyggnads ställningstagande på eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så 
kallade granskningsutlåtande som upprättas efter granskningen  
 
 
KONTAKTPERSON är Hugo Bennhage, 0522- 69 73 65, hugo.bennhage@uddevalla.se 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Hugo Bennhage 
planarkitekt 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-11-16 Dnr SBN 2021/00454 

  

 

Handläggare 

Planarkitekt Hugo Bennhage 
Telefon 0522-69 73 65 
hugo.bennhage@uddevalla.se 

 

Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret, beslut om granskning för 

detaljplan. PLAN.2020.2210 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-
Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande 
infrastruktur. Vidare föreslås säkerställande av kringliggande naturområde samt 
möjlighet till utökning av byggrätt för ett mindre antal angränsande fastigheter. 
Föreslagen exploatering omfattas inte av översiktsplan. I huvudsak omfattas inte 
planområdet av gällande detaljplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 
upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2021-11-18, har varit föremål för samråd mellan 
berörda regionala och lokala aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Synpunkterna 
samt kommunens kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen. Efter samråd har 
förslaget reviderats och föreslås nu vara föremål för granskning av samrådskretsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16 
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2021-11-18 
Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2021-11-18 
Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18 
Översiktskarta 2021-11-18 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-03-25 § 109 2021-11-16 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
 
att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 
 
 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns Barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att 
pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-16 Dnr SBN 2021/00454 

  

 

 

 

ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 
att bevilja planbesked.  
 
Detaljplanens huvudsyfte är att pröva förutsättningar och utreda konsekvenserna för att 
uppföra en skola med tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. 
Skolbyggnaden är tänkt att kunna uppföras i upp till 3 våningsplan. Den allmänna 
platsen inom planområdet föreslås skötas med kommunalt huvudmannaskap. Planen 
medger även möjlighet för en utökning av enskilda fastigheter på kommunal mark samt 
säkerställer även naturmark i anslutning till tänkt skolområde.  
 
Planen handläggs med ett utökat förfarande, då planen bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten. Planförslaget påverkar allmänheten genom sin funktion och 
tillhörande infrastruktur. Allmänheten samt övriga sakägare och andra aktörer har haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under ett samråd, som pågick under 5 
veckor, mellan 2021-03-29 och 2021-04-30. 
 
Kommunen har efter samrådet bearbetat inkomna synpunkter och har gett kommentarer, 
vilka sammanställs i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen beskrivs även vilka 
förändringar kommunen ämnar genomföra i planförslaget, samt vilka synpunkter som 
kommunen inte går till mötes.  
 
Efter samråd med berörda aktörer har planförslaget kompletterats genom utredningar av 
trafik, arkeologi, dagvatten, verksamhetsbuller samt fördjupade bullerutredningar. 
 
Kvartersmarken för skoländamål har minskat samt enskilda fastigheter i anslutning ges 
möjlighet att utökas. Natursläpp i anslutning till planområdet utökas för att säkerställa 
passager och minska bullerpåverkan. Planförslaget revideras även för att tillgodose 
mindre konfliktpunkter mellan trafikslag samt koppling till statlig väg.  
 
 
 
Maria Jacobsson Hugo Bennhage 
Förvaltningschef Planarkitekt 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 455 Dnr SBN 2021/00454 

Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret, beslut om granskning för 
detaljplan. PLAN.2020.2210 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-
Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande 
infrastruktur. Vidare föreslås säkerställande av kringliggande naturområde samt 
möjlighet till utökning av byggrätt för ett mindre antal angränsande fastigheter. 
Föreslagen exploatering omfattas inte av översiktsplan. I huvudsak omfattas inte 
planområdet av gällande detaljplan. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16 
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2021-11-18 
Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2021-11-18 
Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18 
Översiktskarta 2021-11-18 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-03-25 § 109 2021-11-16 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S) yrkar bifall till 
förslaget i handlingarna  
 
Kent Andreasson (UP) yrkar avslag med motiveringen, vill se en bredare utredning av 
placering 
 
Jerker Lundin (KD) ansluter till Kent Andreassons (UP) yrkande 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Maria Johansson (L) yrkande med fleras och Kent 
Andreassons yrkande med fleras och finner att nämnden beslutar i enlighet med Maria 
Johansson (L) med fleras yrkande. 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, samt 

att planhandlingarna ska bli föremål för granskning 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
 
 
Protokollsanteckning 
Tre inkomna protokollsanteckningar förs till protokollet. 
 
Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) har inkomit med följande 
protokollsanteckning: 
Vad gäller behovet av ny skola i Uddevalla Syd är vi överens med majoriteten. Dock är 
nu aktuell plats på Skäret ej optimal varken ur ett samhälls- eller 
kommunikationsperspektiv. Platsen har pekats ut ifrån en idag ej uppdaterad 
förundersökning. Förundersökningen pekar på Råssbyn som central, bra plats ur alla 
perspektiv men stryker sedan snabbt detta alternativ då ej både skola o förskola anses få 
plats på befintlig kommunal mark i Östra Råssbyn. 
  
Idag vet vi dock att angränsande kompletterande mark finns tillgänglig då privat 
markägare har förklarat sig villig att sälja. Marken kan idag köpas för ca 5-7 smek och 
sedan exploateras för att skapa intäkt för kommunen förutom att möjliggöra en för 
Fräkenstranden central placering av både förskola, skola och framtida lokalisering av 
servicepunkter med oöverträffad trafikkoppling mot E6 och upptagningsområden både 
norr, söder och öster om. Vi befarar också stora risker för förseningar på grund av 
överklaganden mot Skäret som skolområde vilket kan komma att betyda ett betydligt 
senare genomförande än vad vi som kommun är i behov av. 
  
 
Jerker Lundin (KD) har inkomit med följande protokollsanteckning: 
Med tanke på situationen för de boende på Skäret och de boende längs med väg 679 
anser Kristdemokraterna att genomfört samråd borde kommit fram till slutsatsen att 
placeringen vid Skäret inte är optimal och en att lokalisering till Råssbyn är att föredra. 
Trafiksituationen i direkt anslutning till skolan riskerar att skapa problem för boende i 
området och hela sträckan längs väg 679. Väg 679 är idag smal och kurvig och behovet 
att bygga ut vägen, genom breddning, är överhängande där kommunen inte har direkt 
rådighet då vägen är Trafikverkets ansvar. 
 

 
Martin Pettersson (SD) har inkomit med följande protokollsanteckning: 
En etablering på denna plats kräver dels att den exteriöra gestaltningen i senare 
bygglovskede utformas för att passa in i landskapsbilden. Vår delaktighet i detta beslut 
förutsätter att så sker. Vidare krävs en breddning av väg 679 i enlighet med den 
principiella sektionsritning som Uddevalla kommun förslagit Trafikverket. Då 
Trafikverket aviserat att man inte är beredd att göra denna investering, men samtidigt 
erbjudit kommunen att ta över vägen, så väljer Sverigedemokraterna att acceptera ett 
övertagande av väg 679, då av kommunen föreslagen breddning krävs för att möjliggöra 
denna etablering.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
 

Jarmo Uusitalo  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2021-11-16 till  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-11-23 Dnr KS 2021/00683 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revidering av firmatecknare för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan 2018 fastställt firmatecknare för Uddevalla kommun, 
senast 2020 med anledning av det politiska majoritetsskiftet. Med anledning av att 
kommundirektör Peter Larsson har lämnat sin tjänst föreslås Uddevalla kommuns firma 
i första hand tecknas av kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson i förening 
med kommundirektör Malin Krantz. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-23 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) och vid förfall för  
denne kommunstyrelsens 1: a vice ordförande Monica Bang Lindberg (L) och vid även  
förfall för denne 2:e vice ordförande Christer Hasslebäck (UP), att teckna Uddevalla  
kommuns firma i förening med kommundirektör Malin Krantz och vid förfall för denne  
ekonomichef Bengt Adolfsson och vid även dennes förfall chef över avdelningen för  
juridik och administration Helena Lennernäs, samt 
 
att beslutet ska gälla till och med innevarande mandatperiods slut 2022 eller till dess  
en förändring inträffar som föranleder nytt beslut 
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Sebastian Johansson 
Tf. förvaltningschef Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer kommunledningskontoret 
Kommunjuristen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-01-03 Dnr KS 2022/00039 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten 
Telefon 0522-69 75 26 
christer.bergsten@uddevalla.se 

 

Förfrågan om friköp av bostadsarrendetomt å Forshälla-Strand 

1:7   

Sammanfattning 

Arrendatorn för bostadsarrendet vid Forshälla-Strand 1:7 framförde 2019 en förfrågan 
till samhällbyggnadsförvaltningen om att få köpa loss arrendestället till hans 
fritidsbostad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid det tillfället att bifalla hans 
förfrågan under förutsättningar att det var möjligt att avstycka samt att det skulle ske till 
ett marknadsmässigt pris, vilket enligt värderingar och arrendatorrabatt om ca 10% 
hamnade på 1 900 000kr. Arrendatorn var dock, strax efter beslutet, tvungen att avvakta 
med att fullfölja köpet. Arrendatorn återkom hösten 2021 och önskar nu fortsätta och 
fullfölja ett friköpande av arrendetomten.  
 
Enligt kontakt med Lantmäteriet skall det inte vara några problem med att stycka av en 
ny fastighet och ej heller några hinder på grund av det strandskydd som finns i området 
eftersom tomten redan är i anspråkstagen och byggnaden är uppförd innan 
strandskyddets uppkomst. Det finns möjlighet koppla på kommunalt vatten och avlopp 
samt väg finns till fastigheten. Ett vägservitut bör dock upprättas vid 
fastighetsförrättningen.  
 
Det har gjorts två stycken nya marknadsvärderingar som utgår från en tänkt avstyckad, 
obebyggd tomt om ca 1300 kvm utan vatten och avlopp. Värderingarna som gjordes 
under oktober 2021 var på 2 500 000kr samt 2 800 000kr vilket blir ett snittvärde om 
2 650 000kr.  
En lantmäteriförrättning kostar ca 75 000kr och vägservitutet kostar 14 000kr vilket 
åligger arrendatorn att betala. VA-anslutning kostar ca 200 000kr om köparen väljer att 
ansluta sig till detta 
Med ovanstående i åtanke samt att arrendatorn i sammanhanget är ensam köpare på 
marknaden då denne redan äger huset bör en rimlig köpeskilling om 2 300 000kr vara 
skäligt.  Arrendatorn har accepterat köpevillkoren genom att signera köpekontrakt.   

Beslutsunderlag 

SBN beslut  § 327   Daterat  2019-08-27 
Värdering Svensk fastighetsförmedling  Daterat  2021-10-07 
Värdering Swedbank fastighetsbyrå  Daterat  2021-10-11 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Daterat  2022-01-03 
Köpekontrakt    Daterat  2021-12-07 
Översiktskarta lokalisering tomt  Daterat  2022-01-12 
Översiktskarta 2 lokalisering tomt  Daterat  2022-01-12 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under förutsättning att lantmäteriförrättning vinner laga kraft försälja arrendeställe å 
Forshälla-Strand 1:7 till nuvarande arrendator och godkänna framtaget köpekontrakt. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Christer Bergsten 
Kommundirektör  Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 327 Dnr SBN 2019/00424  

Forshälla-Strand 1:7 förfrågan om att friköpa bostadsarrende  

Sammanfattning 

En förfrågan från arrendator om att få friköpa marken gällande bostadsarrende å 
Forshälla-Strand 1:7 har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Bostadsarrendet är för närvarande föremål för villkorsändring av arrendeavtal. 
Det har av denna anledning utförts en värdering av marken som ska ligga som 
underlag inför beräkningen av den nya arrendeavgiften. Markens värde bedömdes 
till 1 800 000kr +/- 100 000kr. Vid en eventuell försäljning bör ytterligare en 
värdering utföras för att säkerhetsställa ett marknadsvärde 
Arrendatorn äger huset på marken vilket begränsar antalet spekulanter på 
marknaden. En föreslagen köpeskilling bör därför från marknadsvärdet minskas 
med ca 10-15% 
Arrendet är beläget inom strandskydd men enligt miljöavdelningen går det vid en 
avstyckning att undanta den blivande fastigheten från strandskyddet då marken 
genom den äldre bostadens uppförande redan är i anspråkstaget. Det är även 
möjligt för anslutning till kommunalt VA som går ca 150 meter från byggnaden. 
Lantmäteriet har tillfrågats gällande avstyckningsmöjligheter och de ser inte att 
detta skulle vara omöjligt så länge man inte hindrar det rörliga friluftslivet ned mot 
vattnet samt att den nya fastigheten har säkerställts möjligheten med väg fram till 
fastigheten  
Vid en eventuell försäljning bör det för köpets gällande villkoras att vatten och 
avlopp anslutes till VA-nätet. 
Konsekvenserna för kommunen vid en försäljning är en förlorad årlig intäkt på 20-
45 000kr men samtidigt en engångsintäkt om ca 1,6-1,9 miljoner beroende på 
värderingarnas utfall. Marken runt omkring bostadsarrendet å Forshälla-Strand 
1:7 utgörs av åker/betesmark och är beläget inom strandskyddsområde vilket 
betydligt försvårar en eventuell exploatering av området. 
Ett bostadsarrende innefattar dessutom en stark besittningsrätt för arrendatorn vilket 
innebär att om kommunen vill komma åt marken där bostadshuset är beläget måste 
kommunen lösa in bostaden till marknadspris.   
   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01.  
Karta 
Arrendeavtal     

Yrkanden 

Roger Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna     

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-08-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att ge samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vidare utreda möjligheten till 
avstyckning för tomt till bostadsändamål samt erbjuda arrendatorn att få friköpa 
tomten till ett framtaget marknadsvärde. 
  
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-08-27 
Mikael Staxäng 
Martin Pettersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-27 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-09-04 
Ansvarig handläggare 
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2022-01-13 Dnr KS 2021/00730 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Försäljning av bostadshus på fastigheterna Herrestads-Åker 

2:64 och 2:65 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheterna Herrestads-Åker 2:64 och 2:65, nedan 
tillsammans kallad fastigheterna, strax norr om Kissleberg. Herrestads-Åker 2:64 är 
bebyggd med ett mindre bostadshus i ett plan med suterrängvåning från 1937 och 
Herrestads-Åker 2:65 är bebyggt med ett bostadshus i 1,5 plan med källare 
ursprungligen från tidigt 1900-tal. Fastigheterna har sedan de kom i kommunens ägo 
varit uthyrda internt till socialförvaltningen men då det inte finns något framtida behov 
av dem har de lagts ut till försäljning på öppna marknaden via mäklare. Kommunen har 
inte tillräcklig kännedom om skicken på husen men de är i stort behov av renovering, 
fastigheterna säljs därför med friskrivningsklausul när det gäller fel och brister.  
 
Det fanns flera intressenter på fastigheterna och budgivning har skett. De flesta var 
intresserade av det större huset på Herrestads-Åker 2:65 men köparen gav bud på bägge 
under förutsättning att hon fick köpa dem båda. Budgivningen landade på 1 900 000 kr 
för Herrestads-Åker 2:64 och 2 300 000 kr för Herrestads-Åker 2:65. Det fanns ett 
högre bud på Herrestads-Åker 2:65 på 2 450 000 kr men det hade inneburit att vi hade 
tappat köparen på det mindre huset Herrestads-Åker 2:64. Samhällsbyggnad gjorde 
bedömningen att sälja båda fastigheterna till köparen. Köparen gjorde en besiktning på 
det större huset som bland annat visade att syllen var rutten och helt eller delvis behöver 
bytas ut. Ett tilläggskontrakt har upprättats där man kom överens om att reducera 
köpeskillingen med 100 000 kr på grund av dessa åtgärder.  
 
Fastigheterna är avstyckade under 2019 där man även bildade 
gemensamhetsanläggningar för infartsväg (Herrestads-Åker GA:3) och VA-anläggning 
(Herrestads-Åker GA:2) som båda fastigheterna har del i. Fastigheterna har även en del 
i den befintliga vägen (Herrestad ga:20). 
 
Kommunen äger även fastigheten intill, Herrestads-Åker 2:66, som är bebyggd med en 
gammal ladugård. Kommunen har erhållit ett förhandsbesked för nybyggnation av 
flerbostadshus för 4-6 lägenheter och har avsikt att markanvisa den under våren 2022. 
Det saknas fullgod kapacitet för vatten och avlopp i området och när Herrestads-Åker 
2:66 ska bebyggas behöver en ny vatten- och avloppsanläggning byggas ut. Vatten- och 
avloppsanläggningen ska bekostas av gemensamhetsanläggningen Herrestads-Åker 
ga:2. Den kalkylerade kostnaden för utbyggnad för den nya anläggningen är cirka 2 000 
000 kr och ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna utifrån andelstal, vilket blir 
cirka 300 000 kr per fastighet. Köparen är informerad om den kommande byggnationen 
på Herrestads-Åker 2:66 och kostnaden för vatten- och avloppsanläggningen.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-13 
Köpekontrakt Herrestads-Åker 2:64, 2022-01-03 
Köpekontrakt Herrestads-Åker 2:65, 2022-01-03 
Tilläggsavtal till köpekontrakt Herrestads-Åker 2:65, 2022-01-13 
Översiktskarta, 2022-01-12 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättade köpekontrakt samt tillägg avseende fastigheterna Herrestads-
Åker 2:64 och 2:65 
 
 

Ärendebeskrivning 
Uddevalla kommun äger fastigheterna Herrestads-Åker 2:64 och 2:65, nedan 
tillsammans kallad fastigheterna, strax norr om Kissleberg. Fastigheterna var en del av 
ett större fastighetsköp som kommunen gjorde 2015. Herrestads-Åker 2:64 är bebyggd 
med ett mindre bostadshus i ett plan med suterrängvåning från 1937 och Herrestads-
Åker 2:65 är bebyggt med ett bostadshus i 1,5 plan med källare ursprungligen från tidigt 
1900-tal. Fastigheterna har sedan de kom i kommunens ägo varit uthyrda internt till 
socialförvaltningen men då det inte finns något framtida behov av dem har de lagts ut 
till försäljning på öppna marknaden via mäklare. Kommunen har inte tillräcklig 
kännedom om skicken på husen men de är i stort behov av renovering, fastigheterna 
säljs därför med friskrivningsklausul när det gäller fel och brister.  
 
Det fanns flera intressenter på fastigheterna och budgivning har skett. De flesta var 
intresserade av det större huset på Herrestads-Åker 2:65 men köparen gav bud på bägge 
under förutsättning att hon fick köpa dem båda. Budgivningen landade på 1 900 000 kr 
för Herrestads-Åker 2:64 och 2 300 000 kr för Herrestads-Åker 2:65. Det fanns ett 
högre bud på Herrestads-Åker 2:65 på 2 450 000 kr men det hade inneburit att vi hade 
tappat köparen på det mindre huset Herrestads-Åker 2:64. Samhällsbyggnad gjorde 
bedömningen att sälja båda fastigheterna till köparen. Köparen gjorde en besiktning på 
det större huset som bland annat visade att syllen var rutten och helt eller delvis behöver 
bytas ut. Ett tilläggskontrakt har upprättats där man kom överens om att reducera 
köpeskillingen med 100 000 kr på grund av dessa åtgärder.  
 
Fastigheterna är avstyckade under 2019 där man även bildade 
gemensamhetsanläggningar för infartsväg (Herrestads-Åker GA:3) och VA-anläggning 
(Herrestads-Åker GA:2) som båda fastigheterna har del i. Fastigheterna har även en del 
i den befintliga vägen (Herrestad ga:20). 
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Kommunen äger även fastigheten intill, Herrestads-Åker 2:66, som är bebyggd med en 
gammal ladugård. Kommunen erhöll ett förhandsbesked för nybyggnation av 
flerbostadshus för 4-6 lägenheter 2021-10-12 med avsikten att markanvisa den under 
våren 2022. Det saknas fullgod kapacitet för vatten och avlopp i området och när 
Herrestads-Åker 2:66 ska bebyggas behöver en ny vatten- och avloppsanläggning 
byggas ut. Vatten- och avloppsanläggningen blir en privat anläggning och ska bekostas 
av gemensamhetsanläggningen Herrestads-Åker ga:2. Den kalkylerade kostnaden för 
utbyggnad för den nya anläggningen är cirka 2 000 000 kr. Kostnaden ska fördelas 
mellan de deltagande fastigheterna utifrån andelstal vilket innebär att köparen ska betala 
cirka 300 000 kr per fastighet. Köparen är informerad om den kommande byggnationen 
på Herrestads-Åker 2:66 och kostnaden för vatten- och avloppsanläggningen. 
 
 
 
 
Malin Krantz Sara Norén 
Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnad 























Herrestads-Åker 2:64 & 2:65

Herrestadsskolan

Herrestads vårdcentral



Tilläggsavtal till köpekontrakt

Säljare UDDEVALLA KOMMUN 
Stadshuset
451 81 UDDEVALLA

med 1/1-del 212000-1397

Köpeobjekt Fastigheten Uddevalla Herrestads-Åker 2:65 med adress Herrestads Åker 109, 451 94 
Uddevalla

Tillägg Till köpekontrakt ingånget 2021‑12‑16 avseende ovanstående köpeobjekt avtalar härmed 
köpare och säljare om följande tillägg:

Parterna är överens om att reducera köpeskillingen med 100.000 kr.
Köpeskillingen för fastigheten Herrestads-Åker 2:65 med adress Herrestads Åker 109 45194 
Uddevalla blir 2.200.000 kr. 

Undertecknande

Uddevalla den 13 januari 2022 

Säljare

 

För UDDEVALLA KOMMUN
Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordf

 

För UDDEVALLA KOMMUN
Malin Krantz, kommundirektör

Uddevalla den 13 januari 2022 

Köpare

 

DM-007412 Sida 1 av 1

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Uddevalla Telefon: 0522-148 25 Org.nr: 559066-6359
Box 758 lansfast.se/uddevalla
451 50 Uddevalla uddevalla@lansfast.se
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Handläggare 

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

 

Översiktsplan 2022, granskning 

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/opgranskning 
På grund av tekniska problem med Översiktsplanenen på länken ovan fungerar den 
tidigast 31 januari, till dess att länken fungerar finns kartorna bifogat i 
kartlagerdokument. 
 
Granskningstiden är 31 januari- 31 mars 2022. 
 
Förslaget skickades ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 
förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 
grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. Samråds tiden var 3maj- 
15augusti 2021. Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sammanställts i en 
samrådsredogörelse där kommunen kommenterat de inkomna synpunkterna. 
Samrådsversionen av översiktsplanen går att ta del av på följande länk: 
https://karta.uddevalla.se/opsamrad 
 
Nu har översiktsplanen omarbetats efter samrådet och skickas ut på granskning till 
statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 
och medborgare.  
 
Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. 
Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2021-12-16 
Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning, datum 2022-01-03 
Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns ÖP 2022, datum 2022-01-03 
Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning, datum 2022-01-04 
Kungörelse om granskning, datum 2021-12-14 
Sändlista Översiktsplan 2022, granskning, datum 2021-12-16 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna samrådsredogörelsen 
 
att skicka översiktsplan 2022 på granskning 
 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 
för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). 
Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, kommunala bolag, 
förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 
grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare.  
 
Granskningen pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. ÖP2022 är framtagen för att 
vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) och består av två delar:  
1. Kartdelen, här finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och 
släckas. Kartan har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt 
en sökfunktion. 
2. Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 
ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.  
 
Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på: 
 Plan- och Bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan. 
 Krav från Länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen.  
 Kommunala initiativ, det är till exempel fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara 
ett fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen).  
 
När det varit möjligt är ställningstaganden i planen baserade på kommunala 
styrdokument som är antagna och aktuella. Eftersom planen är digital, begränsas 
omfattningen av text och för att läsa vidare i relevanta styrdokument finns dessa länkade 
i texten där det står ”För vidare läsning: Länk ” 
 
Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. 
Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 
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Malin Krantz Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef för avd. Hållbar Tillväxt 

Kungörelse om granskning skickas  
Enligt sändlista 
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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 

 

Friluftsliv 
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Högexploaterad kust 

 

Natura 2000 

 

Yrkesfiske 
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Energiproduktion/ vindbruk 

 

Transport och kommunikationer 

 

Försvar 
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MSA flyghinder 

 

Areella näringar 

 
Jordbruk 

 

Bergtäkter 
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Miljökvalitetsnormer 

 
Buller 

 

Vatten 
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Statliga hänsynsområden, natur 

Naturreservat 

 

Naturvårdsområde 

 

Strandskyddsområde 
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Ekologiskt känsliga områden 

 

Övrigt naturskyddsområde 

 

Hälsa säkerhet och risk 
Teckenförklaring: 
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Radon 

 

Översvämning  

 

Skyfall 
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Skred, ras och erosion 

 

Förorenade områden och miljöfarligverksamhet 

 

Vattenskyddsområde 
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Prioriterad väg farligt gods 

 

Markavvattningsföretag 

 

Vattenskyddsområde 
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Kommunala planeringsunderlag 

FÖP Uddevalla 

 

FÖP Ljungskile 
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VA verksamhetsområde 

 

Naturvärde, klassning 

 

Kulturmiljövårdsprogram 
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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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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 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

9 

 

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


Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

13 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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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


Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

22 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

Läggs till 

 

 

Noteras 

 

 

Vi lägger till hänvisning till 

kommunens sida om VA 

planering. 
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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 
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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. 
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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. 
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Noteras 

  



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

36 

 

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.  
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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 
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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 
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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  

 

 

 

 

 

Text om 

planeringsprinciper för dess 

områden bifogas planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 172 är numera utpekad 

 

 

 

Cykelvägar inryms i 

beskrivningen för den grå 

infrastrukturen. 
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bygga en GC väg via bron 

är mycket små. 
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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. 
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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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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.  

 

 

Ses över 
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Ses över 
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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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tidigare låst vid en viss 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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  

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

62 

 

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 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

https://app.raa.se/open/fornsok/
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktningarna ska arbetas 

bort och fokus kommer 

istället hamna på hela ÖP 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen ska verka 

övergripande och 

strategiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras, vägen ägs av 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Noteras 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 
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/
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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.  
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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 
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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. 
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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.  
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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 

  



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

109 

 

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. 

 

 



   

 

1 

 

 

  

 

 

Uddevalla kommuns 

Översiktsplan 2022  

–  Granskning 

Utdrag av samtliga texter 

 

 
 

Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk 

ÖP - Uddevalla kommun 

 

 

 

Granskning 31 januari –31 mars 2022 

 

 

 
 

 

 

 

https://karta.uddevalla.se/opgranskning/
https://karta.uddevalla.se/opgranskning/
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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. 
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1. Introduktion 
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk ÖP - Uddevalla kommun.  

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/opgranskning/
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb5db8/1617892170754/%C3%96P%202022,%20utdrag%20av%20samtliga%20texter,%20Samr%C3%A5d.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

7 

 

 

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: Uddevalla FÖP  Centrala Uddevalla FÖP 

 

Ljungskile FÖP 

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP  Lyckorna FÖP 

 

Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.  

Planen antogs av kommunfullmäktige i mars 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 

 

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.  

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 

http://hajkmap.github.io/Hajk/


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

10 

 

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 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9de5/1638456669553/F%C3%A4rdplan%20mot%20ny%20%C3%96P.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

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 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 mot 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 

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. 
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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 

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, länsstyrelsen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. De 

omfattar flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, 

miljö och delaktighet. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/nationella-mal1/
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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. 

1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

 
Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor. 
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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. 

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”  Glokala Sverige 
Agenda 2030 delegationens slutbetänkande  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  

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 är ett 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 FÖP  Ljungskile FÖP   
Plan Integration 2030 
  

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
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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 

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: Markanvisningspolicy 2013  Riktlinjer för markanvisning 2022 (under revidering) 

https://www.uddevalla.se/download/18.4d2d191c177617e40357f/1612360196799/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%202021-2031.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb59ed/1617195197801/markanvisningspolicy.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
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: 200 års återkomsttid. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde. 

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110  Riskhanteringsplan Uddevalla 2022 - 2027   

Bilaga Mål och åtgärdstabell tillhörande beslutad Riskhanteringsplan för Uddevalla 2022-2027  
Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (boverket.se) 

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.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 

 

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. 

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   

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: biologiska 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 

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 Kollektivtrafikplan för Uddevalla - (vgregion.se) 
Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 - Hållbara resor i Västra Götaland  Trafik- och 
parkeringsstrategi 

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  Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2860/1582718399733/Cykelplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
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 fossilfria 2030.  

... utveckling av fossilfri 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 fossilfri energiproduktion. 

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. 
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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.  

 
 
För vidare läsning: Energi och klimatplan (under revidering) Vindbruksplan  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. 

 

 

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.  

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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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. 

… som en del av 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. 

… 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  
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För vidare läsning:  Välfärdsredovisning  Plan Integration 2030  Plan Välfärd 2030  Bilaga till Plan 
Välfärd 2030 

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.   

… 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  Ungdomsplan 

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
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
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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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.  

… främja utvecklingen av 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.  

… stödja ideella organisationer genom att i förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig 

ideell förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk. 

 

 
 
För vidare läsning: ÖK Idé  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2878/1582718404526/%C3%96K%20id%C3%A9%20Uddevalla%20kommun.pdf
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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 - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030  

 

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   Bilaga till Plan Välfärd 2030  Plan Integration 2030  
Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi  Regional utvecklingsstrategi   Nationell strategi för 
hållbar tillväxt  

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
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   Bilaga till Plan Välfärd 2030 
Regional utvecklingsstrategi    Nationell strategi för hållbar tillväxt   

 

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   Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030 
 Utveckling i en digital tid, SKR   Digitaliseringsstrategin   
Data för ett kunskapsbaserat och innovativt Sverige 

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.  

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.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 
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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. 
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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 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 samt väg 172 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. 

 

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.  
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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.  

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 betygelse, 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.   
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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: Uddevalla FÖP   

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: Ljungskile FÖP   

  

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.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

… 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, fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd och 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. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse. 

… 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, fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd och 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. 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse. 

… 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, Fräknestranden, 

Smedseröd och 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  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. 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.  
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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 

befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… 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. Havstensfjorden 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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I Havstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… 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. 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att fjordens status inte försämras. 

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).  

På Fräknestranden ska… 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… 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.  
… 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. 
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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.  

 

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 så som äldreboenden. Det 

kan även vara platser som tillgängliggör naturen för många människor så som 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 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. 
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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. 

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. 
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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 kommer att 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.  

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 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 

 

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.  

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 
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Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• 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 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 som 

innefattar många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 

... 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: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023  Vägledning RMB avseende 
räddningstjänstens roll i planprocessen 

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: Uddevalla FÖP 

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 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. 

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/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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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. 

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.  
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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: Avsiktsförklaring  Ett enat Bohuslän  

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  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285e/1582718398844/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20ett%20enat%20Bohusl%C3%A4n-%20V%C3%A4st%20Sverige.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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
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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: Uddevalla FÖP 

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. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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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. 

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. 
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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 GR 

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 

andra angränsande kommuner. 

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 viktigt 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 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2531
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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.  

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. 
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• Hogstorp-Herrestadsfjället  

• Bratteröd-Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk 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 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 

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) 

• 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. 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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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. 

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) 
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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 skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• 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. 

Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet, 

ändrad markanvändning 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.  
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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 

 
Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 
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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 

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 

utloppsledningen utredas. Samråd angående det nya tillståndet planeras ske hösten 2021. 

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. 

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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3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro 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. 

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. 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 ska så långt som möjligt värnas.  

 

För vidare läsning: Livsmedelsförsörjningsstrategi   Jordbruksmarksinventering 

 

  

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 (lansstyrelsen.se)  VA-planering för Uddevalla kommun 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2Fbygga-bo-och-miljo%2Fvatten-och-avlopp%2Fva-planering-for-uddevalla-kommun.html%3Fvv_hit%3Dtrue&data=04%7C01%7Crobert.borjesson%40uddevalla.se%7C62dd3e8407284b9b7e7a08d9bfb1684b%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637751590946904455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrGVB%2FivnaYNHqbSKBQ3wmsLgR5Vhj6udk99RPLkhYA%3D&reserved=0
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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. 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

72 

 

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 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) samt Sevesolagstiftningen. 

Uddevalla kommun ska…  

... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig 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. 

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. 
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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 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. 

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 det göras med hjälp av 

Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och lågpunktskartering. 

 

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.  
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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. 

 

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: Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  Skyfallskartering  Skyfallskartering Bilaga  

  

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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Besöksadress  

Varvsvägen 1 

Postadress  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon 

0522-69 60 00 

Hemsida 

www.uddevalla.se 



Organisation Mejladress

Myndigheter vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen, de vidarebefodrar till myndigheterna nedan:

Försvarsmakten

Luftfartsverket

Post- och telestyrelsen

Skogsstyrelsen

Statens geotekniska institut

Svenska kraftnät

Trafikverket

Kommunala förvaltningar och bolag

Barn och unga barnutbildning@uddevalla.se;

Kultur och Fritid Kulturfritid@uddevalla.se;

Socialtjänsten Socialtjansten@uddevalla.se;

Samhällsbyggnad Samhallsbyggnad@uddevalla.se;

Uddevalla Vatten/ Västvatten AB nfo@vastvatten.se

Uddevalla Turism AB linda.gjerdrum@uddevalla.com 

Uddevalla Energi AB lena.olsson@uddevallaenergi.se

Uddevalla Hamnterminal AB Annika.Lofstrom@uddevalla-hamn.se 

Uddevalla Omnibus AB claes.barkebo@uddevalla-omnibus.se 

Näringslivsföreningar Uddevalla

Fastighetsägarna GFR info.gfr@fastighetsagarna.se

Uddevalla näringsliv alexander.rahm@uddevallanaringsliv.se

Företagarna uddevalla@foretagarna.se

Uddevalla centrumutveckling info@uddevallacentrum.se

LRF registrator@lrf.se

Svensk Handel info@svenskhandel.se

Grannkommuner

Trollhättan Stad trollhattans.stad@trollhattan.se

Lilla Edets Kommun kommunen@lillaedet.se

Stenungsunds Kommun kommun@stenungsund.se

Lysekils Kommun registrator@lysekil.se

Munkedals Kommun kommun@munkedal.se

Vänersborgs Kommun kommun@vanersborg.se

Färgelanda Kommun kommun@fargelanda.se

Orust Kommun kommun@orust.se

Politiska partier 

Socialdemokraterna paula.berger@uddevalla.se

Kristdemokraterna david.sahlsten@uddevalla.se

Moderaterna gosta.dahlberg@uddevalla.se

Centerpartiet elving.andersson@uddevalla.se

Vänsterpartiet david.hoglund-velasquez@uddevalla.se

Liberalera rolf.jonsson@uddevalla.se

Sverigedemokraterna martin.pettersson@uddevalla.se

Uddevalla partiet ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Miljöpartiet jarmo.uusitalo@uddevalla.se
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Ungdomsfullmäktige andrea.kihl@uddevalla.se

Övriga

Västra götalandsregionen region@vgregion.se 

Uddevalla hembygdsförening uddevalla.hembygdsforening@telia.com

Bokenäsets hembygdsförening gunnar.olhsson@telia.com

Dragsmarks Hembygdsförening info@dragsmarkshembygdsforening.se

Forshälla hembygdsförening dramsvik225@hotmail.com

Ljungskileortens hembygdsföreningann.halldin@telia.com

Skredsvik- Herrestad- Högås hembygdsföreningbangen52@gmail.com

Lane- ryrs bygdegårdsförening torsten.kasebuane@live.se

Bokenäsets Framtid info@bokenaset.se

ÖK ide, ideburen sektor Lisa.Jonsson@sv.se

Småbrukare i väst ingerpm@hotmail.com

Ljungsskile samhällsförening info@ljungskile.se

Friluftsfrämjandet uddevalla@friluftsframjandet.se

Kommunalarådet för äldre KLK

Kommunalarådet för personer med funktionsnedsättninghso-uddevalla@home.se

Naturskyddsföreningen uddevalla@naturskyddsforeningen.se

Polismyndigheten registrator.vast@polisen.se

Villaägarnas riksförbund kaj.staleby@telia.com

Uddevalla hem info@uddevallahem.se

Gustafsbergsstiftelsen gunnar.klasson@gmail.com 

Fyrbodals kommunalförbund kansli@fyrbodal.se

Bohusläns museum info@bohuslansmuseum.se

Telia Sonera skanova-remisser-goteborg@skanova.se 

Vattenfall Eldistribution registratur.eldistribution@vattenfall.com  

Räddningstjänsteförbund mitt bohuslänraddningstjansten@mittbohuslan.se 

Destination Uddevalla info@destinationuddevalla.com
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Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits 
fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, 
kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 
föreningar, näringsliv och allmänheten att ta del av.

Synpunkter skickas senast den 31 mars 2022 till: 

kommunledningskontoret@uddevalla.se
eller via post till: 
Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun,  
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla

Kungörelse om granskning

På följande länk finns översiktsplanen  
samlad med text och karta: 
www.karta.uddevalla.se/opgranskning.

Samrådsredogörelsen återfinns på följande länk: 
www.uddevalla.se/nyoversiktsplan

Granskningstid: 31 januari–31 mars

Läs mer på  

uddevalla.se/nyoversiktsplan

Översiktsplanen

Samrådsredogörelsen
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Handläggare 

Controller Johan Karlsson 
Telefon 0522-69 60 12 
johan.karlsson@uddevalla.se 

 

Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023-

2025 med budget 2023 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi är att 
ekonomin går bättre än vad man tidigare trott. Pandemin är dock långt ifrån över och det 
är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det 
genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. 
Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har 
utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv 
finanspolitik. Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande 
stimulanser, vilket bidragit till den kraftiga ekonomiska återhämtningen.  
 
De nuvarande starka offentliga finanserna gör att det finns utrymme att förbättra 
förutsättningarna för välfärden kommande år. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
pekar ut tre viktiga områden ut där staten tillsammans med kommuner och regioner kan 
genomföra stora satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar för 
att klimatanpassa samhället, digitalisering inom välfärdsverksamheterna samt insatser 
för att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett skäl till 
att det är viktigt att få upp sysselsättningen är att både näringslivet och välfärden 
riskerar brist på arbetskraft kommande år. SCBs senaste prognos visar en väsentligt 
lägre befolkningstillväxt för landet som helhet. I synnerhet gäller det barn och unga som 
nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder ökar långsamt. Den grupp som 
ökar snabbast de närmaste 10 åren är personer över 80 år.  
 
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, då den 
äldre befolkningen ökar mer än den yngre. 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. Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten 
i förutsättningarna är tillsvidare 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 möta utmaningarna behöver kommunen skapa ekonomiskt utrymme och minska 
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nettokostnaderna genom prioriteringar och effektiviseringar. Kommunen har tidigare år 
genomfört stora förändringar som har sänkt nettokostnaderna betydligt. De 
förändringarna samt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag medför att 
förutsättningarna inför kommande planperiod ser relativt bra ut.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har haft en inledande dialog om förutsättningarna 
för budgetdialogen 2023-2025 för att skapa en gemensam helhetssyn på 
tjänstemannanivån. 
 
Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås därför att utgångspunkten för 
budgetdialogen bli: 

 Den antagna flerårsplanen 2022-2024 ska utgöra grunden för planeringen, 
flerårsplanen har förändrats via en tilläggsbudget och de förändringar är 
inarbetade i underlaget.  

 De preliminära kommunbidragen för 2023 resp. 2024 i flerårsplanen 2022-2024 
utgör grundförutsättningen.  

 Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2023-2025.  
 Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna 

och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till 
finansiering som finns.  

 Befolkningsprognosen från juni 2021 utgör planeringsförutsättning för den 
demografiska utvecklingen. 

 Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 
ledningsgrupp (KDLG).  

 Lokalförsörjningsplanen för 2023-2032 resp. genomförandeplanen för 2023- 
2032 ligger till grund för nämndernas investeringsbudget och samordnas med 
flerårsplanen. 

 Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2023-2032. Därutöver 
behöver årliga driftskostnader redovisas samt behov av tillkommande 
kommunbidrag.  

 Driftkostnader för föreslagna investeringar, fördelade på kapitalkostnader resp. 
övriga tillkommande verksamhetskostnader, ska redovisas. Beakta även de 
framtida driftskostnader som tidigare år bokförts som investeringar.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03 
Bilaga 1 – Förutsättningar inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 
  
 
    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att  godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2022 
 
   
 
 
 
 
Malin Krantz Johan Karlsson 
Kommundirektör Controller 

Skickas till 
 



Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023- 
2025 med budget 2023 
 
 
Utgångsläge inför den nya flerårsplanen 2023-2025 
2021 års resultat har i kommunens senaste rapport prognostiserats till ca 200 mkr, därefter har 
en pensionsavsättning diskuterats som kan medföra att årsprognosen sänks med ca 100 mkr. 
En liknande lösning genomfördes 2020. År 2021 har varit ett speciellt år på många sätt där 
Covid-19 situationen har präglat större delen av året, ur finansiell synvinkel har flera 
kompensationsåtgärder genomförts för att möta statsbidragens och skatteintäkternas kraftiga 
förändringar. Kompensationsåtgärderna har i hög grad bidragit till att merparten av Sveriges 
kommuner prognostiserar ett överskott under 2021, så även Uddevalla. 
 
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.  
 
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2022-2024, 
samt tilläggsbudgeten. Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala 
tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med en svag tillvägt i befolkningen i 
arbetsför ålder kvarstår, 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.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) pekar ut tre viktiga områden ut där staten 
tillsammans med kommuner och regioner kan genomföra stora satsningar för att klara 
kommande års utmaningar. Det är satsningar för att klimatanpassa samhället, digitalisering 
inom välfärdsverksamheterna samt insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står 
långt från arbetsmarknaden. 
 
 
Demografi  
SKR beskriver en obalans i Sveriges ekonomi, orsakerna till obalansen i ekonomin finns att 
finna framförallt i den demografiska utvecklingen där befolkningen ökar i de åldersgrupper 
som behöver kommunernas service men antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt 
långsammare än den totala befolkningen och det innebär att det är allt större behov som skall 
finansieras av dessa – försörjningskvoten ökar. Ökningen av befolkningen i åldersgruppen 20-
64 år har tidigare följt ökningen av de demografiska behoven. 
 



   
 
Diagrammen ovan är det lokala perspektivet på befolkningsförändringarna i enlighet med 
Uddevallas befolkningsprognos, de visar samma slutsats som för riket. Behoven ökar mest för 
tjänster inom äldreomsorgen jämfört med de yngre åldrarna. I de beräkningar som lokalt 
gjorts för Uddevalla för den demografiska kostnaden i enlighet med 
resursfördelningsmodellen som beräknas på förskola, grundskola, fritids, gymnasieskola samt 
särskilt och ordinärt boende inom äldreomsorg. Ändrade a-priser och efterfrågenivåer är 
inarbetade. Det finns uppenbara kostnader för övrig verksamhet som kan kopplas till en ökad 
befolkning som inte ingår i denna beräkning. 
 
Kostnadsjämförelse 
Kolada är en databas för jämförelser och analys av kommunsektorn. Uddevalla har varit med i 
många år vilket medför att det finns mycket data och statistik att ta del av. Att arbeta med 
olika former av jämförelser är en viktig del för att identifiera avvikelser och lära av andra. 
Överlag står sig kommunens verksamheter bra i jämförelse med andra, givetvis finns 
förbättringsområden och nedan diagram är ett sätt att illustrera nettokostnadsjämförelser för 
några av kommunens större verksamhetsområden. För att få svar på detaljfrågor kring utfallet 
behöver man analysera verksamheterna och datan ytterligare. 
 
Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (”statistiskt 
förväntad” kostnad). Resultatet över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå 
och/eller låg effektivitet.  
 

 
 
Ekonomiska förändringar jämfört med tidigare planperiod 
Tilläggsbudgeten för 2022 samt beslutade budgetjusteringar är inarbetad i beräkningarna för 
nya kommunbidrag kommande år. Flera av posterna i 2022 år budget var engångsposter 
(pandemieffekter) som därmed inte ingår i kommande års ramberäkning. Pensionskostnaderna 



har sänkts som en effekt av 2020 års pensionsavsättning. Ökningen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag medför att tidigare krav på effektiviseringar för att nå 
nettokostnadsmålet är borttagna, nu finns möjlighet att återgå till 98% målet vilket skulle vara 
positivt för kommunens långsiktighet. Däremot finns poster som ännu inte är beaktade såsom 
vissa effekter kopplat till nya lokaler samt stadsutveckling och exploateringsverksamhet. 
Investeringsbudgeten och kapitalkostnader kommer revideras för att bli mer aktuell. SKR har 
tillsammans med arbetstagarorganisationer förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, vilket 
förutspås öka kommunens pensionskostnader. Uppdaterade beräkningar kommer presenteras 
inför budgetdialogen. 
Nedan beskrivs senaste beräkningarna inför kommande planperiod samt de förändringsposter 
som nu är kända.  
 

 
 
Aktuell bedömning av den ekonomiska tillväxten enligt Sveriges Kommuner och 
Regioner 
Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi är att 
ekonomin går bättre än vad man tidigare trott. Pandemin är dock långt ifrån över och det är 
svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts 
omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas 
styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har 
sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den svenska 
staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket bidragit till den kraftiga 
ekonomiska återhämtningen.  
 
De nuvarande starka offentliga finanserna gör att det finns utrymme att förbättra 
förutsättningarna för välfärden kommande år. Sveriges kommuner och regioner (SKR) pekar 
ut tre viktiga områden ut där staten tillsammans med kommuner och regioner kan genomföra 
stora satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar för att 
klimatanpassa samhället, digitalisering inom välfärdsverksamheterna samt insatser för att öka 
sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett skäl till att det är viktigt 



att få upp sysselsättningen är att både näringslivet och välfärden riskerar brist på arbetskraft 
kommande år. SCBs senaste prognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt för landet 
som helhet. I synnerhet gäller det barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i 
arbetsför ålder ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste 10 åren är personer 
över 80 år. 
 
Tidplan 
Nedan illustreras tidplanen för budgetprocessen. Ny information kommer på plats fram till 
budgetdialogen och där kommer en komplett redovisning av kommunens resultaträkning att 
ske baserat på de senaste tillgängliga prognoserna. 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Remiss om regional transportinfrastrukturplan för Västra 

Götaland 2022–2033  

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har upprättat ett förslag till regional plan för transport-
infrastrukturen 2022–2033. Den ekonomiska ramen uppgår till 7 655 miljoner kronor och 
planen utgår från mål och fokusområden som identifierats i ett tidigare framtaget 
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 
 
Västra Götaland prövar i denna planeringsomgång att ge planen en ny struktur vilket 
också innebär ett förändrat sätt att redovisa planens fördelning av medel jämfört med 
tidigare länsplaner. Planen innehåller nu sju åtgärdsområden baserat på funktion. Större 
åtgärder (över 50 mkr) namnges medan mindre åtgärder (trimningsåtgärder) hanteras i 
så kallade potter. Potterna som omfattar mindre vägåtgärder, kollektivtrafik- och 
cykelåtgärder har kopplats till regionala vägar i stråk eller regionala vägar till stråk. 
 
Planens nya struktur ger anledning till fortsatt arbete med utveckling av samarbets-
former mellan regionen och länets kommuner i samband med planens genomförande för 
att bibehålla ett fortsatt engagemang i frågor om transportinfrastrukturen.  
 
Kommunledningskontorets yttrande tar främst fasta på de åtgärder i planen som berör 
åtgärder i kommunen. Remissen behandlas även inom kommunalförbundet Fyrbodal.  

Beslutsunderlag 

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033, remissversion 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, remissversion 
Västra Götalandsregionen följebrev med sändlista, 2021-10-19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-04 
Yttrande Uddevalla kommun, 2022-01-04 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna kommunledningskontorets yttrande som kommunens svar på remiss om 
regional transportinfrastrukturplan 2022–2033.  
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Ärendebeskrivning 

Västra Götalandsregionen har genom regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk ram på  
7 655 miljoner kronor för att ta fram en plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2022–2033. Den regionala planen utgår ifrån mål och fokusområden som identifierats i ett 
tidigare framtaget Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 
Västra Götalands varierade geografiska och demografiska förutsättningar innebär att 
behovet av åtgärder skiljer sig åt inom regionen varför åtgärder i infrastrukturen måste 
prioriteras med hänsyn till de skilda förutsättningarna.  
 
Planförslaget har remitterats till bl.a. kommunerna med svarstid 2022-01-31. 
 
Ny struktur - plangenomförande 
Västra Götaland prövar i denna planeringsomgång att ge planen en ny struktur vilket 
också innebär ett förändrat sätt att redovisa planens fördelning av medel jämfört med 
tidigare länsplaner. Tidigare medelsfördelning via transportslag har frångåtts och planen 
innehåller nu sju åtgärdsområden baserat på funktion. Större åtgärder (över 50 mkr) 
namnges medan mindre åtgärder (trimningsåtgärder) hanteras i så kallade potter. 
Potterna som omfattar mindre vägåtgärder, kollektivtrafik- och cykelåtgärder har 
kopplats till regionala vägar i stråk eller regionala vägar till stråk. Åtgärder som avser 
kollektivtrafik-, cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan 
medfinansieras av planen. Västra Götalandsregionen har även valt att avsätta medel till 
samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan.  
 
Närmare hälften av planens medel fördelas till namngivna åtgärder och förstärkta 
satsningar på trimning och effektivisering i och till stråk och är därmed öronmärkta för 
visst ändamål. En stor del av planens resurser ska dock fördelas löpande under 
planperioden genom de föreslagna potterna för åtgärder på vägar, kollektivtrafik, cykel 
samt medfinansiering till kommunalt vägnät. Planen beskriver vägledande principer för 
användningen av dessa medel men processerna kring hur dessa medel ska fördelas är 
mera oklara. Kommunerna behöver därför påtala vikten av transparens och inrättande av 
processer som skapar fortsatt inflytande och engagemang från kommunerna vid planens 
genomförande. 
 
Namngivna åtgärder och trimningsåtgärder 
Planens namngivna åtgärder och förstärkta satsningar i vissa geografiska områden/ 
kommunalförbund uppgår till närmare hälften av planens medel. Öronmärkta medel till 
åtgärder inom FyrBoDal uppgår till 632 mkr vilka i huvudsak avser åtgärder inom 
Uddevalla kommun för väg 161 samt väg 678. Trots dessa medel finns risk för att 
kostnadsökningar försvårar möjligheten att uppnå syftet med åtgärderna, dvs ökad 
tillgänglighet och högre trafiksäkerhet.  
 
Ytterligare medel till åtgärder i kommunen utöver väg 161 och väg 678 kan bli aktuellt 
genom potterna för regionala vägar, kollektivtrafik, cykel och kommunalt vägnät.  
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Järnväg 
Åtgärder i järnvägsnätet finansieras av staten inom den nationella planen för transport-
infrastrukturen. Mycket talar för att åtgärder på de mindre järnvägarna inte blir så 
omfattande som landets regioner och kommuner önskar. Detta gäller även för de 
åtgärder som föreslagits på södra Bohusbanan. Västra Götalandsregionen har i sin plan 
valt att avsätta medel för samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. 
Uteblir de statliga åtgärderna i nationell plan måste regionen bestämma hur avsatta medel 
för samfinansiering av järnvägsåtgärder ska användas. Kommunen ser en stor potential för 
ett ökat tågresande på södra Bohusbanan varför andra åtgärder som kan bidra till en 
attraktiv tågtrafik bör övervägas inom planens ramar.   
 
Prioriterade brister 
I staden har nu ett stort stadsutvecklingsprojekt påbörjats med omfattande planer för ny 
central bebyggelse. Resecentrum bör vara en viktig funktion i detta utvecklingsarbete. 
Ett nytt stationsläge/resecentrum är av stor betydelse för tågets attraktionskraft i 
pendlingsnavet Uddevalla för att på ett bättre sätt knyta samman stadens lokala 
busstrafik med tågen och för att göra kommunikationerna till en central del av stadens 
centrum. Resecentrum i Uddevalla finns med i den regionala planens förteckning över 
de högst prioriterade bristerna. Resecentrum är dock inte en enskild kommunal 
angelägenhet varför stöd från bl.a. Västra Götalandsregionen är nödvändigt om detta 
projekt ska kunna genomföras och för att tåget ska utvecklas till att bli stommen i det 
regionala resandet även i denna del av regionen. Ett fördjupat samråd i frågan bör 
snarast komma till stånd för att klargöra projektets förutsättningar och dess möjliga 
integration i stadens nya utformning. 
 
Planen upptar även ett busskörfält på väg 44 i Uddevalla som en högt prioriterad brist. 
Denna åtgärd förutsätter genomförandet av en åtgärdsvalsstudie som klargör på vilket 
sätt denna brist kan lösas.   
 
Remissvar 
Kommunalförbundet Fyrbodal behandlar ärendet genom sitt tjänstemannanätverk och 
politiskt beslut i förbundsdirektionen. Kommunalförbundet inriktar sitt svar på planens 
nya utformning och vikten av fortsatta processer som inkluderar kommunerna och gör 
kommunerna delaktiga i planens genomförande. Fyrbodal framhåller även att 
förbundets prioriteringar avseende vägar och kollektivtrafikåtgärder ligger fast.  
 
Kommunledningskontorets yttrande tar främst fasta på de åtgärder i planen som berör 
åtgärder i kommunen.  
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se 

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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1    Inledning

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och 
väl sammanhållen region. Det förutsätter att 
delarna samspelar och förstärker varandra samt 
att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet 
med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En 
sammanhållen region ger fler möjlighet till 
arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur 
och fritid. Västra Götaland är Sveriges 
transport- och logistikcentrum med flera 
geografiskt utspridda noder där flera 
transportslag möts.

Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig, 
utan en pusselbit i omställningen till ett 
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den 
regionala transportinfrastrukturen ska stödja 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle 
för person- och godstransporter i Västra 
Götaland.

Flera större omställningar i samhället pågår 
som kommer att påverka både användandet av 
och kraven på transportsystemet. Elektrifiering 
av fordon och vägar, digitalisering och 
automatisering är exempel på större trender. 
Pandemin har påverkat resvanorna kraftigt och 
ännu är det för tidigt att se vilka effekter det 
kommer att få på resmönstren på sikt. Den 
fortsatta klimatomställningen medför nya 
utmaningar och behov att fånga upp i 
planeringen av transportsystemet. Utvecklingen 
behöver följas och kommande 
infrastrukturplaner behöver vara tillräckligt 
flexibla för att möta de förändrade 
förutsättningarna.

Västra Götalandsregionen har som 
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en 
regional transportinfrastrukturplan, hädanefter 
benämnd regional infrastrukturplan. Den 
regionala infrastrukturplanen utgör en del av 
den nationella infrastrukturplanen och 
regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.

Hur medlen ska fördelas inom den regionala 
infrastrukturplanen beslutas av 
regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för 
planens genomförande. Rollen som 
länsplaneupprättare ingår i det regionala 
utvecklingsuppdraget och planen ska, med 
hänsyn till de regionala förutsättningarna, 
bidra till att de transportpolitiska målen 
uppnås.

Den regionala infrastrukturplanen är 
framarbetad i nära dialog med de fyra 
kommunalförbunden. Västtrafik och 
Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med 
kommunerna har förts via 
kommunalförbunden och politisk förankring 
har skett löpande i beredningen för hållbar 
utveckling, BHU.
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Ett regeringsuppdrag i flera steg

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

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

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

Övergripande innehåll nationell plan

• Åtgärder på järnvägar, nationella 
stamvägar och för sjöfart 

• Drift och underhåll 

• Stadsmiljöavtal, med mera

Övergripande innehåll regional plan

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

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

Inriktningsunderlag
Infrastrukturproposition 
och direktiv för 
åtgärdsplanering

Förslag till nationell 
och regionala 
infrastrukturplaner

Fastställelse

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

Det första steget i framtagandet av en ny 
regional infrastrukturplan var att ta fram ett 
inriktningsunderlag för utvecklingen av 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 
Arbetet med inriktningsunderlaget inleddes 
med en övergripande gap-analys utifrån  
Agenda 2030. Analysen ledde till att tre 
fokusområden lyftes fram som komplement till 
den tidigare regionala systemanalysen: klimat, 
social hållbarhet och trafiksäkerhet. 
Inriktningsunderlaget ligger till grund för 
framtagandet av den regionala 
infrastrukturplanen.

För att koordinera arbetet har Västra 
Götalandsregionen tillsatt en arbetsgrupp av 
tjänstepersoner. De fyra kommunalförbunden, 
som företräder de 49 kommunerna i Västra 
Götaland, har aktivt medverkat i arbetet och 
ansvarat för dialog och förankring med 
kommunerna. Trafikverket har deltagit i hela 
processen med underlag och stöd i 
framtagandet. Västtrafik har ansvarat för att 
sammanställa och göra inspel av 
kollektivtrafikens infrastrukturbehov. Arbetet 
har även stämts av med Länsstyrelsen, Klimat 
2030 samt Västra Götalandsregionens 
miljöavdelning kopplat till 
hållbarhetsbedömningen som skett integrerat 
med planarbetet.

Samtliga kommuner bjöds in till ett 
informationsmöte i januari 2021 och i februari 
2021 genomfördes dialogmöten med 
kommunalförbundens direktioner/ 
förbundsstyrelse. Dialog med kommunerna har 
huvudsakligen skett via kommunalförbunden.

Den politiska processen har skett via 
beredningen för hållbar utveckling, BHU. 
Regionutvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden har löpande informerats 
under processen. Kommunalförbunden har 
haft politisk beredning i respektive direktion/
förbundsstyrelse.

Samrådsremiss av förslaget till regional 
infrastrukturplan 2022-2033 genomförs 
mellan 20 oktober 2021 och 31 januari 2022. 
Slutlig version av planen beslutas av 
regionfullmäktige efter ställningstagande i 
beredningen för hållbar utveckling och 
regionstyrelsen. Den antagna versionen skickas 
sedan till regeringen för fastställelse, som en del 
av den nationella infrastrukturplanen.
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2    Förutsättningar

Nationella mål

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

Agenda 2030
FN:s agenda 2030 och dess 17 
globala mål (med 169 delmål) 

omfattar alla politiska områden och 
delaktighet och engagemang på regional 
nivå är centralt. 

Klimatlagen
Klimatlagen är en av tre delar inom 
ett klimatpolitiskt ramverk som 

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

Nollvisionen
Nollvisionen innebär att ingen 

människa ska omkomma eller skadas 
allvarligt i trafiken. Visionen är 
ledstjärnan för Trafikverkets 
trafiksäkerhetsarbete.

Övergripande 
transport-

politiskt mål

Hänsynsmål
Säkerhet, miljö och 

hälsa

Funktionsmål
Tillgänglighet

Figur 2. De transportpolitiska målen.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa.

Ett etappmål under hänsynsmålet är att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
exklusive flyg ska minska med minst  
70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Enligt Sveriges etappmål för trafiksäkerhet så 
ska antalet omkomna till följd av trafikolyckor 
inom vägtrafiken halveras till år 2030 jämfört 
med åren 2017-2019. Antalet allvarligt skadade 
inom respektive trafikslag ska minska med 
minst 25 procent till år 2030 enligt regeringens 
etappmål.
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Regionala mål och 
strategier

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

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

Västra Götalandsregionens långsiktiga 
viljeinriktning för utvecklingen av 
transportinfrastrukturen redovisas i 
inriktningsunderlaget, se avsnitt  
Regionalt inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen.

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

MÅLBILD 
TÅG 2035

GODS-
TRANSPORT-
STRATEGI

TRAFIK-
FÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM

REGIONAL 
UTVECKLINGS-
STRATEGI

KLIMAT
2030

REGIONAL 
INFRASTRUKTUR-
PLAN

STRATEGI
FÖR ÖKAD 
CYKLING

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

Miljö- och 
hållbarhetsbedömning

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

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

Den regionala infrastrukturplanen utgör 
tillsammans med den nationella 
infrastrukturplanen en del i planeringen av den 
statliga transportinfrastrukturen. De 
grundläggande målsättningarna och 
utgångspunkterna är gemensamma.

Inom den regionala infrastrukturplanen 
genomförs såväl större om- eller 
nybyggnationer som mindre trimningsåtgärder 
på de statliga vägar som inte ingår i 
stamvägnätet. Trimningsåtgärderna består av 
förbättringar av kollektivtrafikens infrastruktur, 
investeringar i cykelvägar samt mindre 
vägåtgärder. Kollektivtrafik-, cykel- samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på 
kommunalt vägnät kan medfinansieras av 
planen. Västra Götalandsregionen har även valt 
att avsätta medel till att samfinansiera 
järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. 
Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet 
finansieras via nationell infrastrukturplan.

Åtgärder med en kostnad på minst 50 miljoner 
kronor ska namnges och en samlad 
effektbedömning (SEB) för objektet ska vara 
genomförd. Fortsättningsvis benämns dessa 
som namngivna åtgärder.

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

Utöver planens ekonomiska ram förekommer 
alternativfinansiering för vissa åtgärder. Det 
kan exempelvis handla om kommuner som 
medfinansierar regionala vägåtgärder eller 
samfinansiering mellan regional och nationell 
infrastrukturplan. För samtliga namngivna 
åtgärder som har med- eller samfinansiering 
träffas det särskilda avsiktsförklaringar eller 
avtal.

Västra Götalandsregionen har genom 
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk 
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har 
räknat upp den preliminära ramen till 7 655 
miljoner kronor, efter justering utifrån 
underförbrukning under åren 2018-2021. 
Först då regeringen fastställer den nya 
nationella infrastrukturplanen beslutas den 
slutliga ekonomiska ramen. 

Planmedlen fördelas till de utpekade 
åtgärdsområdena under en tolvårsperiod. 
Genomförandet delas upp i fyraårsperioder och 
Trafikverket arbetar för att förbrukningen inom 
aktuell fyraårsperiod ska överensstämma med 
planens ram och fördelning.

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

Regionalt inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen

Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån 
mål och fokusområden som identifierats i det 
regionala inriktningsunderlaget: 
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland. Arbetet med 
inriktningsunderlaget inleddes med en 
övergripande gap-analys utifrån Agenda 2030. 
Analysen ledde till att tre fokusområden lyftes 
fram som komplement till den tidigare 
regionala systemanalysen: klimat, social 
hållbarhet och trafiksäkerhet. I 
inriktningsunderlaget redovisas Västra 
Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning 
för utvecklingen av transportinfrastrukturen. 
Ambitionen är att verka för en bättre helhet 
genom att eftersträva synergieffekter.

Västra Götalands varierade geografiska och 
demografiska förutsättningar innebär att 
behovet av åtgärder skiljer sig åt inom 
regionen. För att nå en hög måluppfyllelse 
utifrån mål och principer i 
inriktningsunderlaget behöver åtgärder i 
infrastrukturen prioriteras med hänsyn till de 
skilda förutsättningarna och potentialerna. 

Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig, 
utan ett verktyg för att möjliggöra andra 
värden. Den regionala transportinfrastrukturen 
ska stödja utvecklingen av person- och 
godstransporter i Västra Götaland. Ambitionen 
är att infrastrukturen ska bidra till ett mer 
transporteffektivt samhälle. 

Det övergripande målet för den regionala 
infrastrukturplaneringen är:  
”Ett fossiloberoende transportsystem för ökad 
konkurrenskraft och med möjlighet till goda 
livsmiljöer i stad och på landsbygd - förbättrad 
tillgänglighet”. Transportslagen ska komplettera 
varandra för att på ett optimalt sätt stödja 
efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets 
förutsättningar och uppfylla de 
transportpolitiska målen. Västra Götaland ska 
vara en hållbar logistikregion med utvecklad 
intermodalitet och andelen hållbara resor ska 
öka. Klimat, social hållbarhet och 
trafiksäkerhet har lyfts fram som tre 
prioriterade fokusområden. Av fi gur 4 framgår 
hur målen i inriktningsunderlaget har 
formulerats.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med 

möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad 
tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och

nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad

intermodalitet 

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar

Figur 4. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.

Det regionala inriktningsunderlaget 
med tillhörande analyser och 
underlag finns på
www.vgregion.se/regionalplan 

http://www.vgregion.se/regionalplan
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Direktiv för åtgärdsplaneringen

Regeringens planeringsdirektiv anger 
tillsammans med det regionala 
inriktningsunderlaget förutsättningarna för 
framtagandet av den regionala 
infrastrukturplanen. Generella utgångspunkter 
för uppdraget är att den statliga 
transportinfrastrukturen i hela landet ska 
utvecklas och förvaltas så att det övergripande 
transportpolitiska målet samt etappmålen för 
trafiksäkerhet och klimat ska nås. I direktivet 
framgår att hållbarhetsaspekter ska integreras 
genom att vid framtagandet av planen beakta 
sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter 
samt att målsynergier ska eftersträvas.

Västra Götalandsregionen har genom 
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk 
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har 
räknat upp den preliminära ramen till 7 655 
miljoner kronor, efter justering utifrån 
underförbrukning under åren 2018-2021. 
Medlen ska fördelas på olika åtgärder och typer 
av åtgärder. Åtgärdsobjekt med en kostnad på 
minst 50 miljoner kronor ska namnges. 
Byggstartade men ännu ej avslutade objekt från 
tidigare plan bör finnas med i det nya 
planförslaget.

Prioriteringarna bakom förslagen samt 
eventuella osäkerheter avseende planens 
effekter ska enligt direktivet beskrivas. Det ska 
även framgå hur Fyrstegsprincipen har tillämpats 
samt på vilket sätt och i vilken utsträckning 
den regionala infrastrukturplanen bidrar till att 
öka transporteffektiviteten i samhället. 

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

1.
Tänk om

2.
 Optimera

3.
Bygg om

4.
Bygg nytt

Regeringen pekar i planeringsdirektivet på 
vikten av att väga in behov kopplat till 
bostadsbyggande och betydande 
industriinvesteringar i framtagandet av planen. 
Effekter på bostadsbyggandet ska beskrivas. De 
föreslagna åtgärderna bör även bidra till att 
andelen kollektivtrafikresande ökar.

Trafikverket ska inom ramen för den nationella 
infrastrukturplanen samfinansiera de regionala 
infrastrukturplanerna avseende 
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala 
vägnätet. Samfinansiering ska utformas så att 
åtgärder som förkortar restiden på landsbygd 
prioriteras, till exempel mittseparering. 
Trafikverket ska också föreslå medel till 
samfinansiering av cykelåtgärder på regional 
vägnät. Omfattning och hur medel ska fördelas 
kommer att redovisas i den nationella 
infrastrukturplanen.
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Ramverk för infrastrukturplanen

Regional infrastrukturplan är en 
investeringsplan för en mångfald av 
infrastrukturåtgärder. Planen utformas inom 
ramen för inriktningsunderlaget som är en 
konkretisering av nationella och regionala mål 
och strategier. Inriktningsunderlaget är 
regionens viljeriktning för utveckling av 
transportinfrastrukturen. Förhållandet mellan 
den regionala infrastrukturplanen, 
inriktningsunderlaget och nationella och 
regionala utgångspunkterna visualiseras i  
fi gur 5. 

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

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

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

I basen finns nationella och 
regionala ramverk i form av lagar, 
förordningar, mål och strategier.
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4    Fördelning av medel 2022-2033

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

Större investeringsåtgärder på statligt vägnät 
och i kollektivtrafikens infrastruktur återfinns 
inom åtgärdsområdet Större åtgärder i stråk och

noder. De tre åtgärdsområdena Trimning och 
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering 
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt 
vägnät innehåller mindre åtgärder för 
kollektivtrafik, cykel och väg. Det statliga 
vägnätets omfattning i Västra Götaland 
framgår av bilaga 2.

Inom åtgärdsområdet Samfinansiering nationell 
plan, järnväg avsätts medel för standardhöjande 
åtgärder för den regionala tågtrafiken. 
Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
innehåller ett antal åtgärder inom 
Göteborgsområdet, som är framförhandlade 
och avtalade inom Sverigeförhandlingen. 
Åtgärdsområdet Övrigt innehåller medel till 
oförutsedda mindre åtgärder samt driftbidrag 
till flygplats.

Fördelningen av medel mellan olika 
åtgärdsområden grundar sig i regionala och 
nationella mål och politiska viljeinriktningar. 
Det regionala inriktningsunderlaget har varit 
utgångspunkt för infrastrukturplanens 
konkreta innehåll och prioriteringar.

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38 %

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

11 %

Övrigt 

1 %

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6 %

Trimning och effektivisering 
till stråk

13 %

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16 %

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15 %
Figur 6. Fördelning av medel till åtgärdsområden i planen, totalt 7 655 miljoner kronor.
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En stor del av planens åtgärder beslutas 
löpande under planperioden. Genomförandet 
ska beakta de skilda geografiska 
förutsättningarna och säkerställa att det 
regionala inriktningsunderlaget genomsyrar 
både valen av åtgärder och deras utformning. 
Synergieffekter ska eftersträvas för bättre 
måluppfyllelse. För ett effektivt genomförande 
kan medel från olika potter och 
åtgärdsområden kombineras där det finns 
förutsättningar. Åtgärderna ska ha en 
geografisk spridning över regionen och 
anpassas utifrån konkreta behov och bedömt 
bidrag till måluppfyllelse. 

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

Vid eventuell samfinansiering från nationell 
infrastrukturplan för trafiksäkerhets- och 
cykelåtgärder frigörs medel i regional 
infrastrukturplan. De frigjorda medlen föreslås 
investeras i andra åtgärder för trafiksäkerhet 
och cykel på regionalt vägnät.

För att framdriften av åtgärderna ska vara god 
behöver genomförandet kontinuerligt följas 
upp och anpassas. På kort sikt kan 
underförbrukning i en del av planen behöva 
kompenseras genom en snabbare 
genomförandetakt i en annan del. I bilaga 1 
finns en detaljerad beskrivning av hur medel 
fördelas till olika åtgärder.

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

Fördelning av medel till 
åtgärdsområden 2022 2023 2024 2025 2026-

2029
2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Större åtgärder i stråk 
och noder 69 240 602 346 744 929 2 930

Trimning och 
effektivisering i stråk 101 196 153 132 347 209 1 138

Trimning och 
effektivisering till stråk 91 105 102 97 317 248 960

Statlig medfinans till 
kommunalt vägnät 91 98 98 119 437 389 1 232

Samfinansiering 
nationell plan, järnväg 15 63 36 70 353 303 840

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen 13 35 40 25 64 295 472

Övrigt 8 9 7 7 26 26 83

Summa 388 746 1038 796 2288 2399 7 655
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Större åtgärder i stråk och noder

Stråken kopplar samman regionen. Genom att 
genomföra större åtgärder i stråk och noder 
förbättras tillgängligheten och trafiksäkerheten 
för såväl person- som godstransporter. Flera av 
de namngivna åtgärderna skapar 
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i 
kommunerna.

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder av större 
karaktär med förhållandevis hög 
investeringskostnad, minst 50 miljoner kronor 
men i de flesta fall över 100 miljoner kronor.

Större åtgärder kräver en lång 
planeringshorisont och omfattande förarbeten 
innan byggnation kan inledas. De flesta 
åtgärder i planen har beslutats i tidigare 
planomgångar men har ännu inte färdigställts. 
Tidplaner och kostnadsbild har förändrats över 
tid och kan behöva justeras även framöver.

Tabell 2. Fördelning av medel för större åtgärder i stråk och noder.

Större åtgärder i stråk och noder
Medel i plan, 

mnkr

Större namngivna vägåtgärder 2 400

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder 530

Summa 2 930

Figur 7. Karta över statliga vägar som ingår i stråken. De  
 gråa vägarna är nationella stamvägar och hanteras  
 inte i regional infrastrukturplan.
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Större namngivna vägåtgärder
De större vägåtgärderna stärker befintliga stråk 
genom att förbättra trafiksäkerheten och höja 
standarden på de större regionala vägarna. 
Åtgärderna utgår ifrån utpekade brister och har 
tagits fram inom genomförda 
åtgärdsvalsstudier. Studierna utgår från 
fyrstegsprincipen och innehåller ofta en 
kombination av åtgärder. Åtgärdsförslagen har 
prioriterats utifrån bedömda nyttor, kostnad 
och ekonomiskt utrymme i planen.

Åtgärder som är planerade för genomförande i 
den tidigare delen av planperioden bör vara väl 
utredda avseende sträckning och utformning. 
Det är en förutsättning för att trygga ett 
effektivt genomförande av planen.

I den politiska prioriteringen vid framtagandet 
av planen har två nya större vägåtgärder 
prioriterats. Större åtgärder på statligt vägnät 
som finansieras helt av extern part behöver 
namnges i planen, följa det regionala 
inriktningsunderlaget och ingå som en del av 
miljöbedömningen. I denna plan finns en 
sådan åtgärd, Väg 156 Förbifart Skene.

En fördjupad beskrivning av större vägåtgärder 
finns i bilaga 3 och de högst prioriterade 
bristerna i bilaga 4.
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Tabell 3. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder. Total kostnad inkluderar sam- och medfinansiering.

Genomförande

Större namngivna 
vägåtgärder

2022-
2025

2026-
2029

2030-
2033

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total 
kostnad 

2022-2033, 
mnkr

Väg 168 Ekelöv - Kareby
Val av korridor pågår

X X Inget data. 344 (233) 560 (440)

Väg 161 Rotvik - Bäcken Inget data. X X 270 270

E20 / Rv40 Tvärförbindelse X X X 138 318

Väg 41 Sundholmen - 
Björketorp X Inget data. Inget data. 218 218

Väg 49 Axvall - Varnhem X Inget data. Inget data. 290 290

Väg 41 Fritsla - Kråkered X Inget data. Inget data. 80 80

Väg 49 Skövde - Igelstorp X Inget data. Inget data. 201 213

Väg 168 Tjuvkil X Inget data. Inget data. 24 111

Väg 678 Grohed - 
Bratteröd X Inget data. Inget data. 122 122

Väg 156 Förbifart Skene, 
Extern finansiering

Inget data. Inget data. Inget data. 0 268

Väg 49 Varnhem - 
Storekullen Inget data. Inget data. X 281 281

Väg 156 Backadal - 
Bonared Inget data. Inget data. X 256 256

Obundna medel Inget data. Inget data. X 176 Inget data.

Summa Inget data. Inget data. Inget data. 2 400 Inget data.
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Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder
De större kollektivtrafikåtgärderna skapar 
förutsättningar för ett ökat 
kollektivtrafikresande genom åtgärder som ger 
förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och 
attraktivitet. Investeringar prioriteras i enlighet 
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Västtrafik har i uppdrag att sammanställa 
kollektivtrafikens behov och tar fram ett förslag 
på prioritering i dialog med berörda 
kommuner, kommunalförbund och 
Trafikverket.

Merparten av åtgärderna ligger på det 
kommunala vägnätet och får statlig medfinans 
från planen. Åtgärderna behöver vara väl 
utredda och ekonomiskt prioriterade hos 
sökande part, vilka står för minst 50 procent av 
finansieringen. Större kollektivtrafikåtgärder på 
statligt vägnät har tagits fram inom 
genomförda åtgärdsvalsstudier.

I den politiska prioriteringen vid framtagandet 
av planen har fyra nya större 
kollektivtrafikåtgärder prioriterats.

De flesta kollektivtrafikåtgärderna är nära 
knutna till andra investeringar, såsom 
järnvägsåtgärder och andra 
infrastrukturåtgärder. Tidplanerna för 
genomförandet behöver därför anpassas utifrån 
dessa förutsättningar. 

En fördjupad beskrivning av större 
kollektivtrafikåtgärder finns i bilaga 3 och de 
högst prioriterade bristerna i bilaga 4.
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Tabell 4. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Genomförande

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder

2022-
2025

2026-
2029

2030-
2033

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Elfärja, fjärde älvskyttel, 
Göteborg X Inget data Inget data 10 84

Bytespunkt Haga, Målbild 
Koll2035 X X Inget data 37 74

Resecentrum Korsvägen, 
Målbild Koll2035 X X Inget data 42 85

Resecentrum Stenungsund X Inget data Inget data 86 171

Citybusstråk Toltorp, 
Mölndal, Målbild Koll2035 X X Inget data 82 164

Elfärja, hyra, Öckerö X X X 20 60

Resecentrum Lerum Inget data X Inget data 63 125

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse, Målbild 
Koll2035, Samfinansiering 
till vägåtgärd

Inget data X Inget data 60 Inget data

Elfärja, Marstrand (X) X Inget data 25 50

Bytespunkt Saltholmen, 
etapp 1

Inget data X Inget data 30 60

Obundna medel Inget data Inget data X 75 Inget data

Summa Inget data Inget data Inget data 530 Inget data



19

Trimning och effektivisering i stråk

Stråken kopplar samman regionen. Genom att 
trimma och effektivisera infrastrukturen i 
stråken förbättras förutsättningarna för såväl 
person- som godstransporter.

Inom åtgärdsområdet finns potter för 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för 
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre 
karaktär med en investeringskostnad på högst 
50 miljoner kronor.

Val av åtgärder  ska utgå från 
inriktningsunderlaget och de vägledande 
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de 
olika delarna av Västra Götaland behöver 
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med 
hänsyn till olika gruppers behov. 

Mindre åtgärder i stråk som har beslutats inom 
tidigare plan kommer att genomföras. Detta 
inkluderar även tidigare beslutade mindre 
vägåtgärder med en bedömd kostnad på över 
25 miljoner kronor. Dessa är: Grästorp 
(förbifart väg 47), Härskogsvägen (väg 523), 
Härsängen (väg 172), Long (väg 47/187) och 
Myggenäs korsväg (väg 160). Nordby, Strömstad 
(väg 1040) är ytterligare en åtgärd som ska 
genomföras, med full extern finansiering.

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

Trimning och effektivisering i stråk
Medel i plan, 

mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 209

Cykelåtgärder 122

Mindre vägåtgärder 512

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell 295

Summa 1 138

Figur 8. Karta över statliga vägar som ingår i stråken.  
De gråa vägarna är nationella stamvägar och 
hanteras inte i regional infrastrukturplan.
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och 
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder 
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns 
fem förstärkta satsningar i stråk kopplat till den 
politiska prioriteringen vid framtagandet av 
planen. Förstärkningarna innefattar specifika 
åtgärder och pottåtgärder.

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

Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att 
vara sammanhängande och knyta ihop 
boenden med målpunkter i anslutning till 
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och 
fritidsanläggningar. 

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

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

Tabell 6. Fördelning av medel för förstärkt satsning i stråk.

Förstärkt satsning i stråk
Medel i plan, 

mnkr

Göteborgsregionen, 
Kollektivtrafikåtgärder 50

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder 25

Göteborgsregionen, 
Obundna medel 100

Fyrbodal, Väg 161 Cykelåtgärder 40

Fyrbodal, Väg 161 
Trafiksäkerhetsåtgärder 40

Fyrbodal, Väg 171  
Stranderängs bro 40



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

Vägledande principer – Trimning och effektivisering i stråk

För hela åtgärdsområdet • Åtgärder för högst 50 miljoner kronor

• Medel kan kombineras från flera potter för en 
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regionalt trafikförsörjningsprogram

• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i 
stråken

• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till 
hållplatser och bytespunkter

• Pendelparkering för bil och cykel 

• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande 
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och 
bytespunkter

Cykelåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regional cykelstrategi

• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med 
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala 
förutsättningar

• Kommunal medfinansiering på 50 procent av 
kostnaden

Mindre vägåtgärder • Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet, trygghet 
och minskade barriäreffekter, särskilt för gående 
och cyklister

• Åtgärder som tillgodoser näringslivets 
transportbehov och intermodala lösningar

21
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Trimning och effektivisering till stråk

Det statliga vägnätet är omfattande och de 
flesta resorna i regionen startar eller slutar 
utanför de regionala stråken. För att hela resan 
ska fungera och vara säker behöver åtgärder 
genomföras på de mindre vägarna som matar 
till stråken. En stor del av de allvarliga 
olyckorna på det statliga vägnätet sker på 
mindre vägar. Genom att trimma och 
effektivisera förbindelserna till stråken så 
förbättras trafiksäkerheten och tillgängligheten 
i hela regionen. 

Inom åtgärdsområdet finns potter för 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för 
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre 
karaktär med en investeringskostnad på högst 
50 miljoner kronor. 

Val av åtgärder ska utgå från 
inriktningsunderlaget och de vägledande 
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de 
olika delarna av Västra Götaland behöver 
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med 
hänsyn till olika gruppers behov.

Tabell 8. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och effektivisering till stråk
Medel i plan, 

mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 32

Cykelåtgärder 234

Mindre vägåtgärder 574

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell 120

Summa 960

Figur 9. Karta över statliga vägar som inte 
ingår i stråken.
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och 
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder 
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns 
en förstärkt satsning till stråk kopplat till den 
politiska prioriteringen vid framtagandet av 
planen. Förstärkningen innefattar pottåtgärder.

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

Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att 
vara sammanhängande och knyta ihop 
boenden med målpunkter i anslutning till 
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och 
fritidsanläggningar. Cykelåtgärder i den lokala 
trafikmiljön är av betydelse för barn och ungas 
självständighet i trafiken. På sikt är ambitionen 
att koppla samman det lokala cykelnätet till 
större stråk. Kommunerna ombeds vart fjärde 
år lämna in förslag på nya cykelvägar som de 
avser att medfinansiera med halva kostnaden. 
Förslagen samordnas av kommunalförbunden 
och prioriteras därefter av Västra 
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket. 
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i 
enlighet med den regionala cykelstrategin.

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

Tabell 9. Fördelning av medel för förstärkt satsning till stråk.

Förstärkt satsning till 
stråk

Medel i 
plan, mnkr

Fyrbodal, Mindre åtgärder 120
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Tabell 10. Vägledande principer för trimning och effektivisering till stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering till stråk

För hela åtgärdsområdet • Åtgärder för högst 50 miljoner kronor

• Medel kan kombineras från flera potter för en 
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regionalt trafikförsörjningsprogram

• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till 
hållplatser och bytespunkter

• Pendelparkering för bil och cykel 

• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande 
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och 
bytespunkter

Cykelåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regional cykelstrategi

• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med 
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala 
förutsättningar

• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till 
målpunkter för barn och unga

• Kommunal medfinansiering på 50 procent av 
kostnaden

Mindre vägåtgärder • Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och 
trygghet, särskilt för gående och cyklister

• Åtgärder som tillgodoser näringslivets 
transportbehov och intermodala lösningar
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Statlig medfinans till 
kommunalt vägnät

På det kommunala vägnätet finns det goda 
förutsättningar för ett ökat hållbart resande. 
Befolkning, arbetsplatser och service är 
koncentrerat till tätorterna och resorna är ofta 
korta. Det är också på det kommunala vägnätet 
som flest olyckor med gående och cyklister 
inträffar. Genom att medfinansiera åtgärder 
som ger en förbättrad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för gång, cykel och 
kollektivtrafik skapas förutsättningar för 
stadsutveckling och ett transporteffektivt 
samhälle.

Inom åtgärdsområdet finns potter för 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Åtgärderna 
är av mindre karaktär med en 
investeringskostnad på högst 50 miljoner 
kronor. Val av åtgärder ska utgå från 
inriktningsunderlaget och de vägledande 
principerna. 

Kommunerna ansöker årligen om statlig 
medfinans till åtgärder som de avser genomföra 
på kommunalt vägnät. Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik ansöker om 
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar. 
Medfinansieringen från planen uppgår till  
50 procent av den totala kostnaden.

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

Statlig medfinans till kommunalt vägnät mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 499

Cykelåtgärder 446

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder 222

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell 65

Summa 1 232

Figur 10. Karta över kommunala vägar i   
Västra Götaland.
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder ska prioritera 
åtgärder inom hela Västra Götaland. Utöver 
dessa finns två förstärkta satsningar kopplat till 
den politiska prioriteringen vid framtagandet 
av planen. Förstärkningarna innefattar 
pottåtgärder.

Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs 
investeringar i hållplatser och 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken, 
såsom busskörfält eller signalprioritering. För 
hållplatser och bytespunkter prioriteras 
tillgänglighetsanpassning och annan 
standardhöjning samt i vissa fall nybyggnation. 
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering 
för kollektivtrafikåtgärder från regional 
infrastrukturplan via Västtrafik. Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik kan, som 
regional kollektivtrafikmyndighet, ansöka om 
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar. 
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i 
enlighet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.

Cykelåtgärder
Potentialen för ökad cykling är generellt sett 
stor längs det kommunala vägnätet, där det 
finns en koncentration av befolkning, 
arbetsplatser, fritidsanläggningar och service. 
För att öka trafiksäkerheten och det hållbara 
resandet behöver cykelvägar byggas ut för att 
koppla ihop lokala målpunkter. För att främja 
barnens självständighet i trafiken är de kortväga 
cykelresorna i tätorter av stor betydelse. 
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering 
för cykelåtgärder från regional 
infrastrukturplan via Trafikverket. Åtgärderna 
ska bidra till måluppfyllelse i enlighet med den 
regionala cykelstrategin.

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet 
som de flesta gående och cyklister rör sig och 
det i högre utsträckning finns problem med 
buller och luftkvalitet. Åtgärder som ger en 
förbättrad trafiksäkerhet för gående och 
cyklister och en förbättrad miljö inom 
tätorterna prioriteras. Barn och ungas behov är 
särskilt viktiga att beakta vid val av åtgärder. 
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering 
för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder från 
regional infrastrukturplan via Trafikverket.

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

Förstärkt satsning kommunalt vägnät
Medel i plan, 

mnkr

Göteborgsregionen, Kollektivtrafikåtgärder 40

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

Vägledande principer – Statlig medfinans till kommunalt vägnät

För hela åtgärdsområdet • Åtgärder för högst 50 miljoner kronor

• Planen finansierar 50 procent av kostnaden

Kollektivtrafikåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regionalt trafikförsörjningsprogram

• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken

• Pendelparkering för bil och cykel 

• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande 
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och 
bytespunkter

Cykelåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regional cykelstrategi

• Utbyggnad av cykelvägar av trafiksäkerhetsskäl där 
överflyttningspotentialen är relativt stor utifrån 
lokala förutsättningar

• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till 
målpunkter för barn och unga

Trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och 
trygghet, särskilt för gående och cyklister

• Åtgärder som ger förbättrad lokal miljökvalitet, till 
exempel minskat buller

• Prioritera anslutningar till kollektivtrafik 
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Samfinansiering nationell plan, järnväg

Det finns ett stort behov av åtgärder för att 
återställa och höja standarden på de järnvägar 
som är viktiga för regiontrafiken. Ett 
välfungerande järnvägssystem är viktigt för att 
uppnå miljö- och klimatmålen, för 
omställningen till ett transporteffektivt 
samhälle samt för att skapa förutsättningar för 
ett ökat bostadsbyggande. 

Västra Götalandsregionen har högt uppsatta 
mål för utvecklad persontågstrafik och har 
därför i de senaste planomgångarna anslagit 
medel från den regionala infrastrukturplanen 
för samfinansiering av järnvägsåtgärder i den 
nationella infrastrukturplanen.

Inom åtgärdsområdet fördelas medel till de 
olika regionala järnvägsstråken. Medlen avsätts 
inte till specifika åtgärder men det finns en 
inriktning för åtgärdsvalen på varje bana, se 
bilaga 5. De vägledande principerna, inklusive 
Målbild Tåg 2035, ska ligga till grund för valet 
av åtgärder på berörda järnvägar.

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

Samfinansiering nationell plan, järnväg
Medel i plan, 

mnkr

Kinnekullebanan 75

Norra Bohusbanan 80

Södra Bohusbanan 105

Viskadalsbanan 95

Älvsborgsbanan 200

Obundna medel 285

Summa 840

Figur 11. Karta över järnvägsstråk i  
 Västra Götaland.
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Ambitionen är att medel från potten i så stor 
utsträckning som möjligt ska förstärka 
planerade investeringar av Trafikverket för att 
nå uppsatta resandemål. Exempel på viktiga 
åtgärder för regionaltrafiken är hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom 
stationsmiljöer som förlängning av plattformar.

Nivån på anslagna medel per järnväg kan 
komma att justeras och omfördelas om 
åtgärder prioriteras för genomförande inom 
ramen för nationell infrastrukturplan. 
Omfördelning av medel från potten beslutas i 
regionstyrelsen via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU).

Tabell 15. Vägledande principer för samfinansiering 
nationell plan, järnväg

Vägledande principer – Samfinansiering 
nationell plan, järnväg

• Åtgärder ska ligga i linje med Målbild Tåg 
2035, inklusive delmål 2028

• Fokus på systempåverkande åtgärder

• Prioritera åtgärder som höjer och 
återupprättar standarden på de järnvägar 
som är viktiga för regiontrafiken

• Åtgärder kan med fördel genomföras i 
samband med att Trafikverket utför 
planerade underhållsåtgärder på banorna
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Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning 
på nya stambanor mellan Sveriges storstäder 
kombinerat med en satsning på fler bostäder 
och kommunal infrastruktur. Enligt den 
överenskommelse som träffats mellan staten, 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad 
ska sex kollektivtrafikåtgärder i Göteborg 
medfinansieras av den regionala transport-
infrastrukturplanen. Överenskommelsen 
innehåller även ett flertal andra åtaganden, som 
inte berör planen. Göteborgs stad åtar sig 
exempelvis att bygga cirka 45 000 bostäder.

Kollektivtrafikåtgärdernas syfte är att 
åstadkomma förbättringar av tillgänglighet och 
kapacitet i transportsystemet för att skapa 
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. 
Den totala kostnaden för åtgärderna uppgår till 
omkring 7 miljarder kronor, varav  
472 miljoner kronor avsätts i regional 
infrastrukturplan 2022-2033. Sedan 
överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen 
träffades har åtgärden Linbana Järntorget-
Lindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen stoppats 
och förhandling pågår. Åtgärden saknas 
därmed i listan nedan.

De avtalade investeringarna ligger i linje med 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götaland och Målbild Koll2035.

Tabell 16. Lista över storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen

Spårväg Norra Älvstranden, Frihamnen - Lindholmen

Spårväg Norra Älvstranden, Lindholmen - Linnéplatsen

Spårväg Norra Älvstranden, Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo

Citybuss BRT Backastråket

Citybuss BRT Norra Älvstranden, Nordvästra och västra delen

Summa 472
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Övrigt

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

Tabell 17. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt
Medel i plan, 

mnkr

Oförutsedda mindre utgifter 52

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborg 
flygplats

31

Summa 83
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5    Bedömning av effekter

Den regionala infrastrukturplanens effekter 
beskrivs utifrån de transportpolitiska målen, 
nationella och regionala mål, beslutat 
inriktningsunderlag för transport-
infrastrukturen i Västra Götaland samt den 
genomförda hållbarhetsbedömningen.

Regional infrastrukturplan grundar sig på 
regionens inriktningsunderlag som i sin tur tar 
avstamp i regionala mål och nationella 
utgångspunkter såsom de transportpolitiska 
målen och Agenda 2030. Den ekonomiska 
fördelningen och innehållet bedöms som 
helhet att vara i linje med ovannämnda 
utgångspunkter. Långsiktigt syftar den 
regionala infrastrukturplanen till att förbättra 
tillgängligheten i hela regionen med fokus på 
olika funktioner i transportsystemet samt på ett 
hela resan-perspektiv både för person- och 
godstransporter. 

Det är de olika funktionerna i samklang med 
varandra som skapar transportsystemet i Västra 
Götaland. Strukturen med åtgärdsområden 
utifrån funktion möjliggör en god spridning av 
åtgärder i regionen samtidigt som medel kan 
användas utifrån olika geografiska 
förutsättningar. Strukturen är anpassad för att 
skapa en bättre helhet vid genomförandet 
genom att medel från olika potter och 
åtgärdsområden kan kombineras. Regional 
infrastrukturplan har god potential att bidra till 
hållbarhetsaspekten tillgänglighet i 
perspektiven; näringslivets transporter, stad, 
landsbygd, grundläggande tillgänglighet samt 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Sammantaget bidrar 
åtgärderna till de transportpolitiska målen (det 
övergripande målet och funktionsmålet) samt 
till regionens övergripande mål i 
inriktningsunderlaget ”Ett fossiloberoende 
transportsystem för ökad konkurrenskraft och 
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på 
landsbygd – förbättrad tillgänglighet”.

Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms bidra 
till att andelen hållbara resor ökar, främst 
genom satsningar på cykelinfrastruktur, 
kollektivtrafik och järnväg. För godstransporter 
är målet i inriktningsunderlaget att utveckla 
intermodalitet, vilket innebär en överflyttning 
av lastbilstransporter till järnväg och sjöfart. 
Viktiga åtgärder för att åstadkomma detta 
ligger främst i nationell infrastrukturplan, men 
regional infrastrukturplan spelar en viktig roll 
när det gäller att utveckla det kapillära vägnätet 
för att godstransporter ska kunna ta sig till 
stråk och noder för omlastning. De flesta större 
vägåtgärderna består av flera olika delar bland 
annat mötesseparering, trafiksäkerhetsåtgärder 
för oskyddade trafikanter samt anpassningar 
för kollektivtrafik och cykel.

Regional infrastrukturplan bedöms i sin helhet 
inte medföra några betydande negativa 
miljöeffekter. De beräkningar och 
bedömningar som gjorts avseende klimatmålet 
visar att planförslaget medför varken positiv 
eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
klimat.

Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
innehåller en fördjupad bedömning av 
den regionala infrastrukturplanens 
effekter och finns publicerat på 
www.vgregion.se/regionalplan

http://www.vgregion.se/regionalplan


Regional infrastrukturplan ger goda 
möjligheter att bidra till klimatmålet främst via 
åtgärder som leder till utveckling av ett 
transporteffektivt samhälle. Gällande biologisk 
mångfald är den samlade bedömningen att 
planförslaget medför varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
biologisk mångfald.

Infrastrukturplanen innehåller en mängd 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för samtliga 
trafikantgrupper. Utöver de namngivna 
åtgärderna finns medel för 
trafiksäkerhetsåtgärder på det mindre vägnätet 
samt till åtgärder med fokus på oskyddade 
trafikanter. Trafiksäkerhet är ett utpekat 
fokusområde i inriktningsunderlaget. 
Infrastrukturplanen går i linje med 
inriktningsunderlaget och medför ett positiv 
bidrag till det transportpolitiska hänsynsmålet 
och Nollvisionens etappmål för trafiksäkerhet.

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

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med 

möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad 
tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och

nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad

intermodalitet 

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar

Figur 12. Bedömning av infrastrukturplanen utifrån inriktningsunderlagets mål. Uppåtgående pil indikerar att  
planförslaget är i linje med inriktningsunderlaget och bidrar positivt till målen. Högergående 
pil  indikerar att planen varken bidrar eller motverkar tydligt.

33



34

Medskick till genomförandet från 
hållbarhetsbedömningen

• För att säkerställa att genomförandet av 
den regionala infrastrukturplanen bidrar 
till ett transporteffektivt samhälle behöver 
efterlevnaden av de vägledande principerna 
för åtgärdsområden och 
inriktningsunderlagets tre fokusområden 
följas upp. 

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

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

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

Effekter på bostadsbyggande
Den regionala infrastrukturplanen bedöms 
skapa förutsättningar för ett ökat 
bostadsbyggande i Västra Götaland. I dialog 
med kommuner framkommer det att flertalet 
av de namngivna väg- och 
kollektivtrafikåtgärderna är av stor betydelse för 
kommunernas tillväxt och bostadsplanering. 

Direkta effekter är de 45 000 bostäder i 
Göteborg som ingår i storstadsåtgärderna inom 
Sverigeförhandlingen samt cirka 4 000 
bostäder kopplat till de namngivna 
vägåtgärderna, E20/Rv40 Tvärförbindelse och 
väg 156. 

Flertalet åtgärder bidrar till samhällsutveckling 
både lokalt och regionalt och ökar därmed 
möjligheterna till bostadsbyggande. Speciellt 
satsningarna på förbättrad regiontrafik på 
järnväg, åtgärder för kollektivtrafik och cykel 
bedöms skapa förutsättningar för ett ökat 
bostadsbyggande i linje med ett 
transporteffektivt samhälle.
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6    Genomförande och uppföljning

För att säkerställa att åtgärderna är i linje med 
infrastrukturplanens avsikter och det beslutade 
inriktningsunderlag behöver genomförandet 
följas upp årligen. Uppföljningen kartlägger på 
en övergripande nivå hur planens medel 
används och framdriften i genomförandet. 
Slutsatser från uppföljningen tas med in i den 
kommande planeringen.

Den regionala infrastrukturplanen består av sju 
åtgärdsområden med olika åtgärder, vägledande 
principer och beslutsprocesser. Planens medel 
är avsatta såväl till konkreta åtgärder som till 
olika åtgärdsinriktningar. Inom tre 
åtgärdsområden behövs en aktiv planering 
under genomförandet: Trimning och 
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering 
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt 
vägnät. Inom dessa tre områden är det särskilt 
viktigt att följa upp genomförandet utifrån 
inriktningsunderlaget, hållbarhets-
bedömningens medskick samt geografisk 
fördelning och anpassning.

De olika transportslagen ska komplettera 
varandra för att skapa förutsättningar för ett 
transporteffektivt samhälle med hänsyn till 
olika geografiska förutsättningar. I 
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för 
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och 
2-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.

Brister i den statliga transportinfrastrukturen 
identifieras och analyseras inom så kallade 
åtgärdsvalsstudier (ÅVS). En åtgärdsvalsstudie 
görs tidigt i planeringen för att parterna 
tillsammans ska få en helhetsbild och hitta 
hållbara förslag på åtgärder. Studierna utgår 
från fyrstegsprincipen och innehåller ofta en 
kombination av åtgärder.

Åtgärder med en kostnad på över 50 
miljoner kronor ska vara namngivna i 
regional infrastrukturplan. Prioriteringen 
av övriga åtgärder hanteras olika 
beroende av hur stor kostnad som 
belastar planen.

• Åtgärder under 15 miljoner kronor 
prioriteras av Trafikverket/Västtrafik 
i samråd med berörda kommuner.

• Åtgärder med en kostnad över  
15 miljoner kronor stäms av årligen 
mellan Västra Götalandsregionen, 
Trafikverket och 
kommunalförbunden. 

• Åtgärder med en kostnad som 
belastar planen med mellan 25 och 
50 miljoner kronor hanteras politiskt 
via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) och beslut i 
regionstyrelsen.

• Processer för hur medel inom 
förstärkta satsningar ska användas 
tas fram under remisstiden i dialog 
med berörda kommunalförbund.
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Trimning och   
effektivisering,

I stråk och 
Till stråk

      1.  Samordnar  
               behov och förslag

    

      2.  Prioriterar

   

      3.  Genomför

    Kollektivtrafik • Västtrafik • Västtrafik och  
Trafikverket • Trafikverket

     Cykel • VGR och Trafikverket  
via kommunalförbunden

• VGR och  
Trafikverket • Trafikverket

     Mindre  
     vägåtgärder

• Trafikverket • Trafikverket • Trafikverket

         Statlig  
   medfinans till
     kommunalt 
         vägnät

1.  Årlig ansökan till

    
   2.  Prioriterar

   
    3.  Genomför

    Kollektivtrafik • Västtrafik • Västtrafik • Kommun

     Cykel • Trafikverket • Trafikverket • Kommun

    Trafiksäkerhets- 
    och miljöåtgärder

• Trafikverket • Trafikverket • Kommun

Figur 13. Förenklade beslutsprocesser för åtgärder under 25 miljoner kronor inom Trimning och effektivisering i   
 stråk, till stråk och Statlig medfinans till kommunalt vägnät.



37

Bilagor

Bilaga 1 – Planram i detalj

Tabell 18. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder.

Större namngivna 
vägåtgärder

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Väg 168 Ekelöv - Kareby 
Val av korridor pågår 1 5 10 10 318 344 (233)

Väg 161 Rotvik - Bäcken 170 100 270

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse 29 5 1 36 34 33 138

Väg 41 Sundholmen - 
Björketorp 5 93 120 218

Väg 49 Axvall - Varnhem 41 125 124 290

Väg 41 Fritsla - Kråkered 6 26 24 24 80

Väg 49 Skövde - Igelstorp 8 2 132 59 201

Väg 168 Tjuvkil 2 8 7 7 24

Väg 678 Grohed - 
Bratteröd 3 30 89 122

Väg 156 Förbifart Skene, 
Extern finansiering 0

Väg 49 Varnhem - 
Storekullen 281 281

Väg 156 Backadal - 
Bonared 256 256

Obundna medel 176 176

Summa 54 210 508 260 522 846 2 400
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data
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data

Inget 
data
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Tabell 19. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Elfärja, fjärde älvskyttel, 
Göteborg 10 10

Bytespunkt Haga, Målbild 
Koll2035 17 12 4 4 37

Resecentrum Korsvägen, 
Målbild Koll2035 13 14 15 42

Resecentrum 
Stenungsund 5 13 52 16 86

Citybusstråk Toltorp, 
Mölndal, Målbild Koll2035 15 50 17 82

Elfärja, hyra, Öckerö 2 2 8 8 20

Resecentrum Lerum 63 63

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse, Målbild 
Koll2035, Samfinansiering 
till vägåtgärd

60 60

Elfärja, Marstrand 25 25

Bytespunkt Saltholmen, 
etapp 1 30 30

Obundna medel 75 75

Summa 15 30 94 86 222 83 530
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Tabell 20. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Trimning och 
effektivisering i stråk

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 24 17 17 17 67 67 209

Cykelåtgärder 17 24 21 21 25 14 122

Mindre vägåtgärder 60 150 100 64 70 68 512

Förstärkt satsning i stråk, 
enligt nedan:

  Göteborgsregionen, 
  Kollektivtrafikåtgärder 10 40 50

  Göteborgsregionen, 
  Cykelåtgärder 5 20 25

  Göteborgsregionen, 
  Obundna medel 50 50 100

  Fyrbodal, Väg 161
  Cykelvägar 5 5 5 25 40

  Fyrbodal, Väg 161
  Trafiksäkerhetsåtgärder  5 5 30 40

  Fyrbodal, Väg 171 
  Stranderängs bro, 5 5 20 10 40

Summa 101 196 153 132 347 209 1 138

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

Trimning och 
effektivisering till stråk

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 4 4 4 4 8 8 32

Cykelåtgärder 13 21 23 23 100 54 234

Mindre vägåtgärder 74 80 75 50 149 146 574

Förstärkt satsning i stråk, 
enligt nedan:

  Fyrbodal,
  Mindre åtgärder 20 60 40 120

Summa 91 105 102 97 317 248 960
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Tabell 22. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till 
kommunalt vägnät

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 41 41 42 42 167 166 499

Cykelåtgärder 33 38 38 38 150 149 446

Trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder 17 19 18 19 75 74 222

Förstärkt satsning i stråk, 
enligt nedan

  Göteborgsregionen,
  Kollektivtrafikåtgärder 10 30 40

  Göteborgsregionen, 
  Cykelåtgärder 10 15 25

Summa 91 98 98 119 437 389 1 232

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

Samfinansiering 
nationell plan, järnväg

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Summa 15 63 36 70 353 303 840

Tabell 24. Fördelning av medel för storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Summa 13 35 40 25 64 295 472

Tabell 25. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt 2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Summa 8 9 7 7 26 26 83
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Bilaga 2 – Statligt vägnät i Västra Götaland

I den regionala infrastrukturplanen prioriteras 
åtgärder i stråk och till stråk. Stråken definieras 
av Västra Götalandsregionens 
trafikförsörjningsprogram och 
godstransportstrategi samt Trafikverkets 
funktionellt prioriterade vägnät (FPV). FPV 
innefattar vägar med viktiga funktioner för 
godstransporter, långväga personresor, dagliga 
personresor och kollektivtrafik. Fem vägar som 
ingår i FPV är en del av det nationella 
stamvägnätet och hanteras inte i regional 
infrastrukturplan: E6, E20, E45 samt väg 26 
och 40. Stråken knyter samman Västra 
Götaland med viktiga målpunkter på kort såväl 
som långt avstånd. I stråken finns även 
betydelsefulla regionala och interregionala 
transportflöden. Övriga statliga vägar klassas 
som vägar till stråk.

Prioriterat regionalt transportnät för 
personer med funktionsnedsättning
Den regionala infrastrukturplanen ska innefatta 
en beskrivning av ett prioriterat regionalt 
transportnät inom vilket infrastrukturen, 
stationer och fordon ska kunna användas av 
personer med funktionsnedsättning, enligt 
förordningen om länsplaner. Ett systematiskt 
arbete med att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har pågått i många år. I 
trafikförsörjningsprogrammet finns tidsbestämda 
mål för både fordon och hållplatser. 
Prioriterade hållplatser är de med flest 
påstigande längs regionala stråk och inom 
kommunalt vägnät samt utpekade viktiga 
målpunkter. Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning 
samt status för genomförandet är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och finns på Västra 
Götalandsregionens hemsida för att kunna 
uppdateras löpande. 

Övriga statliga 
vägar

Statliga vägar som ingår
i stråken

Nationella stamvägar

Figur 14. Statliga vägar i Västra Götaland.

Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter som ska vara 
anpassade för personer med 
funktionsnedsättning finns på

www.vgregion.se/kollektivtrafik

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Bilaga 3 – Beskrivning av större åtgärder

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

Tabell 26. Större vägåtgärder.

Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 168, 
Ekelöv - Kareby

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

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

Ny 
vägförbindelse.

344 (233) mnkr

Två alternativa 
kostnadsbilder 
beroende på val 
av korridor.

560 (440) mnkr

Två alternativa 
kostnadsbilder 
beroende på val 
av korridor.

Nationell 
infrastrukturplan,
Kungälvs 
kommun

Väg 161, Rotvik 
- Bäcken

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

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

Mötesfri väg och 
GC-bana.

270 mnkr 270 mnkr
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Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

E20 / Riksväg 
40, 
Tvärförbindelse

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

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

Trafiksäkerhet-, 
kollektivtrafik- och 
GC-åtgärder.

138 mnkr 318 mnkr Regional 
infrastrukturplan 
kollektivtrafik-
åtgärd,
Partille kommun

Väg 41, 
Sundholmen 
- Björketorp

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

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

Mötesfri väg och 
GC-väg.

218 mnkr 218 mnkr

Väg 49, Axvall 
- Varnhem

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

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

Mötesfri väg och 
GC-väg.

290 mnkr 290 mnkr



Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 41, Fritsla 
- Kråkered

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

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

Mötesfri väg. 80 mnkr 80 mnkr

Väg 49, Skövde 
- Igelstorp

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

Bristfällighet i trafiksäkerhet 
och tillgänglighet.

Mötesfri väg och 
GC-väg.

201 mnkr 213 mnkr Skövde 
kommun

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

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

GC-väg, 
trafiksäkerhets-
höjande åtgärder.

24 mnkr 111 mnkr Kungälvs 
kommun

44
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Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 678, 
Grohed - 
Bratteröd

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

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

Mötesfri väg. 122 mnkr 122 mnkr

Väg 156, 
Förbifart 
Skene, Extern 
finansiering

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

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

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

0 mnkr 268 mnkr Marks 
kommun
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Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 49 
Varnhem 
- Storekullen

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

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

Mötesfri väg, 
trafiksäkerhets-
höjande åtgärder 
samt GC-väg.

281 mnkr 281 mnkr

Väg 156, 
Backadal-
Bonared

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

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

Mötesfri väg. 256 mnkr 256 mnkr
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Tabell 27. Större kollektivtrafikåtgärder.

Större kollektivtrafikåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till åtgärd Medel i plan 
2022-2033

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Övrig finansiering

Elfärja, fjärde 
älvskyttel, 
Göteborg

Miljövänlig 
kollektivtrafikförbindelse 
över det centrala 
älvsnittet i Göteborg.

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

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

10 mnkr 84 mnkr Västtrafik

Bytespunkt 
Haga,  
Målbild 
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

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

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

37 mnkr 74 mnkr Västfastigheter,
Göteborgs Stad

Resecentrum 
Korsvägen, 
Målbild 
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

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

Nytt resecentrum i 
anslutning till 
huvuduppgången vid 
Västlänkens station 
Korsvägen.

42 mnkr 85 mnkr Västfastigheter,
Nationell 
infrastrukturplan 
Västsvenska paketet

Resecentrum 
Stenungsund 

Bytespunkt buss och 
tåg.

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

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

86 mnkr 171 mnkr Västfastigheter,
Stenungsunds kommun

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

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till åtgärd Medel i plan 
2022-2033

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Övrig finansiering

Citybusstråk  
Toltorp, 
Mölndal, 
Målbild 
Koll2035

Pendlingsstråk Mölndal 
- Göteborg

Bristande framkomlighet 
och kapacitet för 
kollektivtrafiken.

Ett nytt citybusstråk i 
enlighet med Målbild 
Koll2035.

82 mnkr 164 mnkr Mölndals Stad

Elfärja, hyra, 
Öckerö

Miljövänlig 
kollektivtrafikförbindelse 
till norra skärgården.

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

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

20 mnkr 60 mnkr Västtrafik,
Regional 
infrastrukturplan 
2026-2037

Resecentrum 
Lerum

Bytespunkt buss och tåg Utveckling av 
bytespunkten vid Lerums 
station för att nå mål om 
hållbart resande i takt 
med ökad kapacitet på 
Västra stambanan.

Nytt resecentrum med 
väntsal.

63 mnkr 125 mnkr Västfastigheter,
Lerums kommun
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Större kollektivtrafikåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till åtgärd Medel i plan 
2022-2033

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Övrig finansiering

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse, 
Målbild 
Koll2035, 
Samfinansiering 
till vägåtgärd

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

Ökad framkomlighet och 
kapacitet för 
kollektivtrafiken.

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

60 mnkr Regional 
infrastrukturplan 
vägåtgärd,
Partille kommun

Elfärja, 
Marstrand

Miljövänlig 
kollektivtrafikförbindelse 
till Marstrand.

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

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

25 mnkr 50 mnkr Kungälvs kommun

Bytespunkt 
Saltholmen, 
etapp 1

Bytespunkt buss/
spårvagn och färja.

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

Ny flytbrygga inklusive 
anpassning av 
intilliggande 
infrastruktur.

30 mnkr 60 mnkr Västfastigheter,
Göteborgs Stad

49
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Bilaga 4 – Högst prioriterade brister

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

Vid framtagandet av regional infrastrukturplan 
2022-2033 har inga nya vägbrister prioriterats 
in för åtgärdsvalsstudier, då de flesta brister 
från planen 2018-2029 kvarstår. Ytterligare 
åtgärdsvalsstudier kan, vid behov av 
omprioritering, lyftas för beslut under planens 
genomförande.

Västra Götalandsregionen har i dialog med 
kommunalförbunden föreslagit att tematiska 
åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Syftet är att 
åtgärda brister som spänner över en större 
geografi och som kan lösas med medel ur flera 
av planens åtgärdsområden.

Trafikverket ser ett behov av att utreda 
återstående del av väg 678, Lerbo - Grohed. En 
avsiktsförklaring har tecknats mellan Västra 
Götalandsregionen, Trafikverket och Orust 
kommun om att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för en ny förbindelse mellan 
Orust och fastlandet. Åtgärdsvalsstudien 
finansieras av STO-kommunerna och 
ambitionen är att bygga en eventuell fast 
förbindelse genom finansiering utanför 
ordinarie nationell- och regional 
infrastrukturplan. 
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Högst prioriterade brister, väg

Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalstudier har genomförts/påbörjats

• Väg 158, till Hallands länsgräns

• Väg 41, till Hallands länsgräns

• Väg 156, mellan Rv 40 - Jönköpings län

• Väg 49, Varnhem - Skövde

• Väg 155, Torslanda - Öckerö

• Väg 161, Bäcken - Skår

• Väg 172, Stora Bön - Skällsäter

• Väg 27, delen Kila-korset söderut till länsgräns

• Väg 49, mellan Lidköping och Skara inklusive väg 2616

• Väg 171, Gläborg - Kungshamn

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

Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalsstudier ska genomföras

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

• Väg 49, Genom Skövde

• Väg 173, Färgelanda - Frändefors

• E6 / Rv 40, Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket
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Högst prioriterade brister, kollektivtrafik

Brister enligt Målbild Koll2035, från tidigare plan

• Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

• Bytespunkt Mölndal

• Bytespunkt Linnéplatsen

Tillkommande brister enligt Målbild Koll2035

• Utpekade bytespunkter, utöver ovanstående tre från tidigare plan

• Utpekade stråk för Citybuss

• Elfärja: Älvutredning Göteborg

• Färjehållplatser, Älvutredningen

Andra kvarstående brister från tidigare plan

• Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

• Bytespunkt Saltholmen, etapp 2

• Resecentrum Uddevalla

• Resecentrum Alingsås

Brister som kräver åtgärdsvalsstudie

• Väg 44 Uddevalla, busskörfält
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Bilaga 5 – Inriktning järnvägsåtgärder per bana

I den regionala infrastrukturplanen har medel 
avsatts för att i första hand genomföra åtgärder 
på fem av de järnvägar som är av stor betydelse 
för det regionala resandet, men som har lägre 
prioritet nationellt. 

I Målbild Tåg 2035 beskrivs målsättningen för 
utvecklingen av persontågstrafiken. Utifrån 
detta beskrivs nedan en inriktning för åtgärder 
på de fem järnvägarna.

Kinnekullebanan
Tidigare har det beslutats att investera i 
spårupprustning på Kinnekullebanan för  
45 miljoner kronor. En teststräcka 
genomfördes år 2019 för drygt 15 miljoner 
kronor men resultatet gav inte önskad effekt 
samtidigt som medel avsattes inom nationell 
infrastrukturplan  för spårbyte på hela sträckan.

Avsatta medel för Kinnekullebanan inriktas till 
att förstärka positiva effekter vid kommande 
spårbyte i huvudsak i form av hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder. Utöver 
spårupprustningen har Trafikverket utrett 
stationsmiljöerna längs Kinnekullebanan och 
plankorsningarna som begränsar hastigheten på 
sträckan. 

Norra Bohusbanan
Från tidigare beslut fanns det 30 miljoner 
kronor avsatta för ett spårbyte på norra 
Bohusbanan. Spåren är i dåligt skick och är i 
behov av upprustning. Det nya regelverket 
kring plankorsningar medför att även om 
spåret byts ut så krävs det att plankorsningarna 
åtgärdas för att det ska vara möjligt att höja 
hastigheten. Avsatta medel för norra 
Bohusbanan har därför fokus på 
hastighetshöjande åtgärder för att kunna utöka 
trafiken samt på robusthetsåtgärder, där 
järnvägen till exempel är i stort behov av 
trädsäkring längs hela sträckan Uddevalla-
Strömstad. Trädsäkring innebär att området 
närmast järnvägen röjs från träd så att trafiken 
inte tvingas ställas in vid hårda vindar.

Södra Bohusbanan
I Grohed färdigställdes ett nytt mötesspår år 
2020, vilket samfinansierades via regional 
infrastrukturplan 2018-2029.Mötesspåret 
möjliggör att hela södra Bohusbanan mellan 
Göteborg och Uddevalla får kapacitet för att 
köra halvtimmestrafik. Från tidigare beslut 
finns även medel avsatta för en ny station vid 
Brunnsbo. Efter uppräkning till 2020 års 
prisnivå samt hantering av en kostnadsökning 
har 74 miljoner kronor avsatts för ny station 
vid Brunnsbo. I övrigt reserveras medel för att 
öka måluppfyllelsen genom exempelvis 
stations-, kapacitets- eller hastighetsåtgärder. 
20 miljoner kronor av dessa avsätts till 
plattformsåtgärder i samband med 
Stenungsunds flytt av stationen till nya 
resecentrum.

Viskadalsbanan
Tidigare avsatta medel för Viskadalsbanan 
ersattes delvis av två nationella projekt i form 
av nytt spår samt ett arbete med att åtgärda 
plankorsningar för att kunna återta tidigare 
hastigheter på sträckan. Fokus för de avsatta 
medlen ligger därför på stationsmiljöerna. 
Plattformarna behöver bli längre för att kunna 
hantera framtida fordon samt rustas upp för att 
erbjuda attraktiva och säkra stationer för 
resenärerna. 

Älvsborgsbanan
Avsatta medel innehåller tidigare beslutade 
åtgärder om att utöka kapaciteten på 
Vänersborg C för att kunna inrymma tre tåg 
samtidigt på stationsområdet, samt signal-
åtgärder för att förbättra kapacitet och 
robusthet i riktning mot Göteborg. 
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie 
för Älvsborgsbanan där flera viktiga åtgärder 
identifierats. För att förbättra trafiken är det 
viktigt att höja hastigheten mellan Vänersborg 
och Herrljunga så att tågen kan anpassas med 
attraktiva bytestider till fjärr- och regiontåg i 
Herrljunga. Avsatta medel ska i första hand 
verka för denna hastighetshöjning.
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Uddevalla kommun – Remissvar Regional plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 

Sammanfattning 

Planens nya struktur ger anledning till fortsatt arbete med utveckling av samarbets-
former mellan regionen och länets kommuner i samband med planens genomförande för 
att bibehålla ett fortsatt engagemang i frågor om transportinfrastrukturen.  
 
I planen har särskilda medel anvisats till ett antal större namngivna åtgärder med stor 
betydelse för den regionala utvecklingen. Vid genomförandet uppstår ofta kostnads-
förändringar som kan ge anledning till omprövning av åtgärdernas omfattning osv. Det 
är viktigt att förändringar vid genomförandet inte blir så långtgående att syftet med 
åtgärden äventyras.   
 
Järnväg är ett statligt ansvar medan tågtrafiken lokalt är ett regionalt ansvar. Regionen 
behöver tillsammans med kommunerna utveckla ytterligare idéer kring åtgärder i 
järnvägsinfrastruktur och viktiga knutpunkter för att främja resandet med tåg. 
 
Ny struktur - plangenomförande 
Västra Götaland prövar i denna planeringsomgång att ge planen en ny struktur vilket 
också innebär ett förändrat sätt att redovisa planens fördelning av medel jämfört med 
tidigare länsplaner. Tidigare medelsfördelning via transportslag har frångåtts och planen 
innehåller nu sju åtgärdsområden baserat på funktion. Större åtgärder namnges medan 
mindre åtgärder hanteras i så kallade potter. Tidigare utpekade regionala stråk tycks ha 
utgått och vägarna i dessa stråk likställs nu med regionens övriga vägar i större stråk.  
  
Närmare hälften av planens medel fördelas till namngivna åtgärder och förstärkta 
satsningar på trimning och effektivisering i och till stråk och är därmed öronmärkta för 
visst ändamål. En inte obetydlig del av planens resurser ska dock fördelas löpande 
under planperioden via så kallade potter till mindre vägåtgärder, kollektivtrafik- och 
cykelåtgärder samt medfinansiering av åtgärder i kommunalt vägnät. Planen beskriver 
vägledande principer för användningen av dessa medel men processerna kring hur dessa 
medel ska fördelas är mera oklara. Trafikverket och Västtrafik kommer att få betydande 
roller i detta arbete. Då genomförandet av planen ska beakta de skilda geografiska 
förutsättningar som råder i regionen och åtgärderna dessutom ska ha en geografisk 
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spridning över regionen kan även kommunerna ha en viktig roll i dessa processer. 
Kommunen vill därför påtala vikten av transparens och inrättande av processer som 
skapar fortsatt engagemang från kommunerna vid planens genomförande. 
 
Namngivna åtgärder 
Väg 678 utgör idag sju kilometer ”felande länk” i motorvägsnätet mellan Uddevalla – 
Vänersborg/Trollhättan. Vägen har en regional funktion och används i hög grad för 
näringslivets transporter genom att utgöra länk mellan E45 och E6. Väg 678 ingår i det 
funktionellt prioriterade vägnätet med avseende på funktionerna godstransporter, 
kollektivtrafik och långväga persontransporter. Trafikverket har i en åtgärdsvalsstudie 
förklarat att utbyggnad till 2+2 eller 2+1-väg ger hög samhällsekonomisk nytta.  
 
Kommunen önskar att sträckan Lerbo-Råsseröd byggs ut till 2+2-väg för att effektivt 
sammanbinda morvägsnätet inom Trestad. Näringslivet har starkt påtalat behovet av 
denna tvärförbindelse bl.a. för att slippa alternativa ”övergångar” i det starkt trafikerade 
Göteborgsområdet. Väg 678 kan också bli ett viktigt alternativ till dagens väg 44 genom 
Uddevalla och en väl fungerande omledning av genomfartstrafik i staden har betydelse 
för stadsutvecklingen.  
 
Regionen har mycket positivt fattat beslut om en utbyggnad av väg 678. Beslutet 
innebär utbyggnad till 2+1-väg för en del av vägsträckan (Grohed-Bratteröd). Medel i 
planen har avsatts med 122 mkr. Vägplan pågår men allteftersom arbetet fördjupas 
identifieras olika svårigheter och behov av åtgärder som driver kostnaderna uppåt. Krav 
på kostnadsreduktioner riskerar därför att äventyra projektets syfte - ökad tillgänglighet 
och högre trafiksäkerhet. Kommunen vill därför påtala vikten av att tillräckliga medel 
till åtgärden anvisas så att syftet med åtgärden kan uppnås.  
 
Järnväg 
Behovet av åtgärder för öka standarden på flera av regionens järnvägar är mycket stort 
för att trafikering skall kunna genomföras i linje med ”Målbild tåg 2035” och 
”Västtågsutredningen.” Det regionala bidraget till utveckling av järnväg är därför 
välkommet men Västra Götalandsregionen och länets kommuner behöver också 
gemensamt bedriva ett aktivt påverkansarbete för en snabbare utveckling av Bohus-
banan. Södra Bohusbanan är en bana med stort resandeunderlag som tidigare haft en 
stark resandeutveckling men där fortsatt utveckling av resandet begränsas av 
järnvägsinfrastrukturen. Det nya mötesspåret i Grohed ger möjligheter till tätare 
tågtrafik men en kvarstående brist är restiden på denna bana. Södra Bohusbanan 
behöver ytterligare åtgärder ända upp till Uddevalla för att tåget ska bli stommen i det 
regionala resandet i denna del av regionen.  
 
Planens medel för samfinansiering av järnvägsåtgärder i den nationella infrastrukturen 
är lovvärda men de otillräckliga åtgärderna på Bohusbanan från statens sida innebär att 
regionen måste ha en egen plan för hur tågtrafiken ska kunna utvecklas. Kommunen ser 
att det finns potential för ett ökat tågresande på södra Bohusbanan och menar att 
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ytterligare åtgärder som kan bidra till en attraktiv tågtrafik bör övervägas inom planens 
ramar. Sådana åtgärder är partiella dubbelspår vid mötesstationer med tågmöten och 
planskildhet vid Uddevalla Östra i samband med plattformsförlängning.  
 
Högst prioriterade brister 
Uddevalla resecentrum har länge varit föremål för diskussion och utredningar. Tåg och 
bussar har bristande geografiskt samband och järnvägsstationen ligger långt från stadens 
kärna. Resecentrum i Uddevalla finns med i den regionala planens förteckning över de 
högst prioriterade bristerna. 
 
Kommunen tror att ett nytt stationsläge/resecentrum är av stor betydelse för tågets 
attraktionskraft i pendlingsnavet Uddevalla. Inom staden pågår därtill ett stort 
stadsutvecklingsprojekt med omfattande planer för ny central bebyggelse. Resecentrum 
bör vara en viktig funktion i detta utvecklingsarbete. Kommunen vill därför framhålla 
vikten av stöd från bl.a. Västra Götalandsregionen om detta projekt ska kunna 
genomföras och för att tågresandet ska utvecklas. Ett fördjupat samråd i frågan bör 
snarast komma till stånd för att klargöra projektets förutsättningar och dess möjliga 
integration i stadens nya utformning. 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN  
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Sammanfattning

Västra Götalandsregionen, VGR, är 
länsplaneupprättare med ansvar för att ta fram 
en regional infrastrukturplan. 
Infrastrukturplanen ska, med hänsyn till de 
regionala förutsättningarna, bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Vidare är 
infrastrukturplanen ett verktyg för 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle.

Framtagen regional infrastrukturplan 
innehåller flera olika åtgärdsområden (se figur 
nedan). Åtgärder på statliga regionala vägar 
samt statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunalt vägnät är det huvudsakliga 
innehållet. Infrastrukturplanens innehåll 
presenteras mer ingående i plandokumentet.

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

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38 %

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

11 %

Övrigt 

1 %

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6 %

Trimning och effektivisering 
till stråk

13 %

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16 %

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15 %

2
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Den samlade bedömningen är att Regional 
infrastrukturplan 2022-2033 har potential till 
positiv påverkan på nio av de tolv 
hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, 
trafiksäkerhet, aktivt resande, tillgänglighet för 
näringsliv, tillgänglighet på landsbygden, 
tillgänglighet i städer, grundläggande 
tillgänglighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

I nedanstående tabell framgår hur 
infrastrukturplanen har bedömts. De sex första 
aspekterna i tabellen är aspekter enligt 
miljöbalken. Sammantaget bedöms planen 
varken medföra positiv eller negativ påverkan 
på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald samt trygghet.
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Procentsats av budget 31 % 7 % 15 % 13 % 16 % 11 % 6 % 1 %

Klimat - + + + + + + 0 0

Biologisk mångfald - 0 0 0 0 0 0 0 0

Frisk luft 0 + + 0 + + + 0 +

Buller + 0 0 + + 0 0 - +

Trafiksäkerhet + + + + + + 0 0 +

Aktivt resande 0 + + + + + + 0 +
Tillgänglighet – 
Näringsliv + 0 + + 0 + 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + 0 + + + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Städer 0 + + 0 + + + 0 +

Grundläggande 
tillgänglighet 0 + + + + 0 + 0 +

Tillgänglighet – 
Funktionsneds. 0 + + + + 0 + 0 +

Trygghet 0 + X X + X X 0 0

Större  
namngivna  

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

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

• Vissa redan beslutade större åtgärder har 
fått ändrad inriktning.

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

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

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

• Förutsättningarna för oskyddade trafikanter 
har fått en större tyngd.

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

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

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

Utifrån hållbarhetsbedömningen görs följande 
medskick till genomförandet av den regionala 
infrastrukturplanen:

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

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

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

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

Bakgrund

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

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa.

Transportpolitikens nationella nivå anger 
därigenom den huvudsakliga inriktningen för 
all transportplanering i landet, och samspelar 
med den regionala infrastrukturplaneringen. 
Agenda 2030, Klimatlagen och Nollvisionen är 
andra utgångspunkter. Likaså FN:s konvention 
om barnets rättigheter (Barnkonventionen), 
som blev svensk lag i januari 2020.

Västra Götalandsregionen, VGR, har som 
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en 
regional infrastrukturplan, som en del av den 
statliga infrastrukturplaneringen. Rollen som 
länsplaneupprättare ingår i det regionala 
utvecklingsuppdraget och infrastrukturplanen 
ska, med hänsyn till de regionala 
förutsättningarna, bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Trafikverket 
ska bistå regionen när infrastrukturplanen 
upprättas och Västra Götalandsregionen ska 
samverka med kommuner, Trafikverket, 
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. 
Infrastrukturplanen är ett verktyg för 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle 
och främjar en hållbar regional utveckling. Den 
innehåller både åtgärder på statliga vägar som 
inte ingår i stamvägnätet och statlig medfinans 
till åtgärder på kommunalt vägnät. Trafikverket 
ansvarar för infrastrukturplanens 
genomförande.

Syftet med infrastrukturplanen är att 
långsiktigt tillgodose invånarnas, företagens 
och andra organisationers grundläggande 
behov av transportkommunikationer. 
Infrastrukturplanen ska prioritera en hållbar 
och förbättrad tillgänglighet där regionen knyts 
samman, i enlighet med inriktningsunderlaget 
och den regionala utvecklingsstrategin.
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Strategisk miljöbedömning 
enligt lagkrav – vidgad till 
hållbarhetsbedömning
Enligt 6 kap 3§ miljöbalken ska en myndighet 
eller kommun som upprättar eller ändrar en 
plan som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan se till att en strategisk 
miljöbedömning görs. Detta ska redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Regionala infrastrukturplaner medför enligt 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
alltid betydande miljöpåverkan. Västra 
Götalandsregionen ska därför göra en strategisk 
miljöbedömning för infrastrukturplanen. 

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

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

Avgränsnings-
samråd

Plansamråd

Antagande 
av plan

Genomförande 
av planen

Uppföljning 
av 

betydande 
miljöpåverkan

Integrering av 
hållbarhets-
aspekter 
i planen

Hållbarhets-
bedömning

Regional 
Infrastrukturplan

Hållbarhets-
konsekvens-
beskrivning

Bearbetning av
planförslag

Eventuell 
justering

 av hållbarhets-
bedömningen

Identifiering 
mål och 

planerings-
förutsättning

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

I det senaste beslutet om revidering av 
infrastrukturplaner (juni 2020)1 tydliggör 
regeringen att hållbarhetsaspekter ska integreras 
i framtagandet av nya infrastrukturplaner.

Hållbarhetsmål och 
inriktning

Globala hållbarhetsmålen  
(Agenda 2030)
Agenda 2030 är antagen av FN:s 
medlemsländer och innefattar 17 globala mål 
för en hållbar utveckling (Figur 2). Målen 
syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 
att främja fred och rättvisa samt att lösa 
klimatkrisen.

Trafikverkets målbild 2030 som 
utgångspunkt
Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle beskriver en målbild för 
transportsystemet till år 2030 (Figur 2).

Figur 2. Vänster: Huvudmål 1–17 av FN:s globala hållbarhetsmål. Till varje huvudmål finns ett antal delmål och indikatorer. 
Höger: Hållbarhetsmål i Trafikverkets målbild 2030

 1  https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/
ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-
forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf

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

Denna HKB utgår från Trafikverkets 
Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Några av 
målformuleringarna, som utgör 
bedömningskriterier i denna HKB, har 
anpassats till förutsättningarna i Västra 
Götaland. Hållbarhetsaspekterna och 
bedömningskriterierna framgår av tabell 1 och 
tabell 2 i avsnitt Avgränsning i sak. 

Västra Götalandsregionens inriktning 
för transportinfrastrukturen
Att verka för hållbara transportlösningar är en 
förutsättning för att uppnå de politiska 
målsättningarna om en hållbar regional 
utveckling i Västra Götaland. Västra 
Götalandsregionen har tagit fram ett 
inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen i regionen (Västra 
Götalandsregionen, 2020a) som har legat till 
grund för infrastrukturplanen. Den regionala 
inriktningen för transportinfrastrukturen tar 
avstamp i de nationella transportpolitiska 
målen. I inriktningsunderlaget redovisas 
regionens långsiktiga viljeinriktning för 
utvecklingen av transportinfrastrukturen. 
Förslaget till inriktningsunderlag 
hållbarhetsbedömdes, vilket gav ett antal 
medskick som arbetades in i slutversionen (se 
även avsnitt Integrering av 
hållbarhetsbedömning).

Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 
ska beaktas, och målsynergier ska eftersträvas. 
Regeringen tydliggör också att det ska belysas 
och förklaras hur hållbarhetsaspekter har 
integrerats i framtagningsprocessen.

https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf
https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf
https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf
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Nuläge och trender – vilka 
utmaningar står vi inför?

Världen vi lever i förändras ständigt. Den 
regionala infrastrukturplanen har ett regionalt 
perspektiv, men är beroende av förutsättningar 
och trender på global, nationell, regional och 
ibland även lokal nivå. Likaså kan den 
regionala infrastrukturplanen bidra till att 
påverka samhället och miljön i det stora och 
lilla perspektivet.

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

• Klimatförändringarna har gått från att vara 
en het fråga till en akut fråga. FN:s 
klimatpanel (IPCC) publicerade en ny 
klimatrapport i augusti 2021. I rapporten 
redogörs för att jordens klimat förändras 
snabbt, att havsnivåerna stiger och olika 
extremväder ökar (IPCC, 2021). Forskarna 
slår nu med ännu större tydlighet än 
tidigare fast att det är människans 
växthusgasutsläpp som orsakar 
klimatförändringarna. IPCC:s 
klimatrapport är på många sätt 
skrämmande och visar vikten av att vidta 
kraftfulla åtgärder. Enligt IPCC är det 
fortfarande möjligt att vända trenden. I så 
fall krävs kraftiga och omedelbara 
utsläppsminskningar.

• I Sverige har utsläppen av växthusgaser 
minskat jämfört med 2010, vilket i 
huvudsak beror på inblandning av 
biobränsle medan påverkan från den 
snabbt ökande andelen laddbara fordon 
ännu är marginell. Det krävs ytterligare 
åtgärder för att målet om 70 procents 
minskning ska nås till 2030. Antalet 
bensin- eller dieseldrivna personbilar i 
trafik är dock väsentligt högre nu än när de 
transportpolitiska målen antogs vilket 
innebär att det krävs en snabb ökning av

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

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

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

• Vägtrafik är en dominerande källa till 
luftföroreningar, framförallt i tätorter. 
Utsläppen av luftföroreningar från 
avgasröret har sjunkit rejält sedan år 1990, 
vilket främst beror på renare och mer 
effektiva fordonsmotorer. Däremot har den 
ökade andelen dieselfordon utan eller med 
dålig filterrengöring brutit den 
nedåtgående trenden. Med nuvarande 
utveckling kan en minskning med 70 
procent fram till 2030 var svår att uppnå 
beroende på hur snabb tillväxten är för 
laddbara fordon.
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• I Sverige exponeras cirka 1 miljon 
människor för bullernivåer som överstiger 
55 dB från trafiken på statliga vägar, vilket 
innebär att det finns ett kvarstående behov 
av bullerdämpande åtgärder. Det finns ett 
fortsatt behov av att inom 
samhällsplaneringen arbeta med att minska 
bullerstörningar och även se över om 
nuvarande styrmedel och åtgärder är 
tillräckliga. Särskilt med mot bakgrund av 
den snabba utbyggnadstakten i samhället.

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

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

• Tillgänglighet är ett centralt begrepp för 
transportsystemets funktion och kan bidra 
till ett Sverige som håller samman med 
minskade sociala klyftor, ökad jämställdhet, 

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

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

Samråd

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

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

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

Föreliggande hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
genomgår de två samrådsstegen, vilka kortfattat 
beskrivs nedan.

Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska 
avgränsningssamråd ske med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av infrastrukturplanen.

Avgränsningssamråd har genomförts med 
Länsstyrelsen Västra Götaland vid tre tillfällen, 
juni 2020, oktober 2020 och februari 2021. 
Kommunalförbunden i Västra Götaland har i 
en särskild dialogprocess under juni-augusti 
2020 kring infrastrukturplanen haft möjlighet 
att lämna synpunkter. Inga andra myndigheter 
har bedömts behöva bli involverade i detta 
övergripande skede.

I samråd med länsstyrelsen bedömdes det i 
tidigt skede finnas risk att infrastrukturplanen 
medför betydande miljöpåverkan avseende 
hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald, buller, frisk luft, aktivt resande och 
trafiksäkerhet. Det innebär att en 
miljöeffektsbedömning görs för dessa 
hållbarhetsaspekter.

På samrådet lyftes särskilt nedanstående 
punkter:

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

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

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

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

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

• Miljöbalken innefattar miljörelaterad hälsa 
som också är en del av den sociala 
dimensionen. Det ska tydliggöras vem i 
befolkningen som påverkas mest av 
infrastrukturplanen med avseende på hälsa, 
både positivt och negativt. Barn kan till 
exempel vara särskilt utsatta i vissa fall, och 
i andra fall andra grupper.
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Infrastrukturplan och 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning på 
remiss
För att ge tillfälle till synpunkter på 
infrastrukturplanen och hållbarhets-
konsekvensbeskrivning genomförs ett 
remissförfarande till länsstyrelsen, till andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och andra 
myndigheter som berörs.

När infrastrukturplanen har beslutats kommer 
en särskild handling upprättas enligt 6 kap 16 
§ miljöbalken, för att göra resultatet av 
bedömningsförfarandet tillgängligt för 
allmänheten och dem som deltagit i processen.

Handlingen kommer redovisa följande:

• hur miljöaspekterna har integrerats i 
infrastrukturplanen,

• hur hänsyn har tagits till 
miljökonsekvensbeskrivningen och 
inkomna synpunkter,

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

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

Särskilda överväganden som redovisas i  
kapitel Särskilda överväganden är en viktig del 
av handlingen. Den särskilda 
sammanställningen ska finnas tillgänglig på 
Västra Götalandsregionens hemsida.

Avgränsningar

Avgränsning i sak
Hållbarhetsbedömningen har avgränsats i sak 
med utgångspunkt i avgränsningssamrådet 
med länsstyrelsen (Samråd) till de 
hållbarhetsaspekter som redovisas i tabell 1 och 
tabell 2 på nästa sida. Hållbarhetsaspekterna 
utgår från Trafikverkets målbild 2030 med vissa 
anpassningar.

I Bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av 
hållbarhetsaspekterna. I avgränsningssamrådet 
med länsstyrelsen lyftes landskap, hälsa och 
klimat som viktiga områden att ta hänsyn till i 
hållbarhetsbedömningen. 
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Tabell 1. Bedömningskriterier för hållbarhetsaspekter avseende  
 miljö.

Hållbarhetsaspekter 
- miljö

Bedömningskriterier

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

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

Frisk luft Utsläppen från 
transportsektorn har 
minskat så att 
miljökvalitetsmålet Frisk 
luft för NO

2
 i urban 

bakgrund och PM10 i 
gaturum uppnås. 

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

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

Aktivt resande Transportsystemet 
planeras och utformas 
för en ökad andel 
hållbart resande.

Tabell 2. Bedömningskriterier för övriga hållbarhetsaspekter. 

Hållbarhetsaspekter 
- övriga

Bedömningskriterier

Tillgänglighet i hela 
regionen - näringslivet

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

Tillgänglighet i hela 
regionen – landsbygd

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

Tillgänglighet i hela 
regionen – städer

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

Tillgänglighet för alla 
– grundläggande 
tillgänglighet

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

Tillgänglighet för alla 
– funktionsnedsättning

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

Trygghet Transportsystemet 
upplevs tryggt att 
använda och vistas i.
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Avgränsning i tid
Planperioden är år 2022-2033. 
Hållbarhetsbedömningen omfattar åtgärder 
som genomförs under planperioden. 

I hållbarhetsbedömningen görs en utblick mot 
år 2040, enligt Trafikverkets gällande 
basprognos2 (2020-06-15). Med utblicken

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

A

A

B

C

B C

Jämförelsealternativ

Regional infrastrukturplan 2022-2033

Redan genomfört av Regional infrastrukturplan 2018-2029

Beslutade åtgärder, återstående från 
Regional infrastrukturplan 2018-2029

Tillkommande åtgärder i Regional infrastrukturplan 2022-2033

Figur 3. Schematiskt stapeldiagram som visar hur jämförelsealternativet   
 och Regional infrastrukturplan 2022–2033 förhåller sig till   
 genomförda åtgärder i Regional infrastrukturplan 2018–2029

Valt jämförelsealternativ
I HKB:n finns förutom Regional 
infrastrukturplan 2022-2033 även ett 
jämförelsealternativ. Jämförelsealternativet 
motsvarar det som i miljöbedömningar 
vanligen benämns nollalternativ. 

Jämförelsealternativet ska motsvara en rimlig 
utveckling av transportsystemet och 
transporterna om inte infrastrukturplanen 
genomförs. I denna HKB utgörs 
jämförelsealternativet av Regional 
infrastrukturplan 2018-2029. I kapitel 
Jämförelse mellan infrastrukturplanen och 
jämförelsealternativ görs en övergripande 
jämförelse mellan infrastrukturplanen  
2022-2033 och jämförelsealternativet, ur 
hållbarhetssynpunkt.

Som en följd av den långa planeringstiden för 
infrastrukturplaner har de flesta namngivna 
åtgärderna i infrastrukturplanen 2022-2033 
samt mindre pottåtgärder redan beslutats i 
tidigare planomgångar, men har inte 
genomförts än. I figur 3 nedan framgår hur 
jämförelsealternativet förhåller sig till 
infrastrukturplanen 2022–2033. 

fångas mer långsiktiga effekter och 
konsekvenser av planen och inte endast planens 
genomförande.

Avgränsning i rum
Utgångspunkten i den regionala 
infrastrukturplanen är åtgärder som genomförs 
i Västra Götaland.

Hållbarhetsbedömningen omfattar i huvudsak 
effekter och konsekvenser inom Västra 
Götaland. Den rumsliga avgränsningen varierar 
dock beroende på vilken aspekt som behandlas 
då flera miljömässiga, sociala och ekonomiska 
hållbarhetsaspekter inte är styrda av geografiska 
gränser.
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3    Process och metodik för hållbarhetsbedömning

Integrering av hållbarhetsbedömning

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

Kunskap och 
inriktningsunderlag

Åtgärdsunderlag och remisshantering Faställande och 
genomförande

Hållbarhetslogg

1. Genomlysning
av befintlig plan

2. Hållbarhets-
bedömning av förslag 
till inriktningsunderlag

3. Hållbarhets-
bedömning 
av alternativ

5. HKB inklusive MKB

4. Medskick inför 
fortsatt planbygge

6. Remissynpunkter
arbetas in i 
infrastrukturplanen

7. Hållbart 
genomförande 
av planen

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

Nedan beskrivs på ett övergripande sätt de sju 
steg som arbetet med hållbarhetsbedömning av 
infrastrukturplanen omfattar: 

Steg 1. Genomlysning av befintlig 
infrastrukturplan: 
Inför revideringen, som inledningsvis handlade 
om en komplettering av Regional 
infrastrukturplan 2018-2029, gjordes en första 
övergripande bedömning av systemanalysens 
målstruktur och infrastrukturplanen gentemot 
Trafikverkets målbild 2030, Tillgänglighet i ett 
hållbart samhälle. Syftet var att få en ökad

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

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

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

Samtliga tre alternativ bedömdes avseende 
potential till positiv respektive risk för negativ 
påverkan utifrån hållbarhetsaspekterna. Det 
bedömdes att samtliga alternativ hade potential 
att bidra positivt till de flesta hållbarhets- 

Regional infrastrukturplans klimatpåverkan ska minimeras.

Regional infrastrukturplan stö�ar utvecklingen av e� inkluderande 
transportsystem där olika gruppers behov och förutsä�ningar 
beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar �ll Nollvisionen med e� regionalt 
etappmål omräknat u�från Västra Götalands förutsä�ningar

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med 

möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad 
tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och

nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad

intermodalitet 

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar

Figur 5. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.

3 Protokoll, tjänsteutlåtande samt Hållbarhetsbedömning återfinns på: 
  https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/
Details/1841560?agendaItemId=274012

aspekterna men att de riskerade 
att bidra negativt till biologisk 
mångfald. Alternativ Större 
åtgärder innebar risk för negativ 
påverkan på klimatet. 
Alternativen inklusive 
hållbarhetsbedömningen lyftes 
för vägledande ställningstagande 
i BHU. BHU valde att gå 
vidare med två av alternativen: 
Större åtgärder och 
Intermodalitet3 med den 
uttalade förutsättningen att val 
av åtgärder ska ske inom den 
utpekade inriktningen.

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841560?agendaItemId=274012
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841560?agendaItemId=274012
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Steg 6. Remissynpunkter arbetas in i 
infrastrukturplanen: 
Förslaget av infrastrukturplanen inklusive HKB 
skickas på remiss. Remissinstansernas 
synpunkter, som rör miljö- och 
hållbarhetsaspekter, arbetas in i 
infrastrukturplanen och HKB:n uppdateras 
med utgångspunkt från reviderad 
infrastrukturplan. 

Steg 7. Hållbart genomförande av 
infrastrukturplanen:
Vid genomförandet ska åtgärdernas inriktning 
bevakas i syfte att se till att infrastrukturplanen 
går i en fortsatt hållbar riktning utifrån 
hållbarhetsaspekterna (se vidare under avsnitt 
Medskick till genomförandet).

Steg 4. Medskick inför det fortsatta 
bygget av infrastrukturplanen: 
För att minimera riskerna för negativ påverkan 
och förverkliga den positiva potentialen utifrån 
de olika hållbarhetsaspekterna togs ett antal 
medskick fram och arbetades in i det slutliga 
förslaget till Regional infrastrukturplan  
2022-2033. I medskicken föreslogs åtgärder 
som kan genomföras för att bidra till respektive 
hållbarhetsaspekt tabell 1 och tabell 2. I 
samband med detta gjordes en prövning och 
analys av barnets bästa.

Steg 5. Hållbarhetsbedömning av 
planförslaget samt sammanställning i 
HKB: 
Det slutliga förslaget av infrastrukturplanen har 
bedömts med avseende på 
hållbarhetsaspekterna. Resultatet av 
bedömningen finns i kapitel 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
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Enligt miljöbalken är det effekter på 
människors hälsa och miljön som ska 
identifieras, beskrivas och bedömas i en 
strategisk miljöbedömning och redovisas i en 
MKB. 

Metodbeskrivning
Som nämndes ovan omfattar HKB:n både 
hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning. De förhåller sig till 
varandra på följande sätt (se även fi gur 6):

Hållbarhetsbedömningen har gjorts för 
samtliga tolv hållbarhetsaspekter (varav sex 
hållbarhetsaspekter handlar om miljö och 
övriga sex hållbarhetsaspekter handlar om 
tillgänglighet och trygghet, men benämns 
övriga hållbarhetsaspekter). 
Hållbarhetsbedömningen är en bedömning av 
påverkan. Den handlar om 
infrastrukturplanens påverkan på 
hållbarhetsaspekterna utifrån bestämda 
bedömningskriterier (se tabell 1 och tabell 2). I 
Bilaga 2 redovisas kortfattat hur respektive 
hållbarhetsaspekt definieras och hur den 
bedöms.

Eftersom denna HKB både ska uppfylla kraven 
på en strategisk miljöbedömning enligt 
miljöbalken och har vidgats med det sociala 
och ekonomiska perspektivet så görs både en 
hållbarhetsbedömning och en 
miljöeffektsbedömning. 

I nästa avsnitt finns en kort allmän beskrivning 
av begreppen påverkan, effekt och konsekvens, 
eftersom de används flitigt i såväl 
metodbeskrivningen som i resultatet av 
bedömningarna (kapitel 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning).

Påverkan, effekt och konsekvens
I dagligt tal kan begreppen påverkan, effekt 
och konsekvens i princip användas som 
synonymer. Inom ramen för strategisk 
miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) brukar de 
tre begreppens betydelse skiljas åt. Begreppen 
kan förklaras på följande sätt 
(Naturvårdsverket, 2020a): 

• Påverkan: den fysiska åtgärden i sig,
• Effekt: den förändring som uppkommer i 

omgivningen,
• Konsekvens: betydelsen av förändringen.

Metod för hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning

Hållbarhetsbedömning 

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

Hållbarhetsaspekter - övriga
Tillgänglighet i hela regionen – näringslivet
Tillgänglighet i hela regionen – landsbygd
Tillgänglighet i hela regionen – städer
Tillgänglighet för alla – grundläggande tillgänglighet
Tillgänglighet för alla – funktionsnedsättning
Trygghet

Miljöeffekts-
bedömning

Figur 6. Schematisk översikt över vilka hållbarhetsaspekter som hållbarhetsbedömningen respektive  
 miljöeffektsbedömningen omfattar.
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Miljöeffektsbedömningen har gjorts för de 
sex hållbarhetsaspekter som handlar om miljö: 
klimat, biologisk mångfald, frisk luft, buller, 
trafiksäkerhet och aktivt resande. 
Miljöeffektsbedömningen är en bedömning av 
effekter. Miljöeffektsbedömningen görs 
eftersom miljöbalken ställer krav på att man 
ska bedöma effekter av den betydande 
miljöpåverkan som planen kan medföra (såväl 
positiv som negativ betydande miljöpåverkan).

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

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

Vid hållbarhetsbedömning av de större 
namngivna väg- och kollektivtrafikåtgärderna 
har Trafikverkets SEB:ar4 använts som 
underlag. För vissa av de större namngivna

Tabell 3. Bedömningsskala i hållbarhetsbedömningen. 

Bedömningsskala Innebörd 

(+)
Potential till positiv 
påverkan på
hållbarhetsaspekten

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

(0) 
Varken positiv eller 
negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten

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

(–)
Risk för negativ 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten

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

(X)
Ej möjligt att bedöma 
i detta skede

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

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

Klimatpåverkan är komplext att beräkna och 
bedöma, vilket det problematiseras kring i 
avsnitt Klimatpåverkan och känslighetsanalys.
Påverkan på biologisk mångfald är starkt 
kopplad till var åtgärder vitas och huruvida 
åtgärderna innebär exploatering av mark. I 
avsnitt Biologisk mångfald och grön 
infrastruktur anges hur bedömning avseende 
biologisk mångfald gjorts för de större väg- och 
kollektivtrafikåtgärderna samt 
storstadsåtgärderna, utifrån den gröna 
infrastrukturen i Västra Götaland.

Miljöeffektsbedömning
Som nämndes ovan handlar miljöeffekt- 
bedömningen om att bedöma de betydande 
miljöeffekter som infrastrukturplanen riskerar 
att medföra.

Miljöeffektsbedömningen har gjorts på en 
övergripande nivå eftersom infrastrukturplanen 
omfattar hela Västra Götaland och många av 
åtgärderna inte är specificerade vad gäller typ 
av åtgärd, utformning och exakt geografisk 
placering.

åtgärderna har SEB:ar inte funnits tillgängliga. 
I dessa fall har hållbarhetsbedömningen utgått 
från liknande åtgärder.

För aspekterna klimat och biologisk mångfald 
skiljer sig metoden för hållbarhetsbedömning 
och miljöeffektsbedömning något från övriga 
aspekter. För dessa aspekter saknas vedertagna 
miljökvalitetsnormer, bedömningsgrunder och 
liknande.
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Bedömningsskala Innebörd 

(+)
Potential till positiv 
påverkan på
hållbarhetsaspekten

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

(0) 
Varken positiv eller 
negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten

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

(–)
Risk för negativ 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten

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

(X)
Ej möjligt att bedöma 
i detta skede

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

Principen för miljöeffektsbedömningen i HKB:n 
är:

Miljöeffektsbedömningen utgår från en 
bedömning av betydande miljöpåverkan och 
bedömning av de miljöeffekter som medförs. 
Bedömningen bygger på relationen mellan 
befintliga värden och omfattningen av bedömd 
miljöpåverkan och kan beskriva såväl positiva 
som negativa effekter, direkta eller indirekta, 
tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte 
kumulativa och kan uppstå på kort, medellång 
eller lång sikt (6 kap. 2§ miljöbalken).

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

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

• stor risk för negativ påverkan på 
människors hälsa.

• stor risk för att hållbar utveckling 
motverkas.

• stor risk att bedömningskriterierna för 
hållbarhetsaspekterna inte uppnås

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

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

• stor potential för positiv påverkan på 
människors hälsa.

• stor potential för att hållbar utveckling 
främjas.

• stor potential att bedömningskriterierna för 
hållbarhetsaspekterna uppnås.

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

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

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

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

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

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

Med antaganden om framtiden följer av 
naturliga skäl också osäkerheter. För att kunna 
skapa utrymme för en robust planering finns 
ett behov av att tala om osäkerheterna i 
basprognosen och vikten av andra möjliga 
framtidsbilder. Nedan har vi 
sammanfattningsvis beskrivit hur 
bedömningen av planens klimatpåverkan har 
gått till. Utförligare beskrivning finns i Bilaga 5.
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5 Emissionsfaktorer anger hur stora utsläpp av respektive gas  
 som förbränning av en viss mängd energi ger.

Beräkning av infrastrukturplanens 
CO

2
-utsläpp

En regional infrastrukturplan innehåller både 
namngivna och ej namngivna objekt. De 
namngivna objektens klimatutsläpp är 
beräknade av Trafikverket i de 
samhällsekonomiska beräkningar (SEB:ar) som 
genomförts utifrån Trafikverkets basprognos. 
För de mindre, ej namngivna åtgärderna saknas 
i huvudsak beräkningar. Det innebär en rad 
osäkerheter som påverkar möjligheten till en 
detaljerad beräkning av klimatpåverkan.

För att ändå kunna få en indikation på 
infrastrukturplanens påverkan på klimatet 
användes schabloner för att beräkna 
klimatpåverkan från de ej namngivna 
åtgärderna. Schablonerna bygger på ett antal 
antaganden och olika scenarier för bilflottans 
bränsleutveckling, vilket i sin tur påverkar 
trafikens emissionsfaktor5.

med en högre prognostiserad emissionsfaktor, 
kommer att kompenseras av större 
utsläppsminskningar av cykel och 
kollektivtrafik. Det vill säga den totala summan 
av utsläppen kommer att vara i stort sett 
oförändrad.

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

Utsläppsminskningar till följd av 
infrastrukturinvesteringar möjliggörs bland 
annat genom att bilresor ersätts av 
kollektivtrafik och cykel samt att tyngre och 
längre fordon för godstransporter förbättras. 
Att använda schabloner för beräkning av 
utsläppen av infrastrukturplanen i sin helhet 
utgår från ett kompensatoriskt förhållningssätt. 
Det innebär att ökade utsläpp från en 
infrastruktursatsning i ett område kan 
kompenseras med åtgärder som leder till 
utsläppsminskningar i ett annat område. Samt 
att alla åtgärder inom en åtgärdskategori antas 
ha en likadan påverkan på klimatet. 
Schablonerna visar att ju högre emissionsfaktor 
som används, desto större blir 
utsläppsminskningen för cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder. Det har inte gjorts 
några omräkningar av SEB:ar för större objekt, 
med alternativa emissionsfaktorer, eftersom det 
bedömts vara för omfattande och komplext, 
vilket kan leda till ännu större osäkerheter. 
Däremot går det att dra slutsatsen att 
utsläppsökningar från de större objekten även
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Biologisk mångfald och grön 
infrastruktur
Som nämnts tidigare har mer detaljerade 
bedömningar gjorts för aspekten biologisk 
mångfald. SEB:arnas bedömning har därmed 
kompletterats samt i vissa fall frångåtts. 

Bedömningskriteriet för aspekten biologisk 
mångfald handlar om att ”den biologiska 
mångfalden och gröna infrastrukturen har 
stärkts”. I såväl hållbarhetsbedömningen som 
miljöeffektbedömnigen har ambitionen varit 
att göra bedömningen utifrån den faktiska 
gröna infrastruktur som finns i Västra 
Götaland. Principen för bedömning avseende 
biologisk mångfald har varit:

Underlaget i WebbGIS-verktyget är 
omfattande och urvalet har avgränsats till 
förekomst av vissa riksintressen samt utvalda 
delar av handlingsplanens insatsområden. 

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

• Områdesskydd: RI Naturmiljö, RI 
Kulturmiljövård, RI Friluftsliv.

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

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

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

• Insatsområde skog: Förekomst av 
värdekärnor skog. 

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

Hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning för åtgärder med känd 
geografisk avgränsning gjordes därmed utifrån 
förutsättningarna på respektive plats (enligt 
avgränsningarna ovan) i kombination med 
åtgärdens innebörd (till exempel om åtgärden 
förutsätter markanspråk/intrång eller om den 
främst omfattar åtgärder inom befintliga 
vägar).

De namngivna större väg- och 
kollektivtrafikåtgärderna samt 
storstadsåtgärderna inom Sverigeförhandlingen 
är avgränsade till specifika geografiska 
områden. Den geografiska avgränsningen gör 
det möjligt att göra en bedömning avseende 
biologisk mångfald utifrån den specifika 
platsens förutsättningar. För övriga 
åtgärdsområden har den geografiska 
placeringen inte varit känd på samma sätt, 
varpå bedömningen fått göras på en mer 
övergripande nivå, utan hänsyn till 
platsspecifika förutsättningar.

För att få en uppfattning om platsspecifika 
förutsättningar användes Länsstyrelsen Västra 
Götalands verktyg WebbGIS för Grön 
Infrastruktur. WebbGIS-verktyget innehåller 
geografiskt underlag som tillhör Regional 
handlingsplan för Grön Infrastruktur, Västra 
Götaland.

Hållbarhetsbedömning avseende biologisk 
mångfald har innefattat en bedömning av 
om åtgärden/åtgärdsområdet/planen har 
potential att stärka den gröna 
infrastrukturen eller inte, om barriäreffekter 
för djur ökar eller minskar, hur omfattande 
markexploateringen är samt om 
exploateringen görs i skyddade, känsliga 
eller värdefulla områden.  
 
Miljöeffektsbedömningen har även 
omfattat en bedömning av om det medför 
betydande negativa miljöeffekter.
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I detta kapitel presenteras resultatet av 
hållbarhetsbedömningen av den regionala 
infrastrukturplanen.

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

4    Hållbarhetskonsekvensbeskrivning

Samlad bedömning

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

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38 %

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

11 %

Övrigt 

1 %

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6 %

Trimning och effektivisering 
till stråk

13 %

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16 %

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15 %
Figur 7. Fördelning av medel över infrastrukturplanens åtgärdsområden. 
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Tabell 5. Sammanfattning av hållbarhetsbedömning av infrastrukturplanen. De sex översta 
aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

(+)
Potential till positiv 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten 

(0)
Varken positiv eller 
negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten 

(-)
Risk för negativ 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten

(X)
Ej möjligt att 
bedöma i detta 
skede

 

Tabell 4. Teckenförklaring för tabell 5.

Hållbarhetsbedömning
Den samlade bedömningen är att infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på nio av de tolv hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, trafiksäkerhet, 
aktivt resande, tillgänglighet för näringsliv, tillgänglighet på landsbygden, 
tillgänglighet i städer, grundläggande tillgänglighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Infrastrukturplanen bedöms sammantaget medföra 
varken positiv eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald samt trygghet.
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Procentsats av budget 31 % 7 % 15 % 13 % 16 % 11 % 6 % 1 %

Klimat - + + + + + + 0 0

Biologisk mångfald - 0 0 0 0 0 0 0 0

Frisk luft 0 + + 0 + + + 0 +

Buller + 0 0 + + 0 0 - +

Trafiksäkerhet + + + + + + 0 0 +

Aktivt resande 0 + + + + + + 0 +
Tillgänglighet – 
Näringsliv + 0 + + 0 + 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + 0 + + + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Städer 0 + + 0 + + + 0 +

Grundläggande 
tillgänglighet 0 + + + + 0 + 0 +

Tillgänglighet – 
Funktionsneds. 0 + + + + 0 + 0 +

Trygghet 0 + X X + X X 0 0

Större  
namngivna  

åtgärder
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Miljöeffektsbedömning Klimat 
Infrastrukturplanen medför inte betydande 
positiva effekter i form av stora 
utsläppsminskningar av växthusgaser, men 
inte heller betydande negativa effekter i 
form av en stor ökning av utsläppen. På 
längre sikt bedöms dock 
infrastrukturplanens åtgärder skapa 
förutsättningar för ett transporteffektivt 
samhälle, där fler reser hållbart med 
kollektivtrafik, cykel eller till fots. Dessa 
förutsättningar har en positiv effekt ur 
klimatperspektiv.

Byggskedets effekter har inte tagits med i 
den samlade bedömningen av miljöeffekter. 
Byggnation, drift och underhåll av 
infrastruktur står dock för en betydande del 
av väg- och järnvägssektorns 
energianvändning och klimatpåverkan. Sett 
över ett år motsvarar byggnation, drift och 
underhåll av vägar och järnvägar i Sverige 
10 procent av transportsektorns (inrikes) 
utsläpp (Naturvårdsverket och Boverket, 
2019). Oavsett vilken typ av åtgärder 
(kollektivtrafik-, cykel- eller vägåtgärder) 
som ingår i infrastrukturplanen, så kommer 
byggnationen av dem att medföra utsläpp 
av växthusgaser. Samtidigt behöver 
infrastrukturen utvecklas för att bidra till en 
omställning till hållbart resande.

Klimat
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen medför varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
Klimat. I infrastrukturplanen finns dock goda 
möjligheter att bidra till ett transporteffektivt 
samhälle genom till exempel överflyttning från 
bilresande till andra färdsätt samt effektivare 
godstransporter.

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

På grund av de många osäkerheterna har 
infrastrukturplanens klimatpåverkan bedömts 
kvalitativt för respektive åtgärdsområde. 
Sammantaget bedöms det finnas möjligheter i 
infrastrukturplanen att bidra till utvecklingen 
av ett transporteffektivt samhälle. Detta 
förutsätter en fortsätt hållbarhetsbedömning av 
kommande val av åtgärder under 
genomförande av infrastrukturplanen.

Åtgärder som utbyggnad av cykelvägar och 
bättre kollektivtrafikanslutningar har potential 

till överflyttning och därmed en minskad 
fordonstrafik, vilket resulterar i mindre utsläpp. 
Cykel- och kollektivtrafikåtgärder byggs där det 
finns en relativt stor överflyttningspotential och 
en majoritet av dessa åtgärder medfinansieras 
med 50 procent från berörda kommuner. Det 
innebär att de avsatta investeringsmedlen för 
kollektivtrafik och cykel i regional 
infrastrukturplan förstärkts med lika mycket 
medel från kommuner. Det leder till en mer 
omfattande utbyggnad av cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder än vad som framgår av 
infrastrukturplanen. Det kan dock innebära att 
vissa kommuner prioriterar bort utbyggnad av 
regionala cykelvägar av ekonomiska skäl, vilket 
påverkar cykelmöjligheterna i dessa kommuner. 
Väginvesteringar kräver sällan extern 
medfinansiering. Emellertid medför flera av de 
större vägåtgärderna ökade hastigheter med 
effekter som ökad drivmedelsförbrukning, 
vilket ökar utsläppen av växthusgaser. De 
mindre vägåtgärderna däremot ger varken ökad 
eller minskad bil- och godstrafik och har 
därmed inte någon mätbar effekt på utsläppen. 
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Gällande godstransporter kan åtgärderna i 
regional plan på sikt bidra till bättre 
förutsättningar för längre och tyngre fordon 
samt intermodala transporter. Detta kan leda 
till effektivare transporter och minskade 
utsläpp.

Biologisk mångfald
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen varken medför positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
Biologisk mångfald.

Större namngiva vägåtgärder är det enda 
åtgärdsområdet som bedöms medföra risk för 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
biologisk mångfald. Det beror på att vissa av 
dessa åtgärder omfattar markanspråk som inte 
är försumbara och/eller genomförs i områden 
som omfattas av riksintressen eller med 
särskilda naturmiljövärden (som behöver 
beaktas i genomförandet). De större 
vägåtgärderna är generellt lokaliserade på 
landsbygderna eller vid orter utanför 
storstäderna, där miljön är mindre exploaterad. 
Utöver ianspråktagande av mark kan de större 
vägåtgärderna i vissa fall även skapa nya 
barriärer för den gröna infrastrukturen, eller 
förstärka befintliga barriärer, vilket riskerar att 
påverka den biologiska mångfalden negativt i 
lokalområdet. För att minska mortaliteten 
inkluderar många av de större namngivna 
vägåtgärderna viltstängsel och för att mildra 
barriäreffekter omfattar vissa åtgärder även 
faunapassager.

Övriga åtgärdsområden bedöms medföra 
varken positiv eller negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald, 
eftersom åtgärderna är av mindre karaktär och 
generellt sker inom redan befintlig 
infrastruktur eller i direkt anslutning till den.

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

Vissa enskilda större vägåtgärder bedöms 
medföra lokala negativa miljöeffekter 
avseende den biologiska mångfalden, för 
den plats där åtgärden genomförs. Men 
effekterna bedöms inte vara av den 
omfattning att de är betydande enligt 
miljöbalkens mening.

På de platser där ianspråktagande av mark 
sker och barriärer skapas eller förstärks kan 
det medföras lokala negativa 
miljökonsekvenser för växt- och djurlivet. 
Åtgärder för att begränsa dessa lokala 
konsekvenser bör lämpligen vidtas i 
genomförandet.



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

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

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

Buller
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen till viss del har potential att 
positivt påverka hållbarhetsaspekten Buller.

Bedömningen baseras på att flertalet större 
vägåtgärder har potential att bidra till att 
antalet personer som utsätts för bullernivåer 
högre än 55 dB(A) minskar, genom att 
befintliga vägar avlastas eller att det genomförs 
bullerskyddsåtgärder.

Överflyttningseffekter av kollektivtrafikåtgärder 
och cykelåtgärder på både det kommunala och 
det regionala vägnätet kan medföra en 
minskning av biltrafiken, som i sin tur ger lägre 
bullernivåer. Däremot bedöms flygtrafiken 
fortsatt medföra fortsatt höga bullernivåer i 
intilliggande samhällen och därför riskerar att 
negativt påverka hållbarhetsaspekten.

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

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

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

Frisk luft
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan avseende hållbarhetsaspekten Frisk 
luft.

Bedömningen baseras på att 
kollektivtrafikåtgärder bidrar till att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft, vilket kan bidra till 
överflyttning från personbilstrafik till 
kollektivtrafik. Där cykelvägar byggs blir det 
bättre förutsättningar för cykling, vilket kan 
bidra till överflyttning till aktiva transportslag 
och därmed minskad biltrafik. När åtgärderna 
görs på platser som innebär att de medför 
potential till minskad trafik genom samhällen 
eller i storstädernas gaturum, bidrar de till att 
luftkvaliteten förbättras. För övrigt bedöms de 
större namngivna vägåtgärderna medföra 
försumbara utsläpp av luftföroreningar enligt 
Trafikverkets SEB:ar.
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Miljöeffektsbedömning Trafiksäkerhet
Mot bakgrund av hållbarhetsbedömningen 
ovan bedöms infrastrukturplanen 
sammantaget medföra positiva effekter 
avseende trafiksäkerhet, då de flesta 
åtgärdsområden bedöms ha potential att 
bidra till positiva effekter för 
trafiksäkerheten.

Med utgångspunkten att genomförandet av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder beslutas i 
olika instanser, där både investeringar och 
teknik spelar roll, är den försiktiga 
bedömningen att infrastrukturplanens 
åtgärder på längre sikt kan ha stor 
betydelse. I nuläget går det dock inte att 
bedöma om de positiva effekterna är 
betydande enligt miljöbalkens mening.

Ökad trafiksäkerhet kan i sin tur ge positiva 
hälsokonsekvenser, i den mening att det kan 
bidra till att färre skadas eller dödas i 
trafiken.

Trafiksäkerhet
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan avseende hållbarhetsaspekten 
Trafiksäkerhet.

Infrastrukturplanen har stort fokus på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som bidrar till 
förbättringar. Flera av infrastrukturplanens 
åtgärdsområden innefattar vägåtgärder i det 
regionala vägnätet, som är särskilt prioriterat 
att åtgärda ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Möjligheten till förbättringar inom ramen för 
regional infrastrukturplan är genom 
investeringar. För att genomföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs också 
beslut i flera instanser, även teknik spelar stor 
roll. De åtgärder som genomförs i 
infrastrukturplanen har dock goda 
förutsättningar att leda till att trafiksäkerheten 
förbättras i flera led och på så vis bidra till att 
etappmålet 2030 uppnås.

De flesta av åtgärderna i infrastrukturplanen 
har potential att bidra till en ökad 
trafiksäkerhet. Infrastrukturplanen bedöms 
kunna bidra till ökad trafiksäkerhet på många 
platser i regionen. Exempel på åtgärder som 
förbättrar trafiksäkerheten på vägarna är 
mötesfria vägar, planskilda korsningar och 
korsningsåtgärder.

Nya eller förbättrade bytespunkter och 
resecentrum bedöms kunna öka 
trafiksäkerheten i samband med byten mellan 
kollektiva färdmedel samt mellan cykel och 
kollektivtrafik.

Därtill medför investeringar i cykelvägar, 
gång- och cykelpassager samt åtgärder som 
medför minskade barriärer inne i samhället 
potential till positiv utveckling av 
trafiksäkerheten. Detta gäller särskilt i de fall 
åtgärderna fokuserar på barn och ungas 
självständighet i trafiken.
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Tillgänglighet – Landsbygd
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– Landsbygd. 

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

Miljöeffektsbedömning Aktivt resande
Baserat på resonemanget ovan bedöms 
infrastrukturplanen sammantaget medföra 
positiva effekter avseende aktivt resande. 
Infrastrukturplanens påverkan på aktivt 
resande bedöms dock inte vara av den 
omfattning att de är betydande enligt 
miljöbalkens mening.

Ett ökat aktivt resande kan i sin tur ge 
positiva hälsokonsekvenser, eftersom 
motion främjar hälsa och välmående.

Aktivt resande
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt 
resande.

Byggnation av nya cykelvägar, gång- och 
cykelpassager, samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på det mindre vägnätet kan bidra till 
att fler väljer aktiva transportmedel. Att det ska 
vara tryggt och säkert att använda aktiva 
transportmedel är viktigt inte minst för barn 
och unga, vars cyklade har minskat de senaste 
20 åren. Det lyfts särskilt i infrastrukturplanen 
att åtgärder för att minska barriäreffekterna i 
samhällen behöver prioriteras. På sikt kan detta 
leda till minskade hinder för det aktiva 
resandet.

Satsningar på nya kollektivtrafiklinjer, 
busskörfält, utökad färjetrafik samt bättre 
anslutningsmöjligheter med nya bytespunkter 
har potential att bidra till att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft, och därmed främja aktivt 
resande. Upprustning och utbyggnad av det 
regionala järnvägsnätet har också potential att 
bidra

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

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

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

Trygghet
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen medför varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
Trygghet. Hållbarhetsaspekten har dock inte 
kunnat bedömas i detta tidiga skede för 
samtliga åtgärdsområden, eftersom påverkan på 
trygghet till stor del beror på utformningen av 
åtgärderna.

Åtgärdsområdena Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder och Statlig medfinans 
till kommunalt vägnät bedöms ha potential att 
bidra till positivt till trygghet. Det beror 
särskilt på att byggnation av resecentrum kan 
medföra en ökad trygghet för resenärer. Även 
utformningen av hållplatser för 
kollektivtrafiken samt utformningen av cykel- 
och gångvägar samt av gaturummet i städer 
och samhällen har potential att bidra positivt 
till tryggheten.

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

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

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

Infrastrukturplanen har potential att bidra till 
ökad tillgänglighet för barn och unga samt 
andra grupper som främst reser på lokal nivå 
och/eller som inte har tillgång till egen bil. 
Cykelvägar kan bidra till ökad grundläggande 
tillgänglighet när de förbinder bostäder med 
viktiga målpunkter som arbetsplatser, skolor, 
förskolor och annan samhällsservice. Åtgärder 
som innebär att kollektivtrafikens hållplatser, 
knutpunkter och resecentrum blir mer 
tillgänglighetsanpassade och tryggare bidrar 
också till grundläggande tillgänglighet. Nya 
kollektivtrafikförbindelser, så som citybusstråk, 
bidrar också till ökad grundläggande 
tillgänglighet med kollektivtrafiken. Även 
åtgärder som bidrar till trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter och som förbättrar olika 
transportslags samspel i vägrummet har 
potential att bidra positivt till grundläggande 
tillgänglighet.
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Åtgärdsområdet innehåller namngivna 
vägåtgärder av större karaktär, med en total 
investeringskostnad på minst 50 miljoner 
kronor. Många av de större namngivna 
vägåtgärderna är beslutade i tidigare 
planomgångar men har ännu inte färdigställts. 
En mindre del av åtgärdsområdets medel är 
inte avsatta till någon specifik åtgärd, utan är så 
kallade obundna medel.

Tabell 6. Hållbarhetsbedömning av Större namngivna vägåtgärder. De sex översta  
 aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Större namngivna vägåtgärder

6 Två alternativa korridorer. Val av åtgärd sker under remisstid. Vägvalet har en marginell påverkan på hållbarhetsbedömningen.
7 Åtgärden utgör en kombination av väg- och kollektivtrafikåtgärder. Uppdaterad SEB saknas, SEB från 2018-10-05 har använts.
8 SEB saknas i nuläget. Bedömning utgår från Väg 41 Fritsla-Kråkered, som är en liknande åtgärd.
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Klimat 0 - 0 - - - - 0 - + - - -
Biologisk mångfald - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -
Frisk luft + - 0 + - 0 - 0 0 + - + 0

Buller + 0 0 + + + + + + + 0 + +

Trafiksäkerhet + + + + + + 0 + + + + + +

Aktivt resande + + + 0 + 0 - + 0 0 0 0 0

Tillgänglighet – 
Näringsliv + + + + + + 0 0 0 + + + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + 0 + + + 0 + 0 - + + +

Tillgänglighet – 
Städer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grundläggande 
tillgänglighet

0 + + 0 + + + + 0 0 + + 0

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättn.

0 0 0 0 + + 0 + 0 + + 0 0

Trygghet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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De större namngivna vägåtgärderna innehåller 
en mångfald av åtgärder, bland annat mötesfria 
vägar, busskörfält och cykelvägar i anslutning 
till bilvägar. Samtliga objekt innebär 
standardhöjning av befintliga vägsträckor, med 
undantag för väg 168 Ekelöv-Kareby, väg 161 
Rotvik-Bäcken och väg 156 Förbifart Skene. 
Enligt SEB:arna medför de större namngivna 
vägåtgärderna både positiv och negativ 
påverkan för klimatet, men sammantaget 
bedöms de bidra negativt till 
hållbarhetsaspekten klimat. Det beror i 
huvudsak på att anläggande av mötesfri väg 
medför att hastigheten ökar på vissa sträckor, 
vilket innebär ökad bränsleförbrukning samt 
ökad trafik på sikt, som i sin tur leder till ökade 
klimatutsläpp. I ett par fall medför åtgärderna 
även ökad risk för omvägar för lokaltrafiken.

Vissa av de större namngivna vägåtgärderna 
bedöms medföra risk för negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald. Det 
beror på att de medför markanspråk som inte 
är försumbara eller att de genomförs i områden 
som omfattas av riksintressen eller med 
särskilda naturmiljövärden. Lokala 
naturmiljövärden behöver beaktas under 
genomförandet av åtgärderna, så att eventuell 
skada kan undvikas eller reduceras. De större 
vägåtgärderna är generellt lokaliserade på 
landsbygderna eller vid orter utanför 
storstäderna, där miljön är mindre exploaterad 
än i storstäderna. Utöver ianspråktagande av 
mark kan de större vägåtgärderna i vissa fall 
även skapa nya barriärer för den gröna 
infrastrukturen, alternativt förstärka befintliga 
barriärer, vilket riskerar medföra negativ 
påverkan för den biologiska mångfalden i 
närområdet. För att mildra barriäreffekterna 
inkluderar några av de större namngivna 
vägåtgärderna så kallade faunapassager.

Vägåtgärderna innebär att befintliga vägar 
avlastas eller att det genomförs 
bullerskyddsåtgärder, vilket i sin tur medför att 
antalet personer som utsätts för bullernivåer 
högre än 55 dB(A) minskar, varpå många av 
åtgärderna bedöms ha potential till positiv 
påverkan avseende buller.

Vägåtgärderna omfattar bland annat mötesfria 
vägar, avlastning av vägar som går igenom 
samhällen, standardhöjning av vägar samt 
anläggande av nya gång- och cykelvägar. Detta 
är åtgärder som minskar risken för 
mötesolyckor för biltrafiken och ökar 
trafiksäkerheten.

Standardhöjning av de större regionala vägarna 
som binder samman regionen ger bättre 
förutsättningar för ett jämnt och tillförlitligt 
trafikflöde och förbättrad tillgänglighet till 
arbetsmarknader. På sikt kan det leda till att 
gods, liksom andra typer av trafik, kommer 
fram i tid. På så vis bedöms flera av de större 
namngivna vägåtgärderna främja 
tillgängligheten för näringslivet. De större 
namngivna vägåtgärderna görs generellt 
utanför storstäderna, antingen på 
landsbygderna eller i/vid mindre orter. 
Förutsättningarna för att använda 
kollektivtrafik, gång och cykel är sämre på 
landsbygderna än i städerna, varpå behovet 
respektive användandet av bil generellt är större 
på landsbygderna. Flera av de större namngivna 
vägåtgärderna har potential att bidra till en 
säkrare och bättre tillgänglighet på 
landsbygden.

De flesta större namngivna vägåtgärderna har 
fokus på biltrafik men innehåller ofta åtgärder 
även för cykel och kollektivtrafik. Några har 
fokus på kollektivtrafikens framkomlighet och/
eller åtgärder som främjar säkert cyklande.
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Åtgärdsområdet innehåller namngivna 
kollektivtrafikåtgärder av större karaktär, med 
en total investeringskostnad på minst 50 
miljoner kronor. Många av åtgärderna är 
beslutade i tidigare planomgångar men har 
ännu inte färdigställts. En mindre del av 
åtgärdsområdets medel är inte avsatta till 
någon specifik åtgärd, utan är så kallade 
obundna medel.

Tabell 7. Hållbarhetsbedömning av Större namngivna kollektivtrafikåtgärder. 
 De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.
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Klimat 0 0 0 + + + + 0 + + +

Biologisk mångfald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frisk luft 0 0 0 + - + + 0 + 0 +

Buller 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Trafiksäkerhet 0 + + 0 + 0 0 + 0 0 +

Aktivt resande + + + + 0 0 + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Näringsliv

0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

Tillgänglighet – 
Landsbygd 

0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0

Tillgänglighet – 
Städer + + + + + 0 + 0 0 + +

Grundläggande 
tillgänglighet + + + + + 0 + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättn. + + + + + 0 + 0 0 + +

Trygghet 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 +

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder

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

Till skillnad mot de större namngivna 
vägåtgärderna så bedöms samtliga större 
namngivna kollektivtrafikåtgärder medföra 
varken positiv eller negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald. 
Kollektivtrafikåtgärderna innebär generellt inte 
något omfattande ianspråktagande av mark, 
utan görs huvudsakligen på mark som redan är 
exploaterad eller i direkt anslutning till denna. 
Kollektivtrafikåtgärderna bedöms varken 
innebära att det skapas nya barriärer för grön 
infrastruktur eller att befintliga barriärer 
reduceras.

Nya eller förbättrade bytespunkter och 
resecentrum inom åtgärdsområdet kan medföra 
en ökad trafiksäkerheten i samband med byten 
mellan kollektiva färdmedel samt mellan cykel 
och kollektivtrafik.

Kollektivtrafikåtgärder kan medföra en ökning 
av kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft. Exempelvis främjas resandet 
av nya kollektivtrafiklinjer samt bättre 
anslutningsmöjligheter med nya bytespunkter.

Kollektivtrafikåtgärder i eller i närheten av 
storstadsmiljöer kan bidra till en ökad 
tillgänglighet för resenärer med 
kollektivtrafiken, med cykel och för fotgängare. 
Bytespunkter eller resecentrum kan förenkla 
byten mellan kollektiva färdmedel och 
förbättra pendlingsmöjligheterna till och från 
Göteborg.

Kollektivtrafikåtgärder kan också förbättra 
tillgängligheten för alla grupper av människor 
eftersom åtgärden bidrar till att 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft ökar. Tillgänglighetsanpassad 
kollektivtrafik ökar kollektivtrafiknätets 
användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning och därmed också 
människors rörelse ute i samhället. Särskilt 
byggnation av resecentrum kan medföra en 
ökad trygghet för resenärer vid väntan på byte 
mellan olika turer och trafikslag.



36

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

Trimning och effektivisering i stråk

Inget data Kollektivtrafik-
åtgärder

Cykelåtgärder
Mindre 

vägåtgärder
Sammantagen 

bedömning

Klimat + + 0 +

Biologisk mångfald 0 0 0 0

Frisk luft + + 0 +

Buller + + 0 0

Trafiksäkerhet + + + +

Aktivt resande + + 0 +

Tillgänglighet – Näringsliv 0 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + + +

Tillgänglighet – Städer + + 0 +

Grundläggande 
tillgänglighet + + + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning + + 0 +

Trygghet Ej möjligt att bedöma i detta skede

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

Tabell 8. Hållbarhetsbedömning av trimning och effektivisering i stråk. 
 De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.
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Åtgärder som nya eller anpassade 
busshållplatser, busskörfält och bytespunkter 
med mera på de större regionala vägarna har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Frisk luft. Åtgärderna har 
potential att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv och busskörfälten ger förutsättningar 
för en förbättrad framkomlighet som kan 
konkurrera med biltrafiken. Detta i sin tur 
innebär mindre trafik på vägar och mindre 
utsläpp av luftföroreningar. Där cykelvägar 
byggs blir det tryggare och säkrare att cykla, 
vilket har potential att bidra till överflyttning 
till aktiva transportslag och därmed minskad 
biltrafik i de regionala stråken. Dessa leder 
också till minskade bullernivåer.

Viktiga åtgärder i de regionala stråken som har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Trafiksäkerhet är utbyggnad 
av separerade cykelvägar samt mindre 
vägåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. 
Investeringar på nya cykelvägar, gång- och 
cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder samt 
minskade barriärer i samhället bedöms ha 
betydelse för utvecklingen av trafiksäkerheten.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt resande. 
Utbyggnad av cykelvägar utmed de regionala 
stråken bidrar till ökad trafiksäkerhet och 
trygghet samt ger bättre förutsättningar för 
cyklister och gående. Det gäller inte minst för 
barn och unga för vilka den totala cyklade 
sträckan har minskat de senaste 20 åren. Med 
fokus på att genomföra åtgärder vid relevanta 
målpunkter kan det aktiva rörelsemönstret för 
gång- och cykeltrafikanter öka.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– näringsliv eftersom de mindre vägåtgärderna 
har betydelse för näringslivets transporter. Det 
beror på att de mindre vägåtgärderna medför 
standardhöjning och förbättrad funktion i 
korsningar samt kurvrätning som på sikt 
förbättrar förutsättningarna för längre fordon 
och ger ett bättre flöde för godstransporter.

Åtgärder i de regionala stråken har potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekten 
Tillgänglighet – landsbygd. 
Infrastrukturinvesteringar på landsbygden kan 
bidra till att kollektivtrafiken blir mer attraktiv 
vilket i sin tur kan leda till förbättrade 
möjligheter för pendling och en förbättrad 
tillgänglighet till relevanta målpunkter som till 
exempel arbeten, skola, offentlig och 
kommersiell service samt kultur i ett mer 
regionalt perspektiv. Cykelvägar ger ökad 
tillgänglighet när de kopplas till viktiga 
målpunkter. Särskilt viktigt är att det finns 
cykelvägar till skola och förskola. 
Standardhöjning och förbättrad funktion i 
korsningar samt kurvrätning förbättrar både 
trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Åtgärderna i stråken har viss potential att 
förbättra tillgängligheten även inne i städerna. 
Det är framförallt åtgärder som främjar ett 
bättre samspel mellan oskyddade trafikanter 
och bilister som bedöms tillföra tillgänglighet i 
städerna. Kollektivtrafikåtgärder kan bidra till 
att öka kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft jämfört med exempelvis 
biltrafik. Om kollektivtrafiken i stråken stärks, 
så att fler väljer att resa in till städerna med 
kollektivtrafik än med bil, så kan det bidra till 
en bättre trafiksituation inne i städerna.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten 
Grundläggande Tillgänglighet. Åtgärdsområdet 
kan bidra till att öka kollektivtrafikens 
funktion och attraktivitet, vilket kan bidra till 
förbättrad tillgänglighet för exempelvis 
personer utan tillgång till bil. Cykelvägar kan 
bidra till ökad lokal tillgänglighet, särskilt för 
barn och unga i de fall åtgärdernas målpunkter 
är skolor, förskolor, idrottshallar och liknande. 
Vägåtgärder kan bidra positivt till 
grundläggande tillgänglighet för alla som 
använder vägarna. Utvecklingen av de regionala 
stråken behöver inte vara i konflikt med 
trafikmiljön i det lokala samhället, utan ibland 
kan åtgärder i de större stråken även gynna den 
lokala trafiksituationen i mindre samhällen, till 
följd av förbättring av korsningspunkter och 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken.
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biltrafiken. Åtgärder som exempelvis bättre 
kollektivtrafikanslutningar till städer genom 
pendelparkeringar, bidrar indirekt till 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
buller i städer på grund av minskad biltrafik. 
Detta eftersom åtgärden kan medföra en viss 
överflyttning från biltrafiken.

Trimning och effektivisering till stråk

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder på det 
regionala vägnätet som medverkar till att bättre 
koppla upp det mindre vägnätet till stråken, 
med investeringskostnad på högst 50 miljoner 
kronor. Åtgärdsområdet innefattar potter för 
kollektivtrafikåtgärder, cykelåtgärder och 
mindre vägåtgärder. En mindre del av 
åtgärdsområdets medel avsätts även till 
förstärkta satsningar inom ett 
kommunalförbund.

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekten Klimat. 
Åtgärder i både kollektivtrafiken och i form av 
utbyggnad av gång- och cykelvägar på de 
mindre tätortsnära regionala vägarna möjliggör 
bättre förutsättningar för alternativ till

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

Inget data Kollektivtrafik-
åtgärder

Cykelåtgärder
Mindre 

vägåtgärder
Sammantagen 

bedömning

Klimat + + 0 +

Biologisk mångfald 0 0 0 0

Frisk luft + + 0 0

Buller 0 + 0 +

Trafiksäkerhet 0 + + +

Aktivt resande 0 + 0 +

Tillgänglighet – Näringsliv 0 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + + +

Tillgänglighet – Städer 0 0 0 0

Grundläggande 
tillgänglighet + + + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning + + 0 +

Trygghet Ej möjligt att bedöma i detta skede
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barn och unga för vilka den totala cyklade 
sträckan har minskat de senaste 20 åren. Med 
fokus på att genomföra åtgärder vid relevanta 
målpunkter kan det aktiva rörelsemönstret för 
gång- och cykeltrafikanter öka.

På de mindre regionala vägarna har de mindre 
vägåtgärderna betydelse för näringslivets 
transporter eftersom standardhöjning och 
förbättrad funktion i korsningar samt 
kurvrätning förbättrar förutsättningarna för 
längre fordon och bättre flöde för 
godstransporter på sikt. Åtgärdsområdet har 
därför potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Tillgänglighet – näringsliv.

Åtgärder på de mindre regionala vägarna har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Tillgänglighet – landsbygd. 
Förbättrade anslutningar till regionala stråk gör 
kollektivtrafiken något mer attraktiv. 
Cykelåtgärder medför ökad tillgänglighet när 
de kopplas till viktiga målpunkter, särskilt 
viktigt att det finns cykelvägar till exempelvis 
skola och förskola. Det gäller både den lokala 
och regionala tillgängligheten. Standardhöjning 
av mindre vägar och förbättrad funktion i 
korsningar samt kurvrätning förbättrar 
tillgängligheten och ger ökad trafiksäkerhet. 
Åtgärderna medför att anslutningen till de 
regionala stråken förbättras.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten 
Grundläggande Tillgänglighet. Cykelåtgärder 
bidrar till ökad tillgänglighet lokalt för särskilt 
barn och unga om åtgärden ökar 
tillgängligheten till skolor och förskolor. 
Mindre vägåtgärder kan bidra till 
grundläggande tillgänglighet för alla som 
använder vägarna, gäller både personbilar, 
färdtjänst och kollektivtrafik.

Kollektivtrafikåtgärder samt cykelåtgärder kan 
bidra till ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, om exempelvis 
busshållplatser tillgänglighetsanpassas och 
gång- och cykelvägar utformas med hänsyn till 
exempelvis synskadade.

Om kortare sträckor ersätts med cykel ökar 
möjligheten för att användandet av bil minskar 
vilket bidrar till att minska utsläppen av 
växthusgas samt buller. Detta gör att 
tillgängligheten förbättras samtidigt som 
biltrafiken inte ökar. En förutsättning för att 
detta ska ske är att kollektivtrafik- och 
cykelåtgärder görs så att de leder till 
synergieffekter. Åtgärdsområdet bidrar på sikt 
till ett fungerande godstransportflöde med 
bättre möjligheter för längre fordon samt bättre 
anslutningar till de större regionala vägarna, 
vilka leder till bättre förutsättningar för 
intermodala godstransporter. I det fall mindre 
vägåtgärder leder till ökad trafik kan det finnas 
risk för marginell negativ påverkan.

Det finns en viss potential till positiv påverkan 
på hållbarhetsaspekten Frisk luft på grund av 
minskad trafik genom standardhöjning. I vissa 
fall innebär nybyggnation av bytespunkter (av 
till exempel pendelparkeringar) en mer 
attraktiv kollektivtrafiken som potentiellt 
bidrar till minskad trafik genom bebyggelse. 
Där cykelvägar byggs blir det tryggare och 
säkrare att cykla, vilket har potential att bidra 
till överflyttning till aktiva transportslag och 
därmed minskad biltrafik på de regionala 
vägarna. 

Olyckor på mindre regionala vägar står för en 
majoritet av alla allvarliga trafikolyckor i länet. 
Åtgärder i det regionala vägnätet som har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Trafiksäkerhet är utbyggnad 
av separerade cykelvägar samt mindre väg- 
åtgärder. Investeringar på nya cykelvägar, gång 
och cykelpassager och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på de mindre vägarna, med särskilt 
fokus på barn och ungas transportbehov, kan 
medföra en förbättrad trafikmiljö för 
trafikanter och därmed förbättrad 
trafiksäkerhet.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt resande. 
Utbyggnad av cykelvägar utmed de regionala 
vägarna bidrar till ökad trafiksäkerhet och 
trygghet samt ger bättre förutsättningar för 
cyklister och gående. Det gäller inte minst för
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Åtgärdsområdet innehåller statlig 
medfinansiering till åtgärder på det 
kommunala vägnätet, med investeringskostnad 
på högst 50 miljoner kronor. Åtgärdsområdet 
innefattar potter för kollektivtrafikåtgärder, 
cykelåtgärder, trafiksäkerhet- och miljöåtgärder. 
En mindre del av åtgärdsområdets medel 
avsätts även till förstärkta satsningar inom ett 
kommunalförbund. Dessa satsningar utgörs i 
praktiken av kollektivtrafikåtgärder och 
cykelåtgärder.

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på alla hållbarhetsaspekter 
förutom biologisk mångfald och tillgänglighet 
för näringslivet, där åtgärdsområdet bedöms 
medföra varken positiv eller negativ påverkan.

Tabell 10. Hållbarhetsbedömning av Statlig medfinans till kommunalt vägnät. 
 De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken

Inget data Kollektivtrafik-
åtgärder

Cykelåtgärder
Trafiksäkerhet 

och miljö
Sammantagen 

bedömning

Klimat + + + +

Biologisk mångfald 0 0 0 0

Frisk luft + + + +

Buller + + + +

Trafiksäkerhet + + + +

Aktivt resande + + + +

Tillgänglighet – Näringsliv 0 0 0 0

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + + +

Tillgänglighet – Städer + + + +

Grundläggande 
tillgänglighet + + + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning + + + +

Trygghet + + + +

Statlig medfinans till kommunalt vägnät
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Åtgärdsområdet har stor potential att bidra till 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle 
eftersom det finns goda förutsättningar för 
kollektivtrafik och cykelresor. Detta gör att 
tillgängligheten förbättras samtidigt som 
biltrafiken minskas. Därmed stor potential för 
att bidra positivt till klimatmålet samt bidra till 
minskade utsläpp av luftföroreningar, samt 
minskade bullernivåer.

Oskyddade trafikanter står för majoriteten av 
allvarliga trafikolyckor på kommunala vägar. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis 
utbyggnad av separerade cykelvägar i tätorter 
där många oskyddade trafikanter rör sig, bidrar 
till en säkrare trafikmiljö. Åtgärdsområdet har 
ett särskilt fokus på barn och ungas 
självständighet i trafiken, viket innebär 
satsningar för en säkrare trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter samt för bättre samspel 
mellan olika trafikslag i gaturummet. 

Åtgärderna har särskilt fokus på relevanta 
målpunkter (så som gång- och cykelvägar 
mellan bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor 
och annan samhällsservice), så att många ska få 
nytta av satsningarna. På så vis bedöms 
åtgärdsområdet ha potential till ökat aktivt 
resande och till positivt bidrag till bland annat 
grundläggande tillgänglighet. Det är relevant 
inte minst för barn och unga, vars cyklande har 
minskat de senaste 20 åren.

Infrastrukturinvesteringar på landsbygden har 
potential att bidra till att göra kollektivtrafiken 
mer attraktiv och konkurrenskraftig, samt kan 
bidra till ökad tillgänglighet på landsbygden. 
Cykelåtgärder i mindre samhällen och på 
landsbygderna kan bidra till ökad tillgänglighet 
om åtgärderna binder ihop målpunkter 
(bostäder, arbetsplatser, skolor och liknande).

Åtgärder som görs i städer eller på vägar till 
städer har potential att bidra till ökad 
tillgänglighet i städerna. Framförallt handlar 
det om trafiksäkerhet och ett bättre samspel 
mellan oskyddade trafikanter och bilister.

Kollektivtrafikåtgärder och gång- och 
cykelvägar gynnar grupper utan tillgång till bil. 
För att åtgärderna ska bidra till tillgänglighet 
för alla är det viktigt att åtgärderna inte enbart 
fokuseras på arbetspendlare, utan att åtgärder 
även genomförs där det finns skolor, förskolor 
och annan samhällsservice, så att det lokala 
resandet underlättas.

Åtgärdsområdet har viss potential att bidra till 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, genom att exempelvis 
hållplatser i det kommunala vägnätet utformas 
eller anpassas så att de kan nyttjas av alla.

Åtgärdsområdets satsningar på kollektivtrafik 
och cykel kan bidra till att fler personer väljer 
aktiva transportslag, och därmed rör sig ute i 
gaturummet, vilket kan bidra till ökad 
trygghet. Utformningen av bland annat 
hållplatser för kollektivtrafiken och cykelvägar 
har potential att bidra positivt om 
utformningen görs med hänsyn till trygghet.
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Åtgärdsområdet innehåller medel till 
samfinansiering av åtgärder i den nationella 
infrastrukturplanen. Medlen är avsatta för 
åtgärder på de regionala järnvägarna med syfte 
att höja och återupprätta standarden. Det kan 
handla till exempel om hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom 
stationsmiljöer, så som förlängning av 
plattformar.

Tabell 11. Hållbarhetsbedömning av Samfinansiering 
 nationell plan, järnväg. De sex översta 
  aspekterna i tabellen är aspekter enligt   
 miljöbalken.

Inget data Totalt för 
åtgärdsområdet

Klimat +

Biologisk mångfald 0

Frisk luft +

Buller 0

Trafiksäkerhet +

Aktivt resande +

Tillgänglighet – Näringsliv +

Tillgänglighet – 
Landsbygd +

Tillgänglighet – Städer +

Grundläggande 
tillgänglighet 0

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning 0

Trygghet
Ej möjligt att 
bedöma i detta 
skede

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på alla hållbarhetsaspekter 
förutom biologisk mångfald, buller, 
grundläggande tillgänglighet och tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning, där 
åtgärdsområdet bedöms medföra varken positiv 
eller negativ påverkan. Trygghetsaspekten har 
inte varit möjlig att bedöma i detta skede. 

Satsningar på de regionala järnvägarnas 
standard kan bidra till ökad kapacitet och 
tillförlitlighet för järnvägen och på så vis ökad 
attraktivitet och konkurrenskraft jämfört med 
andra transportslag. Om fler väljer att resa med 
tåget istället för bilen och fler godstransporter 
sker med tåg istället för med lastbil har 
åtgärdsområdet potential att bidra till minskad 
vägtrafik, med mindre utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar (NOx och PM10) som 
följd. En överflyttning har också potential att 
bidra till ökad trafiksäkerhet och aktivt 
resande. 

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
förbättrad tillgängligheten för näringslivet, på 
grund av att satsningarna kan medföra ökad 
kapacitet för godstransporter på järnväg. 
Satsningarna har potential att medföra kortare 
restider för tågpendlare, vilket i kombination 
med ökad tillförlitlighet kan ha en positiv 
påverkan för tillgängligheten på landsbygderna.

Samfinansiering nationell plan, järnväg 
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Åtgärdsområdet innefattar större 
infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken i 
Göteborgsområdet som är avtalade inom 
Sverigeförhandlingen. Åtgärderna sam- och 
medfinansieras av flera parter, varför endast en 
mindre del av de totala kostnaderna finansieras 
genom den regionala infrastrukturplanen. 

Tabell 12. Hållbarhetsbedömning av Storstadsåtgärder   
 inom Sverigeförhandlingen. De sex översta 
 aspekterna i tabellen är aspekter enligt   
 miljöbalken.

Inget data Totalt för 
åtgärdsområdet

Klimat +

Biologisk mångfald 0

Frisk luft +

Buller 0

Trafiksäkerhet 0

Aktivt resande +

Tillgänglighet – Näringsliv 0

Tillgänglighet – 
Landsbygd 0

Tillgänglighet – Städer +

Grundläggande 
tillgänglighet +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning +

Trygghet
Ej möjligt att 
bedöma i detta 
skede

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna 
klimat, frisk luft, aktivt resande, tillgänglighet i 
städer, grundläggande tillgänglighet samt 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. För övriga 
hållbarhetsaspekter bedöms åtgärdsområdet 
medföra varken positiv eller negativ påverkan 
(trygghetsaspekten har dock inte varit möjlig 
att bedöma i detta skede).

Storstadsåtgärderna omfattar kollektiv- 
trafikåtgärder i Göteborgsområdet i form av 
nya kollektivtrafiklinjer. Åtgärderna har 
potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet 
och konkurrenskraft, så att fler ska kunna och 
vilja åka kollektivt. Åtgärdsområdet har således 
potential att bidra till överflyttning till 
kollektivtrafik från biltrafik. Åtgärdsområdet 
har stor potential att bidra till utvecklingen av 
ett transporteffektivt samhälle eftersom det ger 
goda förutsättningar för kollektivtrafik och 
cykelresor. Detta gör att tillgängligheten kan 
förbättras samtidigt som biltrafiken minskas. 
Därmed stor potential för att bidra positivt till 
klimatmålet. 

Storstadsåtgärderna bedöms bidra till ökad 
tillgänglighet i Göteborgsområdet. Invånarnas 
grundläggande tillgänglighet förbättras genom 
ett större kollektivtrafikutbud och troligen även 
kortare restider. De nya kollektivtrafiklinjerna 
bidrar till bättre förutsättningarna för aktivt 
resande. Nya spårvägs- och busstråk bidrar till 
att öka tillgängligheten i städer (i detta fall 
Göteborg) för resenärer utan tillgång till bil. 
Tillgänglighetsanpassningar av hållplatser och 
knutpunkter bidrar till ökad tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning.

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen
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Åtgärdsområdet innehåller medel till 
oförutsedda mindre utgifter och driftbidrag till 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

Åtgärdsområdet bedöms ha varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
klimat. Det beror på att flyg inte räknas in i 
klimatmålet för inrikes transporter, som är 
bedömningskriteriet för klimat.

Tabell 13. Hållbarhetsbedömning av Övrigt.De sex   
 översta aspekterna tabellen är aspekter   
 enligt miljöbalken.

Inget data Totalt för 
åtgärdsområdet

Klimat 0

Biologisk mångfald 0

Frisk luft 0

Buller -
Trafiksäkerhet 0

Aktivt resande 0

Tillgänglighet – Näringsliv +

Tillgänglighet – 
Landsbygd +

Tillgänglighet – Städer 0

Grundläggande 
tillgänglighet 0

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning 0

Trygghet 0

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna 
Tillgänglighet – Näringsliv och Tillgänglighet 
– Landsbygd, men risk för negativ påverkan 
avseende buller. Dessa bedömningar baseras på 
att åtgärdsområdet bland annat innefattar 
driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs 
flygplats, vilket visserligen är viktigt för 
tillgängligheten för näringslivet samt 
landsbygderna kring flygplatsen, men även 
riskerar att medföra till fortsatt höga 
bullernivåer i intilliggande samhällen. För 
övriga hållbarhetsaspekter bedöms 
åtgärdsområdet medföra varken positiv eller 
negativ påverkan.

Övrigt
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5    Jämförelse mellan infrastrukturplanen och 
jämförelsealternativ

Som nämndes i avsnitt Valt jämförelsealternativ 
motsvarar jämförelsealternativet Regional 
infrastrukturplan 2018–2029. Det finns både 
likheter och skillnader mellan Regional 
infrastrukturplan 2022–2033 och 
jämförelsealternativet.

I infrastrukturplanen 2018–2029 är 
indelningen i åtgärdsområden i huvudsak gjord 
utifrån trafikslag. I Regional infrastrukturplan 
2022-2033 är åtgärdsområden i huvudsak 
indelade efter funktion och vägnätets olika 
delar. För att kunna jämföra fördelningen av 
medel mellan infrastrukturplanen 2022-2033 
och jämförelsealternativet har åtgärderna i 
Regional infrastrukturplan 2018–2029 
”översatts” till åtgärdsområdena som används i 
Regional infrastrukturplan 2022-2033, se  
figur 8 nedan.

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38%  (41%)

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

  11%  (11%)

Trimning och effektivisering 
till stråk

13%  (11%)

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16%  (14%)

Övrigt 

1%  (4%)

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6%  (3%)

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15%  (16%)
Figur 8. Jämförelse mellan Regional infrastrukturplan 2022-2033 och Regional infrastrukturplan  
 2018-2029 (jämförelsealternativet). Fördelning av medel i infrastrukturplanen 2022–2033  
 anges i den yttre cirkeln och med mörka siffror. Motsvarande för infrastrukturplanen   
 2018–2029 anges i den inre cirkeln och med ljusare siffror i parenteser.

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

• Transporteffektivitet är en viktig 
utgångspunkt i infrastrukturplan 2022-
2033, som fokuserar på funktion istället för 
transportslag. Tanken är att olika 
transportslag kompletterar varandra, och 
möjliggör intermodala transporter både för 
gods och människor. Infrastrukturplanens 
struktur gör att medel lättare kan 
kombineras från olika potter för att 
genomföra helhetslösningar. Det finns 
avsatta medel för olika delar av vägnätet 
vilket gör det enklare att beakta de olika 
geografiska förutsättningarna i 
åtgärdsplaneringen.

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

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

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

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

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

Hållbarhets- och miljöeffektsbedömning
Infrastrukturplanen 2022-2033:s fokus på 
funktion och olika trafikslags samspel medför 
att den i ännu större utsträckning än 
jämförelsealternativet bedöms medföra positiv 
påverkan avseende trafiksäkerhet samt olika 
tillgänglighetsaspekter och aktivt resande. 
Vidare bedöms infrastrukturplanens upplägg 
även bidra till att rätt typ av åtgärder väljs 
utifrån olika geografiska förutsättningar i en 
större utsträckning. Infrastrukturplanen 
2022-2033 har inkluderat ett 
barnrättsperspektiv, bland annat genom 
prövning och analys av barnets bästa. Att 
hänsyn har tagits till barns behov av 
självständig mobilitet samt utsatthet i trafiken 
har också bidragit till infrastrukturplanens 
positiva påverkan avseende framförallt 
hållbarhetsaspekten aktivt resande och vissa av 
tillgänglighetsaspekterna.

Både infrastrukturplanen 2022-2033 och 
jämförelsealternativet innehåller större 
namngivna vägåtgärder. Dessas påverkan beror 
på hur de utformas och var de lokaliseras (det 
behöver inte innebära större påverkan för att 
det är fler större åtgärder). De större 
namngivna kollektivtrafikåtgärderna bedöms 
generellt medföra potential till positiv påverkan 
på de flesta hållbarhetsaspekterna, medan de 
större namngivna vägåtgärderna till viss del kan 
vara problematiska ur vissa 
hållbarhetsperspektiv. De bidrar visserligen till 
framförallt trafiksäkerhet med fokus på 
personbil och tung trafik och till vissa av 
tillgänglighetsaspekterna (främst på 
landsbygden och för näringslivet), men riskerar 
i vissa fall medföra negativ påverkan på 
aspekterna klimat och biologisk mångfald.

Två av de redan beslutade namngivna objekten 
har fått ändrad omfattning i 
infrastrukturplanen 2022-2033. Åtgärden på 
väg 168 Tjuvkil består av en cykelväg.  
E20 / Rv 40 Tvärförbindelse har ändrat 
inriktning och den utgör en 
kollektivtrafikåtgärd och en vägåtgärd, istället 
för endast en vägåtgärd (som i 
jämförelsealternativet). Ur hållbarhetssynpunkt 
(framförallt klimatsynpunkt) är det således 
positivt att redan beslutade åtgärder omprövas 
och eventuellt aktualiseras. 
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Under arbetet med att revidera den regionala 
infrastrukturplanen har det förts en 
hållbarhetslogg med syfte att dokumentera 
beslut och ställningstaganden som kan påverka 
hållbarheten, och för att kunna följa vad beslut 
längs vägen har för konsekvenser för en hållbar 
utveckling. De viktigaste övervägandena 
redovisas i punktform nedan:

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

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

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

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

De olika alternativen påverkar 
hållbarhetsaspekterna på olika sätt. 
Samtliga alternativ har potential till att 
bidra positiv till de flesta 
hållbarhetsaspekterna. Alternativ Större 
åtgärder innebar en risk för negativ 
påverkan på klimatet.

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

• Dialog med kommunalförbundens 
förbundsstyrelser. Skriftliga 
ställningstaganden om att beslutade objekt 
och beslutade brister ska genomföras.

6    Särskilda överväganden
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I denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning har 
den regionala infrastrukturplanens påverkan på 
tolv hållbarhetsaspekter bedömts. Den samlade 
bedömningen är att infrastrukturplanen har 
potential till positiv påverkan på de flesta 
hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, 
trafiksäkerhet, aktivt resande, tillgänglighet för 
näringsliv, tillgänglighet på landsbygden, 
tillgänglighet i städer, grundläggande 
tillgänglighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Den regionala 
infrastrukturplanen bedöms sammantaget 
medföra varken positiv eller negativ påverkan 
på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald samt trygghet. 

Därtill har en lagstadgad 
miljöeffektsbedömning gjorts för utvalda 
miljöaspekter. Den sammantagna 
miljöeffektsbedömningen visar att den 
regionala infrastrukturplanen inte bedöms 
medföra några betydande miljöeffekter 
(positiva eller negativa). Bedömningarna är 
gjorda på en övergripande nivå och för de flesta 
åtgärdsområdena är bedömningarna baserade 
på de tänkta principerna för fördelningen av 
medel och innehåll. En slutsats är därför att det 
spelar roll hur genomförandet av 
infrastrukturplanen sker, så att fördelningen av 
medel och innehåll följer inriktningen i 
praktiken. 

Vissa namngivna vägåtgärder bedöms riskera 
att medföra negativ påverkan avseende 
hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald och i vissa fall även frisk luft. 

I infrastrukturplanen bedöms det finnas 
möjligheter att bidra till utvecklingen av ett 
transporteffektivt samhälle. Det görs genom 
åtgärder som gynnar cykel, gång och 
kollektivtrafik och kombinationer av dessa. En 
majoritet av dessa åtgärder medfinansieras från

7    Slutsatser och medskick till genomförandet

Slutsatser

berörda kommuner, vilket innebär att 
investeringsmedlen förstärkts med lika mycket 
medel. Dessa typer av åtgärder gynnar många 
olika gruppers resande och bidrar positivt till 
människors hälsa. Det behövs dock mer 
kunskap om effektsambanden mellan olika 
typer av infrastrukturåtgärder och sociala 
aspekter av tillgänglighet.

Infrastrukturplanen syftar till effektiva och 
intermodala godstransporter. Detta görs genom 
att förbättra möjligheterna för godstransporter 
med längre fordon på de mindre regionala 
vägarna samt bättre anslutningar till 
kombiterminaler och hamnar utmed större 
regionala vägar. Därmed kan planen på sikt 
bidra till godstransportens intermodalitet.

Ambitionen med hållbarhetsbedömningen har 
varit att integrera hållbarhetsfrågorna genom 
hela framtagningsprocessen. Det har lett till ett 
delvis ändrat arbetssätt. Fokus i 
transportplaneringen har flyttats från att enbart 
utgå från olika transportslag till att i högre grad 
utgå från vilket syfte och funktion olika 
åtgärder ska fylla. Att ge transporteffektivitet 
större tyngd har lett till en infrastrukturplan 
med sikte på ett framtida transportsystem där 
vi ska resa hållbart och där de olika trafikslagen 
kompletterar varandra. Mer medel till aktiva 
transportslag ger också synergieffekter i form av 
förbättrad folkhälsa, trafiksäkerhet och 
minskad miljöpåverkan.

För att i kommande revideringsomgångar få 
ytterligare fokus på ett hållbart transportsystem 
för människor, miljö och näringsliv behöver 
planprocessen utvecklas kontinuerligt. Till 
exempel genom att från början göra en 
omprövning av redan beslutade åtgärder.



Alla planer som miljöbedöms ska följas upp 
avseende på de betydande miljöeffekter som 
genomförandet av planen kan antas medföra. 
Genom uppföljningen ges möjlighet att 
identifiera eventuella ytterligare betydande 
miljöeffekter, som inte tidigare identifierats. 
Vidare kan det identifieras nya behov av att 
vidta åtgärder för att förhindra eller dämpa 
negativ miljöpåverkan. Den regionala 
infrastrukturplanen bedöms inte medföra några 
betydande miljöeffekter. Trots att uppföljning 
inte måste göras är det ändå lämpligt att under 
genomförandet bevaka de hållbarhetaspekter 
som är av störst vikt.

Genomförandet kan delas in i två delar. En del 
som rör prioritering av åtgärder inom potter. 
Den andra delen rör detaljutformningen av 
beslutade åtgärder. För att realisera den 
bedömda positiva potentialen samt att mildra 
de negativa effekterna på hållbarhetsaspekterna 
behöver genomförandet följas upp med 
avseende på båda dessa delar.

Uppföljning av 
hållbarhetsaspekter

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

Medskick till genomförandet av 
infrastrukturplanen:

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

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

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

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

Medskick till genomförandet
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Bakgrund
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska en 
miljökonsekvensbeskrivning, i detta fall en 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning, innehålla en 
beskrivning av miljöförhållandena i de 
områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt samt beskrivning av befintliga 
miljöproblem som är relevanta för planen, 
särskilt miljöproblem som rör ett sådant 
område som avses i 7 kap. eller ett annat 
område av särskild betydelse för miljön. 
Beskrivningen av nuläge och trender har 
utökats till att omfatta även övriga 
hållbarhetsaspekter som ingår i 
hållbarhetsbedömningen.

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

Klimat
Klimatförändringarna har gått från att vara en 
het fråga till en akut fråga. FN:s klimatpanel 
(IPCC) publicerade en ny klimatrapport i 
augusti 2021. I rapporten redogörs för att 
jordens klimat förändras snabbt, att 
havsnivåerna stiger och olika extremväder ökar 
(IPCC, 2021). Forskarna slår nu med ännu 
större tydlighet än tidigare fast att det är 
människans växthusgasutsläpp som orsakar 
klimatförändringarna. IPCC:s klimatrapport är 
på många sätt skrämmande och visar vikten av 
att vidta kraftfulla åtgärder. Enligt IPCC är det

Bilagor

Bilaga 1 – Nuläge och trender

fortfarande möjligt att vända trenden. I så fall 
krävs kraftiga och omedelbara 
utsläppsminskningar.

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar 
för ungefär en tredjedel av Sveriges totala 
växthusgasutsläpp (Trafikverket, 2021b). 
Utsläppen från inrikes transporter domineras 
av vägtrafiken och personbilarna står för 
majoriteten av vägtrafikens utsläpp, se  
figur 9. Utsläppen från inrikes transporter har 
hittills minskat med cirka 20 procent jämfört 
med 2010, i huvudsak beroende av 
inblandning av biobränsle.

Utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter har minskat kontinuerligt sedan de 
transportpolitiska målen antogs (Trafikanalys, 
2021). Under pandemiåret 2020 har 
minskningen varit mycket påtaglig, kopplat till 
ett kraftigt minskat trafik- och transportarbete i 
flera trafikslag. Till minskningen bidrog även 
något minskade koldioxidutsläpp från nya bilar 
genom elektrifiering och energieffektivisering, 
vilket dock är en liten minskning i 
sammanhanget. Officiella siffror för år 2020 
kommer att presenteras av Naturvårdsverket i 
slutet av år 2021.

Regeringen tydliggör att klimatomställningen 
ska genomsyra politiken och klimatmålet är en 
central utgångspunkt för den statliga 
infrastrukturplaneringen. Den svenska 
regeringen har som målsättning att Sverige ska 
bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna i 
världen. Flyg ingår inte i målet eftersom det 
ingår i det europeiska handelssystemet för 
utsläppsrätter, EU ETS. I jämförelse med 
många andra delar i samhället finns det stora 
möjligheter till omställning.
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Alt text: 
Ett stapeldiagram som redovisar koldioxidekvivalenter från år 1990 till och med år 2019. 
Resultatet är fördelat på trafikslagen:
1. Bilar
2. Tunga lastbilar.
3. Lätta lastbilar.
4. Sjöfart.
5. Flyg.
6. Bussar.
7. Militär transport.
8. Järnväg.
9. Mopeder och motorcyklar.
Och slutligen 10. Total mängd för alla trafikslag.

Över åren har koldioxidekvivalenterna legat på cirka tjugo miljoner koldioxidekvivalenter, 
men minskat något sedan år 2007 till cirka 16 miljoner år 2019. Bilar utgör den största andelen, 
med mer än halva mängden över alla åren. Tunga lastbilar är näst störst med ungefär en femtedel.
Resterande trafikslag utgör därför en liten del av den totala mängden ekvivalenter. 
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Figur 9. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, inklusive flyg. (Bild från Naturvårdsverket, 2021b.)

Utsläppen ska minska med minst 70 procent 
till 2030 jämfört 2010 vilket enligt Trafikverket 
kan göras med en kombination av styrmedel 
och åtgärder. Digitalisering, elektrifiering och 
delade tjänster är exempel på viktiga verktyg 
för effektivisering av transportsystemet. Den 
regionala infrastrukturplanen är en pusselbit 
bland andra verktyg som ska verka för 
klimatmålets uppfyllelse. 

I Västra Götalands län var de totala utsläppen 
uttryckt i koldioxidekvivalenter 10,4 miljoner 
ton år 2018. Länets utsläpp av växthusgaser 
(Nationella emissionsdatabasen, 2021) 
minskade med drygt 118 000 ton sedan 2014. 
När det gäller transporter minskade utsläppen 
med drygt 232 000 ton. 

Västra Götalandsregionen har genom att driva 
och ansluta sig till satsningen Klimat 2030 
ambitionen att bli fossiloberoende till 2030. 
Inom fokusområdet hållbara transporter

beskrivs att det är viktigt med effektivare 
vägfordon samt ökad andel förnybar energi och 
elektrifiering. Det tydligaste tecknet på fortsatt 
effektivisering är den snabbt ökande andelen 
laddbara fordon bland nybilsregistreringarna. 
Personbilsflottan är dock stor, så påverkan på 
hela trafikslagets energiintensitet är ännu 
marginell. Antalet bensin- eller dieseldrivna 
personbilar i trafik är väsentligt högre nu än 
när de transportpolitiska målen antogs. 
(Trafikanalys, 2021).

Utöver detta behövs också ett arbete för att 
minska transportbehovet, öka 
transporteffektiviteten och öka användningen 
av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En 
förutsättning för detta är bland annat en 
förändrad stads- och infrastrukturplanering. 
Tillgängligheten behöver i större utsträckning 
lösas genom effektiv kollektivtrafik och 
förbättrade möjligheter att gå och cykla.
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Enligt Västra Götalands regionala 
handlingsplan för grön infrastruktur 
(Länsstyrelsen, 2021) kan åtgärder som 
breddning eller viltstängsel på befintlig 
infrastruktur öka barriäreffekten men också 
minska den om nya faunapassager anläggs. Av 
större intresse för den gröna infrastrukturen är 
dock nya vägar eftersom de kan skapa nya 
barriärer av olika omfattning beroende på 
topografi. 

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

Luftkvalitet
Vägtrafik är en dominerande källa till 
luftföroreningar, framförallt i tätorter 
(Trafikverket, 2021d). De luftföroreningar som 
är svårast att hantera och som har stor skada på 
luftorgan, hjärta och kärl är inandningsbara 
partiklar. PM2,5 är mindre partiklar och 
PM10 är större partiklar. De större partiklarna, 
PM10, bildas framförallt vid vägslitage. De 
mindre partiklarna, PM2,5, bildas framförallt 
vid förbränningsprocessen och utgör en stor 
del av utsläppen från bilars avgasrör.

Andra luftföroreningar vars gränsvärden är 
svåra att uppnå och som är skadliga för hälsan 
och som är indikatorer för skadliga 
avgasföroreningar, är kvävedioxid (NO2). 
Kvävedioxid, NO2, vilka bildas både direkt vid 
motorförbränning och vid oxidation av 
kväveoxidutsläpp (NO).

Trafikverket kartlägger områden med höga 
luftföroreningshalter längs med hela det statliga 
vägnätet, både med hjälp av beräkningar och 
mätningar (Trafikverket, 2021d). Norm- och 
miljömålsvärden för partiklar överskrids eller 
riskerar att överskridas lokalt i många av 
Sveriges tätorter, framförallt på våren när 
slitagepartiklar orsakade av dubbdäckens 
vägslitage vivlar upp från gator och vägar under 
torra soliga dagar.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung, 
inklusive från bland annat landbaserade, 
marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer 
ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. (Definition 
enligt FN:s konvention om biologisk 
mångfald.)

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

Biologisk mångfald är en grundförutsättning 
för ekosystemens långsiktiga kapacitet att 
leverera ekosystemtjänster, vilka är en grund för 
vår välfärd och en hållbar samhällsutveckling 
(Trafikverket, 2021a). 

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



55

Buller
Enligt EU:s bullerdirektiv ska buller i större 
tätorter och vid större vägar, järnvägar och 
flygplatser kartläggas vart femte år och ett 
åtgärdsprogram tas fram. Enligt Trafikverket 
(Trafikverket, 2018a) exponerades 2016 cirka 1 
miljon människor i Sverige för bullernivåer 
som överstiger 55 dB11 från trafiken på statliga

Utsläppen av luftföroreningar från avgasröret 
har sjunkit rejält sedan år 1990, vilket främst 
beror på renare och mer effektiva 
fordonsmotorer. Däremot har den ökade 
andelen dieselfordon utan eller med dålig 
filterrengöring brutit den nedåtgående trenden. 
Kvävedioxid (NO2) har följaktligen ökat och 
överskrider norm- och miljömålsvärden i 
Sveriges tätorter. Med strängare avgaskrav 
enligt EURO-standarder blir däremot 
fordonsparken med tiden renare. (Trafikverket, 
2021d). Även för partiklar överskrids eller 
risker norm- och miljömålsvärden att 
överskridas lokalt i många av Sveriges tätorter, 
framförallt på våren när slitagepartiklar 
orsakade av dubbdäckens vägslitage vivlar upp 
från gator och vägar under torra soliga dagar 
(Trafikverket, 2021d).

Etappmålet att utsläppen av växthusgaser från 
inrikestransporter (exklusive flyg) ska minska 
med 70 procent jämfört med 2010. Den 
utveckling som nu kan observeras sett över ett 
antal år räcker inte för att målet ska nås. 
Ytterligare initiativ och styrmedel kommer att 
krävas för att förändra denna bedömning. 
Något som ändå talar för att etappmålet kan 
nås är den snabba tillväxten för laddbara 
fordon i nybilsförsäljningen. (Trafikanalys, 
2021).

I Västra Götaland har utvecklingen gått åt rätt 
håll under flera år vad gäller partiklar (PM 2,5 
och PM10) och i dag klaras 
miljökvalitetsnormen (MKN) i länets tätorter. 
Trafiken ökar dock och på vissa trafikerade 
platser nås inte miljökvalitetsmålet.

Vad gäller kvävedioxid (NO2) ligger uppmätta 
halter långt över miljökvalitetsmålet i 
trafikerade miljöer i de stora tätorterna. Under 
de senaste tio åren har halterna minskat i 
regional och urban bakgrundsluft. I trafikerade 
miljöer är utvecklingen mer osäker då den 
minskat på vissa mätplatser, men ökat på 
andra.

11 Riktvärde för trafikbuller utomhus vid fasad.

vägar med mer än 3 miljoner fordon och 
järnvägar med mer än 30 000 tåg. Antalet 
bullerutsatta har minskat under 2020 men är 
ändå på ungefär samma nivå som när de 
transportpolitiska målen antogs (Trafikanalys, 
2021).

För att prioritera åtgärder på längre sikt 
behöver hänsyn tas till samhällsutveckling, 
fordonsutveckling och användning av fordon 
(Trafikverket, 2018a). Det kan dock finnas 
kvar ett stort behov av bullerdämpande 
åtgärder (bullerskärmar eller bullervallar, 
förbättrad ljuddämpning i fasader och 
bullerskyddade uteplatser samt tystare 
vägbeläggningar). Inom samhällsplaneringen 
omfattar arbetet för att minska bullerstörningar 
bland annat dialog mellan Trafikverket och 
kommuner i tidiga planeringsskeden och 
planeringsstöd i form av riktlinjer, regler, 
inventeringar och information om miljö- och 
hälsoeffekter.

I Västra Götaland är miljökvalitetsmålet för 
God bebyggd miljö inte uppnått och kommer 
inte kunna nås med befintliga och beslutade 
styrmedel och åtgärder (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 2020). I Göteborg klarar 90 procent 
av de boende nivåerna för att uppfylla målet 
för en god ljudmiljö men samtidigt nås inte 
målet i parker och på skolgårdar. Enligt 
miljömålsbedömningen kan nya åtgärder, 
bland annat ett regionalt bullernätverk, få 
positiv effekt men det finns risk att dessa inte 
är tillräckliga mot bakgrund av den snabba 
utbyggnadstakten i samhället, eller att goda 
intentioner inte blir verklighet. Styrmedel med 
negativa eller otillräckliga effekter väger tungt i 
helhetsbedömningen, främst kring 
infrastruktur och buller.
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avstånd och hastigheter samt att förutse andra 
människors beteenden. Även hinder som 
parkerade bilar, träd och byggnader gör det 
ofta svårt för barn att få en överblick över 
trafiken. 

Generellt sett har antalet omkomna och svårt 
skadade barn i trafiken i åldern 0 – 17 år 
minskat från 2003 fram till 2020 med vissa 
variationer enligt Transportstyrelsens statistik. 
Redan 2011 rapporterades att trafikskadorna 
minskat markant genom bättre trafikplanering, 
separata gång- och cykelbanor, säkrare bilar och 
bättre säkerhetsutrustning i bilarna 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), 2011). Även det faktum att 
barns och ungas rörelsefrihet har minskat 
påverkar olycksstatistiken. Antalet barn som 
dödas som fotgängare och cyklister har minskat 
med 90 procent sedan 1950-talet.

Aktivt resande
Aktivt resande omfattar gång, cykel och andra 
färdsätt som inkluderar fysisk rörelse, samt 
kollektivtrafik (Trafikverket, 2021e). I 
begreppet cykel inkluderas även elcykel och 
elscooter. Aktivt resande kan bidra till att 
minska klimatutsläppen, förbättra hälsan, öka 
tillgängligheten, gynna social inkludering och 
hantera trängsel i städer. 

Daglig rörelse har visat sig vara av stor 
betydelse för bra hälsa och att förebygga ohälsa 
och transportsystemet har stor potential att 
skapa goda förutsättningar att bidra till detta 
genom trygga, säkra och attraktiva färdmiljöer 
som stimulerar till aktivt resande (Trafikverket, 
2019). 

Idag är det knappt två tredjedelar av Sveriges 
vuxna befolkning som når upp till WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet och 
andelen stillasittande ökar (Trafikanalys, 2021). 
Endast två av tio svenska ungdomar når upp 
till WHO:s rekommendationer om fysisk 
aktivitet, enligt siffror från 2016. Barn och 
unga som uppfyller 
aktivitetsrekommendationerna via aktiv 
transport är mycket få och ser ut att bli färre 
enligt uppföljning av de transportpolitiska 
målen (Trafikanalys, 2021). Vuxna som

Trafiksäkerhet
Beslutet om Nollvisionen, som antogs av en 
enig riksdag 1997, har haft stor betydelse för 
utvecklingen och genomförande av 
trafiksäkerhetsåtgärder inom 
vägtransportsystemet. Det etiska 
ställningstagandet i nollvisionen är att ingen 
människa ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. 

År 2009 beslutade regeringen om ett nytt 
etappmål som innebär att antalet döda ska 
halveras till 2020. Det innebär att antalet 
omkomna i trafiken årligen då inte får överstiga 
220 och svårt skadade inte ska överstiga 4100 
personer. Enligt Transportstyrelsens statistik för 
år 2020 omkom 204 personer, varav 161 var 
skyddade trafikanter och 43 oskyddade, och 
1645 personer skadades svårt 
(Transportstyrelsen, 2021a). Det innebär att 
nollvisionens etappmål har uppnåtts men 
eftersom det inte går att utesluta att pandemin 
har bidraget till minskad trafik som har 
påverkat olyckstalen kommer resultatet att 
undersökas vidare. 

Antalet trafikolyckor för fordonstrafik har 
minskat de senaste åren. Samma utveckling ses 
inte för oskyddade trafikanter. Till 2030 har ett 
nytt etappmål bestämts som innebär att antalet 
omkomna i trafiken ska halveras från 2020 
fram till dess. Enligt Transportstyrelsen 
(Transportstyrelsen, 2021b) kräver framgång i 
trafiksäkerhetsarbetet insatser från alla aktörer. 
Större fokus behöver riktas på fallolyckor bland 
gående som är en trafikantgrupp som står för 
en stor andel av skadade i trafikmiljön, men 
som hittills inte ingått i uppföljningen av 
etappmålen.

Barn är en särskilt utsatt grupp i trafiken 
eftersom de varken har den erfarenhet och 
förståelse som behövs för att klara sig i trafiken. 
Enligt en studie (Johansson & Leden, 2009) 
anser barn att dålig sikt, intensiv motortrafik 
och hög hastighet bidrar till en farlig 
trafikmiljö. Barn kan även tänkas ha sämre sikt 
än vuxna på grund av deras längd och eftersom 
synen inte är fullt utvecklad bland mindre 
barn. Barn har svårare än vuxna att bedöma
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uppfyller aktivitetsrekommendationerna via 
aktiv transport har också minskat. 

Målet för aktivt resande är kopplat till målen i 
Västra Götalandsregionens 
trafikförsörjningsprogram som har som 
övergripande mål att andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra Götaland (Västra 
Götalandsregionen, 2021). 

För att öka andelen hållbart resande i Västra 
Götaland har potentialen för arbets- och 
skolpendling med gång, cykel och elcykel för 
befolkningen i regionen undersökts (Västra 
Götalandsregionen, 2018). Enligt 
undersökningen kan 37 procent av de 
arbetande i Västra Götaland cykla till arbetet 
inom 30 minuter.

Tillgänglighet
Hållbarhetsaspekterna med avseende på 
tillgänglighet är uppdelad i olika kategorier: 
Tillgängligheten för näringslivet, på 
landsbygden, i städer, grundläggande 
tillgänglighet för alla grupper av människor 
samt tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. För enkelhetens skull 
redovisas tillgänglighet i ett och samma kapitel.

Tillgänglighet är ett centralt begrepp för 
transportsystemets funktion och kan bidra till 
ett Sverige som håller samman med minskade 
sociala klyftor, ökad jämställdhet, ekonomisk 
utveckling, jobbskapande och 
bostadsförsörjning i hela landet. (Trafikverket, 
2019). För att nå dit behöver planeringen ske 
med en medvetenhet om olika gruppers 
värderingar, förutsättningar och behov. 
Tillgänglighet kan uppnås genom nära 
lokalisering, snabba transporter och virtuellt 
genom internet. På grund av att tillgänglighet 
är mycket omfattande och mångfacetterat och 
många gånger ett rörligt mål som ständigt 
behöver förbättras saknas en distinkt definition 
och målnivå. 

En väl fungerande samhällsstruktur, där 
transportsystemet är en del, är grunden för 
tillgänglighet till bland annat jobb och 
bostäder i hela landet. En fungerande 
bostadsmarknad i hela landet är av väsentlig

betydelse för att alla människor ska få tillgång 
till en bostad, och dagens bostadsbrist ska 
mötas med ett ökat bostadsbyggande. Även 
näringslivets konkurrenskraft bygger på 
tillförlitliga transporter, inom Sverige och 
genom länkar till resten av världen. Det ställer 
krav på att transportsystemet planeras med 
beaktande av övrig samhällsplanering på såväl 
lokal och regional som statlig nivå12.

12 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa   
 lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar   
 utveckling.

Näringsliv
Godstransporterna är i hög grad koncentrerade 
till ett fåtal större stråk, där de huvudsakliga 
stråken, oavsett avstånd eller varugrupp, är väg 
E4, E6, E18 och E20 (Regeringskansliet, 
2018). Det betyder att det ställs höga krav på 
kvalitet, särskilt bärighet, på dessa stråk vilket 
inte uppnås överallt idag. Transporter av gods 
sker också via järnväg, sjöfart och flyg.

Godstransporternas tillgänglighet bedöms med 
en extrapolering av äldre underlag befinna sig 
på samma nivå som när de transportpolitiska 
målen antogs. Detta ligger också i linje med 
resultaten från de mer aktuella 
nöjdkundundersökningarna med lokala 
näringsidkare, transportköpare, yrkestrafikanter 
på väg och lokförare (Trafikanalys, 2021). 

Under 2018 och 2019 har tillgängligheten för 
godstransporter på väg befunnit sig på ungefär 
samma nivå med avseende på utbredning och 
konnektivitet som då de transportpolitiska 
målen antogs, järnväg har ökat något 
(Trafikanalys, 2021). Inga beräkningar utfördes 
för 2020. När det gäller transportsystemets 
tillförlitlighet visar uppföljningen att 
godstågstrafiken har haft en positiv utveckling 
med avseende på punktlighet medan 
totalstoppens varaktighet i vägnätet har ökat de 
fem sista åren men inte är högre än 2009. 

För basnäringen är transportkostnaden av stor 
betydelse för konkurrenskraften. Långa 
transportavstånd och begränsningar i 
bärigheten på det finmaskiga vägnätet samt 
begränsad kapacitet och standard på delar av
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järnvägsnätet påverkar konkurrenskraften 
negativt för en näring som är mer och mer 
specialiserad och verkar på en global marknad.

För skogsnäringen är tyngre transporter en 
avgörande faktor för konkurrenskraften medan 
det för långväga godstransporter generellt i 
första hand handlar om möjlighet till att 
transportera större volymer genom längre 
fordon. Både längre och tyngre fordon har god 
samhällsekonomisk nytta, med lägre 
klimatpåverkan och bibehållen säkerhet.

I den nationella trafikslagsövergripande planen 
för infrastrukturen för perioden 2018–2029 är 
näringslivets godstransporter ett av de områden 
som har prioriterats vilket innebär att åtgärder 
kommer att genomföras för att höja och 
behålla bärigheten på såväl vägsträckor som 
broar som i dag inte har bärighetsklass 1 
standard (Regeringskansliet, 2018).

Landsbygd
För medborgare och företag etablerade i 
landsbygderna handlar det, till skillnad från 
basnäringen, i mindre utsträckning om 
infrastrukturens standard utan framförallt om 
ett bristfälligt trafikutbud med få eller inga 
alternativ utöver den egna bilen. Färre boende 
och företag verksamma i landsbygderna leder 
också till mindre underlag för såväl offentlig 
som kommersiell service.

Att det finns ett bristfälligt trafikutbud visar 
också en studie av sambandet personaltäthet 
och kollektivtrafiktäthet i olika kommuner, av 
vilken det framgår att ett bilinnehav och utbud 
av kollektivtrafik inte samvarierar vare sig 
positivt eller negativt i landsbygdskommuner, 
förutom i de avlägset belägna kommunerna 
(Trafikanalys, 2021). 

När det gäller den lokala tillgängligheten till 
livsmedelsbutik, grundskola, vårdcentral och 
arbetsplatser med persontransporter (bil och 
kollektivtrafik) visar regeringens 
måluppföljning sammantaget att 
tillgängligheten befinner sig på samma nivå 
som då de transportpolitiska målen antogs 
(Trafikanalys, 2021). Måluppföljningen visar 
att en mindre andel av befolkningen i

landsbygdskommunerna, jämfört med 
tätortskommuner eller kommuner nära 
tätorter, fortfarande bor på ett rimligt avstånd 
från service och arbetsplatser, särskilt i de 
avlägset belägna landsbygdskommunerna.

Uppföljningen visar att tillgängligheten till 
skolor och framför allt gymnasieskolor är 
väsentligt lägre i landsbygdskommuner och 
pendlingskommuner än i storstäder men att 
den ökar. Tillgängligheten med cykel till 
livsmedelsbutik och grundskola anses generellt 
vara hög, i landsbygdskommuner (dock lägre 
än i städer) förutom för mycket avlägset 
belägna landsbygdskommuner. Trenden är 
dock fortsatt negativ generellt mot lägre 
tillgänglighet till närmaste dagligvaruhandel. 
Tillgängligheten till vårdcentraler följer samma 
mönster som handeln. Den sammanvägda 
bedömningen är att tillgängligheten generellt 
för persontransporter befinner sig på samma 
nivå som då de transportpolitiska målen 
antogs.

För att kunna bo och verka i landsbygderna 
beskriver den parlamentariska 
landsbygdskommittén i sitt slutbetänkande att 
arbetstillfällen, välfärdstjänster, kommersiell 
service samt kultur är centrala faktorer för att 
landsbygderna ska kunna utvecklas och 
överleva på sikt.

Städer
Städernas förutsättningar med fortsatt 
befolkningstillväxt handlar i första hand om 
trängsel och hur en begränsad infrastruktur 
används på effektivaste sätt. 

I de mest tätbefolkade kommungrupperna 
finns en negativ korrelation mellan utbud av 
kollektivtrafik och bilinnehav, vilket visar att 
högt kollektivtrafikutbud inte behöver innebära 
ett lägre bilinnehav. Tillgängligheten med 
kollektivtrafik till grundskola och gymnasium 
är högst i täta kommuner. Till 
dagligvaruhandel är tillgängligheten högst i 
städer, vilket också gäller livsmedelsbutiker som 
till skillnad från dagligvaruhandeln har ett 
komplett utbud året runt. Tillgängligheten till
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livsmedelsbutiker har ökat något mellan 2019 
och 2020. Tillgängligheten till vårdcentraler 
visar samma mönster.

Prioriteringar mellan olika trafikantgrupper 
och intressen blir därför nödvändig framöver, 
där mer hållbara färdsätt prioriteras och en 
hållbar varuförsörjning säkras. Det handlar 
bland annat om att fysiskt omdisponera 
stadens begränsade utrymme till förmån för 
gång-, cykel och kollektivtrafik exempelvis; att 
minimera gatuparkering på vissa gator för att 
skapa utrymme för cykelvägar samt bilfria 
zoner; förbättrade lastzoner utvecklas och 
godset samordnas bättre med färre antal 
leveranser; leveranser i lågtrafik eller nattetid 
med lågbullrande fordon; förbättrade 
bytespunkter i kollektivtrafiken med trygga 
cykelparkeringar.

Grundläggande tillgänglighet
Transportpolitiken har under lång tid haft 
särskilt fokus på oskyddade trafikanter, barn, 
äldre och funktionsnedsattas transportbehov, 
samt att transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga i lika hög grad tillgodoser såväl 
kvinnors som mäns transportbehov. 
Grundläggande tillgänglighet innebär att alla 
invånare, oavsett ålder, kön, bakgrund eller 
ekonomi kan använda transportsystemet.

Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns 
resmönster. Dessa kan ses som en konsekvens 
av mer övergripande skillnader, som att 
kvinnor generellt tar en större del av det 
obetalda hushålls- och omsorgsarbetet medan 
män förvärvsarbetar i högre utsträckning 
(Trafikanalys, 2021). Enligt uppföljningen av 
de transportpolitiska målen är det tydligt att 
män under 2019 körde bil i större utsträckning 
än vad kvinnor gjorde medan kvinnor reste 
med bil som passagerare mer än män. Kvinnor 
reste fler kilometer med regional kollektivtrafik 
än vad män gjorde 2019. 

Med de samhällsförändringar som skett de 
senaste åren är det nu angeläget att vidga 
begreppet till att omfatta andra relevanta 
aspekter av social hållbarhet. Med social 
hållbarhet menas att transportsystemet ska vara 
inkluderande och tillgodose transportbehovet i

lika hög grad för människor med olika 
förutsättningar i alla delar av landet oavsett 
kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status 
eller funktionsnedsättning. 

Sedan införandet av FN:s barnkonvention i 
svensk lag och genom den prövning och analys 
i arbetet med den regionala planen säkerställs 
att hänsyn tas till barnets bästa.

Funktionsnedsättning
Transportsystemet ska vara inkluderande och 
tillgodose transportbehovet i lika hög grad för 
människor med olika förutsättningar i alla 
delar av regionen oavsett kön, ålder, bakgrund, 
socioekonomisk status eller 
funktionsnedsättning. 

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har 
minst en funktionsnedsättning som påverkar 
deras vardag. Det kan vara personer med 
nedsatt rörelseförmåga, syn- eller hörselskada, 
nedsatt kognitiv förmåga, till exempel dyslexi, 
ADHD eller demens, eller personer med 
varaktigt nedsatt fysisk eller psykisk hälsa, till 
exempel kronisk värk, mag- och tarmbesvär, 
allergier, överkänslighet, stress, oro eller ångest. 
(Trafikanalys, 2019). En funktionsnedsättning 
kan innebära att en resenär är extra känslig för 
hinder av olika slag.

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet 
för personer med funktionsnedsättning under 
2019 visade på stora regionala variationer i 
tillgänglighetsarbetet. Storstadsregionerna 
lägger mer resurser och vidtar flera åtgärder än 
andra delar av landet. Att bo i glesbefolkade 
områden kan innebära dubbla 
tillgänglighetshinder för socio-ekonomiskt 
svaga grupper (Trafikanalys, 2021). 
Uppföljningen år 2020 visar på att 
coronapandemin har påverkat tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning som 
ofta ingår i riskgrupper. Undersökningar, 
statistik och forskning har visat att personer 
med funktionsnedsättning i högre grad 
upplever hinder och därför avstår från att resa 
kollektivt (Trafikanalys, 2019). Dessa upplevda 
hinder sammanfaller inte nödvändigtvis med 
förändringar i kollektivtrafiksystemet utan kan 
handla om generella barriärer, men de kan 
också vara av organisatorisk natur.
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Resvanor beror på grad och typ av 
funktionsnedsättning, ålder och sysselsättning 
(Trafikanalys, 2018). Enligt Trafikanalys 
rapport tjänar kollektivtrafiken i första hand 
arbets- och skolresor. Personer med 
funktionsnedsättning nyttjar inte 
kollektivtrafiken i lika hög grad. 

Tillgången till bil i hushållet är lägre för vuxna 
med funktionsnedsättningar, i synnerhet för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, vilket 
tolkas som en indikation på för i 
kollektivtrafiken och att personer med 
funktionsnedsättningar föredrar bil 
(Trafikanalys, 2018). 

Regelverket och ansvaret för kravställning på 
tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken är 
trafikslagsberoende och präglas av enskilda 
fysiska och tekniska åtgärder i infrastruktur och 
i fordon, till exempel fysisk utformning av 
hållplatser och stationer, rullstolsplatser och 
audiovisuell information (Trafikanalys, 2019).

Enskilda regioner har successivt tagit steget 
mot en mer strategisk styrning och uppföljning 
av tillgänglighetsinsatser, dvs. en högre grad av 
integration av tillgänglighetsinsatser i såväl ett 
verksamhetsperspektiv som ett 
resenärsperspektiv, som exempelvis detaljerade 
riktlinjer för kravställning på den upphandlade 
kollektivtrafiken, inklusive tillgänglighetskrav 
på infrastruktur och fordon, service och 
information, utbildning och bemötande. 

Enligt Trafikanalys (2019) behövs en mer 
mogen målstyrning som beaktar mångfalden av 
tillgänglighetsbehov, tillgänglighet som en 
allmän kvalitetsfråga. Utan ett 
helhetsperspektiv på service och information 
kvarstår osäkerhet om resandet för alla, och i 
synnerhet för personer med 
funktionsnedsättning. Deras tillit och tilltro till 
kollektivtrafik som färdmedel förutsätter 
aktuell, relevant och korrekt information och 
service i ett Hela-resan-perspektiv, dörr-till-
dörr, hela dygnet, hela året.

Trygghet
Trygghet är en grundläggande välfärdsfaktor i 
ett samhälle (Trafikverket, 2019). Trygghet 
tolkas olika av olika individer beroende på 
vilka erfarenheter vi bär med oss, var vi bor 
eller var vi befinner oss och vid vilken 
tidpunkt. Trygghet kan både vara en subjektiv 
känsla och vara kopplat till ett objektivt mått 
av risk och brottsstatistik. 

Det finns tillfällen och situationer i 
transportsystemet när resan kan upplevas som 
otrygg, exempelvis att gå från busshållplatsen i 
mörker eller att befinna sig vid en större 
bytespunkt en sen kväll (Trafikverket, 2019). 
Bristande trygghet kan medföra att resenärer 
avstår från att göra en resa, vilket i så fall 
begränsar mobiliteten och möjligheten att ta 
del av aktiviteter i samhället. Trygghet är 
således en avgörande faktor för att skapa ett 
attraktivt och inkluderande samhälle som är 
jämställt och bidrar till god tillgänglighet för 
alla.

Enligt en undersökning av Trafikverket 
(2018b) är trenden över tid att barns skolvägar 
upplevs som allt mindre trygga. Anledningen 
till otryggheten är framförallt trafiken. 
Orsakerna är främst att barnet måste korsa 
vägar, att vägarna är vältrafikerade och att 
hastigheterna upplevs vara höga. Barn som åker 
skolskjuts har däremot en betydligt tryggare 
resväg till skolan. Områden som har förbättrats 
över tid är påstigningsplatsen för de som har 
skolskjuts där hållplatsfickor och väderskydd 
som exempelvis väntkur förekommer i allt 
högre utsträckning.
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Bilaga 2 – Avgränsning av hållbarhetsaspekter

Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Klimatpåverkan

Klimatfrågan handlar om klimatpåverkan från trafik och infrastruktur. Frågan är också relevant för hur den regionala 
transportinfrastrukturen kan bidra till omställning och anpassning för att uppnå klimatmålen. Klimatpåverkan definieras som 
påverkan från transportsystemet i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO

2
e)13, samt hur 

transportsystemet passar in i ett mer transporteffektivt samhälle. Aspekten avser utsläpp från trafik samt utsläpp från 
transportsektorns byggande, drift och underhåll. Åtgärder som bedöms leda till ökad trafikmängd och ökade hastigheter 
bedöms leda till ökade utsläpp-I bedömningen inkluderas inte utsläpp från byggskedet.

Klimat

Fokusområde Klimat

Tabell 14. Avgränsning av hållbarhetsaspekter.

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

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Landskap
Naturmiljö
Kulturmiljö

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

Biologisk mångfald

Fokusområde Landskap
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Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Hälsa

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

Buller
Aktivt resande
Trafiksäkerhet

Befolkning

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

Tillgänglighet
Trygghet

Luft

Luft definieras här som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga 
koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ 
påverkan på människans hälsa och/eller miljön, särskilt barn är känsliga för luftföroreningar. Luftföroreningsmarkörer är 
emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar samt halter av kvävedioxid (NO

2
) och partiklar (PM10). Aspekten luft bedöms 

både med avseende på risker och konsekvenser och hållbarhetskriteriet frisk luft. 

Luftkvalitet

Fokusområde Hälsa och livskvalitet
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Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

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

Till viss del biologisk 
mångfald

Vatten

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

Biologisk mångfald

Hushållning med 
naturresurser

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

Till viss del biologisk 
mångfald

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

Fokusområde Hushållning av resurser



Bilaga 3 – Hållbarhetslogg: Beslut och ställningstaganden

Beslut / ställningstagande Konsekvensbedömning 

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

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

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

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

Politiskt ställningstagande om att 
Systemanalysen utgör grunden för 
transportinfrastrukturplanering.

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

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

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

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

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

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



Beslut / ställningstagande Konsekvensbedömning 

Utveckling av tre principer som 
kompletterar systemanalysen: 
1. Regional infrastrukturplans 

klimatpåverkan ska minimeras.
2. Regional infrastrukturplan stöttar 

utvecklingen av ett inkluderande 
transportsystem där olika gruppers 
behov och förutsättningar beaktas och 
värderas i planeringen.

3. Regional infrastrukturplan bidrar till 
Nollvisionen med ett regionalt 
etappmål omräknat utifrån Västra 
Götalands förutsättningar.

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

Användning av begreppet 
"transporteffektivt samhälle" i 
inriktningsunderlaget.

Förhållningsätt med syftet att planen ska bidra till 
transporteffektivitet. 

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

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

BHU ställer sig bakom 
inriktningsunderlaget, som beslutas i 
regionstyrelsen.

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

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

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

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

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

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

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

Prövning och analys av barnens bästa. Slutsatser utifrån barnkonventionens relevanta 
artiklar blir medskick till det fortsatta planbygget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilaga 4 – Alternativa förslag till utformning

Flexibilitet

Större åtgärder

Intermodalitet

A: 29% B: 12%

B: 9%
A: 43%

A: 36% B: 12%

C: 20%

C: 13%

C: 16%

D: 22%

D: 18%

D: 19%

E: 11%

E: 11%

E: 11%

F: 5%

F: 5%

F: 5%

G: 1%

G: 1%

G: 1%

Större åtgärder i stråk och noder

Trimning och effektivisering till stråk

Samfinansiering nationell plan, järnväg

Övrigt

A B

C D

Trimning och effektivisering i stråk

Statlig medfinans till kommunalt vägnät

Storstadsåtgärder inom SverigeförhandlingenE F

G

Figur 10.Fördelning av medel för de tre alternativa inriktningarna för infrastrukturplanen.
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Alternativ Större åtgärder innebär ett fokus 
på att åtgärda högst prioriterade brister i 
infrastrukturplan 2018-2029 och de 
åtgärdsförslag som har lyfts fram i genomförda 
åtgärdsvalsstudier. Alternativet gav möjlighet 
för nya namngivna vägåtgärder men hade bara 
möjlighet att åtgärda en del av de många 
bristerna i genomförda åtgärdsvalsstudier. 
Alternativet gav en mindre geografisk spridning 
av åtgärderna i länet.

I alternativ Större åtgärder ingick möjlighet till 
flera nya större vägobjekt. Därtill ingick en 
något ökad satsning på cykelåtgärder och 
kollektivtrafik. Det ingick däremot inga ökade 
satsningar på det mindre vägnätet och inga 
ökade satsningar på smärre åtgärder.

Alternativ Intermodalitet är var en sorts 
mellanvariant av ovanstående alternativ, med 
fokus på att stärka bytesmöjligheter för person- 
och godstransporter. Alternativet gav möjlighet 
att genomföra ett fåtal nya namngivna 
vägåtgärder men även många mindre åtgärder.

I alternativ Intermodalitet ingick möjlighet till 
något/några nya större vägobjekt. Därtill ingick 
ökade satsningar på kollektivtrafik och en 
något ökad satsning på cykelåtgärder, det 
mindre vägnätet och smärre åtgärder.

Hållbarhetsbedömning av alternativen 
och beslut om fortsatt arbete
Hållbarhetsbedömningen, som finns 
sammanfattad i en rapport14, visade att de tre 
alternativen hade potential för positiv påverkan 
på de flesta aspekterna. Däremot fanns risk för

14 Rapporten återfinns i handlingarna till beredningen   
 för hållbar utveckling 8 dec 2020. 
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/
Details/1841560?agendaItemId=274012

negativa effekter avseende aspekterna klimat 
och biologisk mångfald.

Alternativ Större åtgärder var det alternativet 
med högst andel större vägobjekt och riskerade 
att motverka det nationella klimatmålet. 
Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet 
möjliggjorde för bättre förutsättningar att bidra 
till klimatmålet, men även dessa förutsatte att 
åtgärder väljs som kunde ge förutsättningar för 
minskad klimatpåverkan.

Samtliga tre alternativ riskerade att medföra 
negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden, till följd av markanspråk och 
barriäreffekter. För alternativ Större åtgärder 
bedömdes de negativa effekterna bli större än 
för de övriga två alternativen, men för 
alternativ Flexibilitet och Intermodalitet skedde 
markanspråken över en större geografisk yta.

Efter genomförande av hållbarhetsbedömning 
av alternativen ställde sig beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) bakom ett förslag 
om att gå vidare med en fördjupning av 
alternativ Större åtgärder och alternativ 
Intermodalitet för fortsatt åtgärdsplanering till 
infrastrukturplanen 2022-2033. Alternativ 
Flexibilitet utgick. Regional infrastrukturplan 
2022-2033 har således arbetats fram utifrån en 
kombination av alternativ Större åtgärder och 
Intermodalitet.

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841560?agendaItemId=274012
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841560?agendaItemId=274012
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Transportsektorns bidrag till minskad 
klimatpåverkan
Transportsektorn står för cirka en tredjedel av 
de totala CO2-utsläppen i Sverige. 
Persontransporter bidrar till cirka 63 procent 
av dessa (20 procent av totala utsläppen), se 
figur 11. Sverige har som mål att senast år 
2030 ska utsläppen från inrikes transporter ha 
minskat med minst 70 procent jämfört med år 
2010. Hittills har utsläppen minskat med 20 
procent15. Inrikes flyg omfattas inte av detta

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

Bilaga 5 – Känslighetsanalys 

20%

9%

3%

Övrigt

68 % 32 %

Persontransporter

Godstransporter

Övriga transporter

15 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, Naturvårdsverket.  
 https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6911-7/

Transporteffektivt samhälle

20 %

Effektivisering av fordon

23 %

Elektrifiering av 
transportsystem

44 %

Biodrivmedel

12 %

Figur 11. Koldioxidutsläpp från Sverige.

Figur 12.Beräknat behov av utsläppsminskning  
 från olika insatsområden.

transporter beräknas stå för den största andelen 
av minskningen, cirka 44 procent, följt av 
åtgärder inom ramen för effektivare transporter 
och fordonsteknik, cirka 23 procent. 
Biodrivmedel beräknas stå för 12 procent av 
minskningen. Utöver teknikutvecklingen 
beräknas åtgärder inom ramen för ett 
transporteffektivt samhälle stå för cirka 20 
procent av utsläppsminskningen, se figur 12. 
Med begreppet transporteffektivt samhälle 
avses ”ett samhälle där trafikarbetet med 
energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil

mål, utan ingår i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. De faktorer som påverkar 
utsläppen är mängden fordon och mil, hur vi 
reser, vilka bränsletyper vi använder och 
fordonens energieffektivitet. Utöver det 
påverkar byggandet av infrastrukturen 
utsläppen.

Enligt det klimatpolitiska rådet16 ska utsläppen 
från transporter minskas genom förnybara 
drivmedel, förbättrad energieffektivitet och ett 
transporteffektivt samhälle. Elektrifiering av

16 Det klimatpolitiska rådet är ett tvärvetenskapligt expertorgan med uppgift att bistå regeringen med en
  oberoende utvärdering av om den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig   
 med klimatmålen. Rådet ska belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett  
 samhällsperspektiv och analysera om målen, både kort- och långsiktigt, kan nås på ett sätt som   
 ger goda förutsättningar för kostnadseffektivitet, samtidigt som hållbarhetsbegreppets tre dimensioner  
 (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) beaktas. Rådet består av medlemmar med hög   
 vetenskaplig kompetens inom miljö, miljöpolitik, ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6911-7/
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Även om elektrifiering av fordon beräknas 
bidra till den största delen av 
utsläppsminskningen från transporter räcker 
det inte för att nå klimatmålet i tid, se figur 13. 
Utöver teknikutveckling behövs det en 
kombination av investeringar i 
transportinfrastrukturen tillsammans med 
styrmedel som leder till ett transporteffektivt 
samhälle. Åtgärder som bland annat bidrar till 
ökad cykling, ökad kollektivtrafik, ökad 
överflyttning från väg till järnväg och minskad 
biltrafik är av stor betydelse för klimatmålets 
måluppfyllelse. Gällande godstransporter 
beräknas effektivisering av fordon, följt av 
biodrivmedel, stå för den största andelen av 
utsläppsminskningen.
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60%

40%
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0%
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80%

60%

40%
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Biodrivmedel

Effektivisering av fordon 

Elektrifiering av 
transportsystem

Transporteffektivt samhälle

3
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6

Persontransporter Godstransporter

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

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

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

och används.

Spann av 
alternativa 
framtider

Nuläge Framtid

En oviss framtid- VERKLIGHET

PROGNOS

Figur 14. En prognos visar en möjlig utveckling

Prognos och känslighet
Trafikverket har regeringens uppdrag att 
löpande tillhandahålla prognoser för 
trafikutvecklingen. Trafikverkets basprognos 
speglar en möjlig trafikutveckling och ska utgå 
från beslutade förutsättningar, styrmedel och 
planer för infrastruktur samt beakta arbetet hos 
andra statliga aktörer. Basprognosen pekar på 
en framtid som är sannolik om inga andra 
åtgärder vidtas i framtiden och ligger till grund 
för samhällsekonomiska analyser samt 
klimatbedömningar. Med antaganden om 
framtiden följer av naturliga skäl osäkerheter 
kopplat till prognoser. Prognoser inom
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För att kunna skapa utrymme för en robust 
planering finns ett behov av att tala om 
osäkerheterna i basprognosen och vikten av 
andra möjliga framtidsbilder. Det vill säga att 
det inte finns en sannolik framtid utan att det 
finns ett spann av olika framtidsbilder, se  
figur 14.

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

2020 års basprognos innehåller ett antal 
antaganden: 

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

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

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

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

De olika antagandena har olika kostnads- 
effektivitet och hållbarhetsprofil. Det finns 
hållbarhetsrisker med elektrifiering och 
biodrivmedel, men även med höjda 
bränslepriser. Riskerna handlar om 
resurseffektivitet men också om sociala och 
miljömässiga effekter, inte minst utanför 
Sverige.
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Det finns osäkerheter kring utvecklingen 
beträffande behovet av en snabb elektrifiering. 
Till exempel finns farhågor om att det kan 
uppstå brist på viktiga ämnen, bland annat 
kobolt, om inte nya gruvor öppnas snabbt. 
Andra ämnen där efterfrågan tack vare 
elektrifieringen kommer att öka kraftigt är 
litium, mangan och nickel. En annan farhåga 
är att de nya gruvor som behövs kan etableras i 
miljöer där de orsakar lokala skador och möter 
lokalt motstånd. Det är omöjligt att bedöma 
om den förväntade exploateringsgraden av 
resurser till elfordon kan bli alltför hög i 
förhållande till framtida behov. Men det är inte 
osannolikt att nuvarande omsättningshastighet 
av vissa material är alldeles för hög för att vara 
uthållig i ett längre perspektiv17. Gällande

biodrivmedel samt ökade priser på både 
biobränslen och fossila bränslen. Ökade 
körkostnader för bilen ökar rimligtvis 
efterfrågan på alternativ till bilen som cykel, 
gång och kollektivtrafik. 

Med antagandena i basprognosen beräknas 
biltrafiken växa med 27 procent till 2040. 
Tågresandet beräknas öka med drygt 50 
procent i basprognosen. Det sammanlagda 
regionala kollektivresandet beräknas öka något 
långsammare än regionaltågsresandet.

För att minska riskerna med en eventuellt 
utebliven omfattande elektrifiering och ökat 
inslag av biodrivmedel samt för att inte behöva 
fyrdubbla bränslepriserna behöver trafikarbetets 
utveckling bromsas. Regional infrastrukturplan 
är en pusselbit som i samspel med övriga 
insatser i samhällsplaneringen kan bidra till ett 
minskat trafikarbete. En sådan minskad 
trafikutveckling på väg ger en ökad 
måluppfyllelse för aspekterna klimatpåverkan, 
luftkvalitet, buller, biologisk mångfald, 
trafiksäkerhet och aktivt resande. Enskilda 
infrastrukturåtgärder ger begränsade 
möjligheter till överflyttning från bil till 
kollektivtrafik, gång och cykel. Däremot har 
infrastrukturåtgärder i kombination med 
styrmedel och samhällsplanering en betydande 
potential att påverka överflyttningen.

Möjligheten att bidra till klimatmålet med 
insatser i den regionala 
transportinfrastrukturen är mindre vad gäller 
direkta utsläpp från fordon och därmed 
påverkan på klimat och luftkvalitet. Däremot 
har transportinfrastrukturen en 
förutsättningsskapande roll för utvecklingen av 
ett transporteffektivt samhälle.

Ovannämnda åtgärdsområden – elektrifiering, 
effektivisering och transporteffektivt samhälle 
bidrar tillsammans till att klimatmålet kan nås. 
Huruvida utvecklingen går i en nödvändig takt 
så att målen nås i tid är osäkert. Därför behövs 
åtgärder inom alla tre områden.

17 Hållbar elektromobilitet, IVL 2020, Nr C 552

tillgång på el verkar den största utmaningen 
vara att säkra elnätet och det ökande 
effektbehov som förväntas när befolkningen 
växer, stora industriprocesser som kommer att 
kräva mer el i kombination med 
elektrifieringen av transportsektorn. Till 
exempel anger Göteborg Energi att deras 
elnätskapacitet för närvarande är hårt belastad 
och att det är ett tydligt hinder för framtida 
investeringar och satsningar18.

Ökningen av biodrivmedel enligt 
basprognosens antaganden innebär 70 procent 
mer biodrivmedel än det som används idag i 
transportsystemet. Att öka den svenska 
konsumtionen av biodrivmedel så mycket på 
relativt kort tid är dock inte problemfritt, 
eftersom det finns frågetecken om hur mycket 
biodrivmedel som kan produceras på ett 
hållbart sätt. Om denna ambitionsnivå med 
ökade biodrivmedel inte realiseras behöver 
antingen trafikarbetet minskas med cirka 30 
procent genom fyrdubbling av bränslepriser 
eller så nås inte klimatmålet i tid. 

I basprognosen antas bränslepriset öka med 
drygt 85 procent till 2040. Prisökningen beror 
på antaganden om högre bränsleskatt  
(2 procents årlig höjning), ökad inblandning av

18 https://www.goteborgenergi.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/3081371/
Pressmeddelande-Elnatskapaciteten-i-Goteborgsregionen-maste-framtidssakras

https://www.goteborgenergi.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/3081371/Pressmeddelande-
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/3081371/Pressmeddelande-
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Beräkning av planens CO
2
-utsläpp

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

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

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

ett antal antaganden och olika scenarier för 
bilflottans utveckling. Scenarierna och de olika 
schablonerna redovisas i tabell 16 samt 
förklaras i texten nedan. Schablonerna visar 
beräkningar av hur många tons ökning eller 
minskning av CO2-utsläpp en miljon kronor 
investering ger för respektive åtgärdstyp.

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

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

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

* Det tas inte fram några nya SEB:ar utifrån de alternativa emissionsfaktorerna förutom 
det som står i Trafikverkets basprognos.

Scenario
Regional 

plan
2018-2029

Trafikverkets 
referens-
scenario

Basprognos 
2020

Basprognos
2020 b

Klimat 2030/IVL

År 2030 2040 2030/2040 2030/2040 2030/2040

Emissionsfaktor,
g/km* 122 59 30/10,5 30/10,5 97

Namngivna objekt Enligt SEB:ar*

Mindre väg, ton 
CO

2
/år 1,2 Inget data - 0 0 0

Kollektivtrafik, 
ton CO

2
/år - 0,7 - 0,5 0/- 0,1 - 0,26/- 0,1 - 0,85/- 0,22

Järnväg, ton CO
2
/

år - 0,8 - 0,6 0 - 0,28/- 0,1 - 0,9/- 0,23

Cykel, ton CO
2
/år - 0,7 - 0,3 0 - 0,17/- 0,06 - 0,53/- 0,14

Trafiksäkerhet och 
miljö, ton CO

2
/år Inget data - - 0,2 0 - 0,08/- 0,03 - 0,27/- 0,07

Sverige-
förhandlingen 
(kollektivtrafik), 
ton CO

2
/år

Inget data - - 0,7 0 - 0,35/- 0,12 - 1,13/- 0,29
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Resultat av beräkningarna
Beräkningarna, se figur 15, visar en tydlig 
minskning av planens CO2-utsläpp jämfört 
med regional plan 2018–2029 för år 2040, 
med reservation för att beräkningarna är grova 
och bygger på ett flertal antaganden. Samma 
beräkning för år 2030 innebär större 
utsläppsminskningar på grund av högre 
emissionsfaktorer.

Utsläppsminskningar till följd av 
infrastrukturinvesteringar möjliggörs bland 
annat genom att bilresor ersätts av 
kollektivtrafik och cykel. De framtagna 
schablonerna visar att ju högre emissionsfaktor 
som används, desto större blir 
utsläppsminskningen för cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder 
resulteras av regional 
plan. Som tidigare 
nämnts, har det inte 
gjorts några omräkningar 
av SEB:ar för större 
objekt, eftersom det 
bedömts vara för 
resurskrävande. Däremot 
går det att dra slutsatsen 
att utsläppen från de 
större objekten även med 
en högre prognostiserad 
emissionsfaktor, kommer 
att kompenseras av ännu 
större 
utsläppsminskningar av 
cykel och kollektivtrafik. 
Det vill säga den totala 
summan av utsläppen 
kommer att vara 
minimal.

Beräkningarna har 
kompletterats med 
kvalitativa bedömningar 
Att räkna på klimatutsläppen med hjälp av 
schabloner riskerar att ge en förenklad bild av 
hur klimatet kan påverkas av olika 
infrastruktursatsningar. De utgår från ett 
kompensatoriskt förhållningssätt som innebär 
att ökade utsläpp från en infrastruktursatsning 
i ett område kan kompenseras med åtgärder 
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trafik i Sverige i förhållande till kollektivtrafik 
och cykel. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) pekar 
däremot på styrkan i kombinerade och utifrån 
den specifika platsen/kontexten 
välsammansatta åtgärdspaket, vilket kan ha en

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

Figur 15. Beräknade koldioxidutsläpp för respektive   
  scenario, ton CO2 per år.
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De olika scenarier som finns i tabell 16 
redovisas här.

Regional plan 2018–2029 
I regional plan 2018–2029 användes en 
emissionsfaktor som låg på 122 CO2 per 
fordonskilometer som ligger till grund för 
MKB 2018–202919. Utifrån det togs fram 
schabloner som redovisas i tabell 16. 

Trafikverkets referensscenario 
I Trafikverkets referensscenario med enbart 
beslutade styrmedel ligger emissionsfaktorn för 
2040 på 59 gram per fordonskilometer i 
genomsnitt, enligt Effektsamband för 

Trafikverkets basprognos samt hänsyn 
till överflyttningspotential - Basprognos 
2020 b
Detta scenario tar hänsyn till 
överflyttningspotentialer från bil till 
kollektivtrafik och cykel. Västra 
Götalandsregionen har här tagit fram egna 
schabloner med utgångspunkt från basprognos 
2020 och överflyttningspotentialen. I detta 
scenario ligger emissionsfaktorerna på samma 
nivå som basprognosen, 10,5 gram per 
fordonskilometer 2040 gram per 
fordonskilometer i genomsnitt. Extrapolerat 
för 2030 blir värdet 30 gram per 
fordonskilometer 2030. Det antas att 
investeringar i kollektivtrafik och cykel kunna 
minska CO2 utsläpp från vägtrafiken. Utifrån 
den emissionsfaktorn har schabloner tagits 
fram som redovisas i tabell 16.

Enligt Klimat2030/IVL 
För Västra Götalandsregionens beräkningar har 
Klimat 2030/IVL tagit fram emissionsfaktorer 
för bilflottan 2030 respektive 2040 med 
hänsyn till externa klimateffekter (sekundära 
klimateffekter) samt deras bedömning av 
utvecklingen av elbilar och biodrivmedel. IVL:s 
beräkningar skiljer sig främst genom att det har 
räknats med en lägre andel biodrivmedel till 
2030 samt även så kallade well to wheel-
utsläpp från biodrivmedel vilket inte finns med 
i Trafikverkets kalkyler. 

Enligt IVL är en emissionsfaktor på 24,4 gram 
CO2 per fordonskilometer mer representativ 
för fordonsflottan 2040. Utifrån den 
emissionsfaktorn har schabloner tagits fram 
som redovisas i tabell 16.

Beskrivning av schabloner 
Här beskrivs vilka antaganden som ligger 
bakom schablonerna samt hur schablonerna 
togs fram. Beräkningarna är gjorda för ett 
scenario där emissionsfaktorn ligger på 10,5 
gram per fordonskilometer. Beräkningar för 
övriga emissionsfaktorer görs enligt samma 
modell som redovisas här.

19 https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/  
SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-  
2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true. Bilaga 6. 
20 https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/bygg-om/kapitel-7-
miljo-210401.pdf

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

Beskrivningar av de olika 
scenarierna 

transportsystemet20. Utifrån den 
emissionsfaktorn har schabloner tagits fram 
som redovisas i tabell 16.

Trafikverkets basprognos 2020 
Emissionsfaktor för basprognos 2020 ligger på 
10,5 gram per fordonskilometer för år 2040 i 
genomsnitt. Extrapolerat för 2030 blir värdet 
30 gram per fordonskilometer. Enligt detta 
scenario når Sverige klimatmålet både för 2030 
och 2045. I detta scenario är 
utsläppsminskningen från överflyttning från 
biltrafik till kollektivtrafik och cykel marginell. 
Därmed ligger schablonerna på noll. Det vill 
säga inga utsläppsminskningar kan 
åstadkommas genom investeringar i 
kollektivtrafik och cykelinfrastruktur. 

För de namngivna objekten görs samlade 
effektbedömningar med utgångspunkt i 
basprognos 2020. 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/		SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/		SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/		SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true
https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/bygg-om/kapitel-7-miljo-210401.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/bygg-om/kapitel-7-miljo-210401.pdf
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Klimatnyttan av olika åtgärder är en komplex 
fråga att belysa och kan bero på många 
faktorer. Det är svårt att peka på en generell 
nytta av vissa typer av åtgärder, inte minst är 
det en stor skillnad på var de genomförs. 
Exempelvis har utbyggnad av en cykelväg längs 
en högtrafikerad väg mellan två närbelägna 
orter i regel en betydligt större effekt än 
utbyggnad längs en väg där få resor sker. De 
schablonvärden som har tagits fram i denna 
rapport pekar på de effekter olika åtgärder kan 
få på utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter, det vill säga en bedömd 
transportmässig klimatnytta av åtgärderna. 
Måttet som anges är omfattningen på 
minskade koldioxidutsläpp per investerad 
miljon för åtgärderna, i syfte att kunna ge en 
indikation på planens totala effekt och hur 
klimateffektiva olika åtgärder är. 

Schablonvärdena bygger på uppgifter om 
specifika åtgärder, resvanor, resandestatistik 
samt effektsamband. Exempelvis används 
elasticitetstal21 från planeringshandboken 
Kol-TRAST, resandestatistik från Västtrafik, en 
resvaneundersökning (RVU) genomförd inom 
ramen för Västsvenska paketet och uppgifter 
och sammanställningar om planerade åtgärder i 
planen, bland annat kostnader. 
Beräkningsmetoden är i stort densamma för 
schablonerna, men typen av indata skiljer sig 
åt. Vidare utgår schablonerna för cykel- och 
mindre vägåtgärder från effekten av 
engenomsnittlig åtgärd, medan schablonerna 
för kollektivtrafik- och järnvägsåtgärder baseras 
på en specifik åtgärd som justerats för att 
motsvara en generell åtgärd i planen. Källorna 
för beräkningarna är bilagda i referenslistan. 
Utsläppsnivåerna som ligger till grund för 
värdena redovisas nedan.

Schablonerna innefattar inte klimatpåverkan 
från byggande, drift och underhåll. 

Schablon för cykelåtgärder
Cykelåtgärder innefattar utbyggnad av 
cykelvägar. Schablonen beräknas till 0,058 ton/
år per investerad miljon, enligt resonemanget 
nedan.

Antagande om fem procents överflyttning av 
bilresor för en genomsnittlig cykelåtgärd: 
Trafikverkets pekar i sin rapport Effektsamband 
för cykling22 på 5-15 procent överflyttning 
beroende på åtgärd, varav cirka hälften 
beräknas komma från bilresor. 
Naturvårdsverket räknar med 5 procent 
överflyttning från biltrafik inom Klimatklivet 
för cykelåtgärder, vilket baseras på tidigare 
ansökningar. 5 procent är därmed ett rimligt 
antagande.

Antagande om 100 000 överflyttade kilometer 
per år för en genomsnittlig cykelåtgärd: 
Årsdygnstrafiken (ÅDT) för motorfordon på 
vägarna där cykelvägar spelats in till planen är i 
snitt runt 2 000 fordon per dygn. 
Medelreslängden för cykelresor är cirka 4 
kilometer i Västra Götaland, enligt den RVU 
som genomfördes inom Västsvenska paketet år 
2017, och antalet cykeldagar beräknas till 250 
dagar per år, i enlighet med Naturvårdsverket.

5 % överflyttningseffekt * 2 000 ÅDT * 4 km/
resa * 250 cykeldagar = 100 000 km/år

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

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

21 Elasticitetstalet mäter den procentuella förändringen i efterfrågan när den studerade faktorn ändras  
 en procent. En restidselasticitet på 0,5 innebär alltså att en minskad restid på 10 procent ger ett ökat  
 resande om 5 procent.
22  https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/ovrigt/effektsamband- 
cykling.pdf

https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/ovrigt/effektsamband-cykling.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/ovrigt/effektsamband-cykling.pdf
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Schablon för kollektivtrafikåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder innefattar exempelvis 
utbyggnad av bussgator och hållplatser. 
Beräkningen utgår ifrån en planerad bussgata i 
Toltorpsdalen som ligger med i planen, vilken 
därefter har justerats ned för att motsvara 
generella kollektivtrafikåtgärder i planen. 
Schablonen beräknas till 0,092 ton/år per 
investerad miljon, enligt resonemanget nedan.

Antagande om sex procents överflyttning av 
bilresor vid byggnation av bussgata:  
En studie från Trivector visar på 20 procent 
restidsvinst för kollektivtrafiken vid byggnation 
av en bussgata. Planeringshandboken Kol-
TRAST anger en restidselasticitet på 0,6 för 
kollektivtrafik. Ungefär hälften av överflyttning 
till kollektivtrafik väntas komma från biltrafik.

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

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

6 % överflyttningseffekt * 4 miljoner resor * 8,5 
km/resa = 2 040 000 km/år

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

2 040 000 överflyttade km/år / 174 mnkr 
kostnad * 0,75 för generell åtgärd * 10,5 gram 
klimatvinst/km = 92 327 gram/år per miljon 
kronor = 0,092 ton/år per miljon kronor
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Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp 
om 0,098 ton/år per investerad miljon: 
Kostnaden för åtgärden beräknas till 242 
miljoner kronor enligt genomförd SEB. 
Hälften av järnvägsåtgärderna i planen 
beräknas ha motsvarande nytta i form av 
kapacitetsvinst, den andra hälften beräknas ha 
halva nyttan. Antalet överflyttade kilometer 
multipliceras därför med 0,75 för att motsvara 
en generell järnvägsåtgärd. Varje överflyttad 
kilometer från en bilresa beräknas ge en 
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om 
utsläppsnivåer.

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

Schablon för järnvägsåtgärder
Järnvägsåtgärder innefattar exempelvis 
hastighets- och kapacitetshöjande åtgärder på 
järnvägarna. Beräkningen utgår från de 
planerade plattformsförlängningarna på den 
södra delen av Bohusbanan, som därefter har 
justerats ned för att motsvara generella 
järnvägsåtgärder i planen. Schablonen beräknas 
till 0,280 ton/år per investerad miljon, enligt 
resonemanget nedan.

Antagande om 11,25 procent överflyttning av 
bilresor vid plattformsförlängningar:  
Med förlängda plattformar på den södra delen 
av Bohusbanan fördubblas fordonskapaciteten, 
genom att det blir möjligt att köra två tågset 
istället för ett. Planeringshandboken Kol-
TRAST anger en väntetidselasticitet på 0,3 för 
kollektivtrafik. Ökad fordonskapacitet är inte 
synonymt med minskad väntetid, men antas i 
denna beräkning ge halva effekten av minskad 
väntetid. På grund av järnvägstrafikens långa 
avstånd antas 3 av 4 överflyttade resor komma 
från biltrafik.

100 % kapacitetsvinst * 0,15 elasticitet * 75 % 
överflyttning från biltrafik = 11,25 % 
överflyttningseffekt

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

11,25 % överflyttningseffekt * 1,5725 miljoner 
resor * 17 km/resa = 3 000 000 km/år
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Schablon för mindre vägåtgärder
Mindre vägåtgärder innefattar många olika 
typer av åtgärder med olika effekter på restiden. 
En minskad restid väntas ge ökad biltrafik och 
omvänt. Schablonen beräknas till 0 ton/år per 
investerad miljon, enligt resonemanget nedan. 
Schablonen kompletteras med resultatet ifrån 
de SEB:ar som tagits fram för vissa mindre 
vägåtgärder.

Vissa mindre vägåtgärder väntas generera ökad 
biltrafik, andra minskad biltrafik och många 
åtgärder väntas inte ha någon påverkan på 
trafikmängden. En stor andel av åtgärderna är 
korsningsåtgärder, en del innefattar breddning/
standardhöjning av vägar och en del innefattar 
hastighetsanpassning (hastigheten anpassas 
nedåt med hänsyn till omgivande miljö för 
ökad trafiksäkerhet). Breddning/
standardhöjning av vägar samt vissa 
korsningsåtgärder ger på en systemnivå ett ökat 
bilresande, medan hastighetsanpassning och 
andra korsningsåtgärder på en systemnivå ger 
ett minskat bilresande.

Utifrån fördelningen av mindre vägåtgärder 
som genomförts de senaste åren i Västra 
Götaland går det inte att belägga att andelen 
åtgärder som ger ökat bilresande är fler än de 
som ger minskat bilresande, varför effekten av 
en generell mindre vägåtgärd bör ligga kring 0 
ton/år. Med det sagt är det viktigt att följa upp 
vilka åtgärder som genomförs för att säkerställa 
en god total klimateffekt. Exempelvis kan flera 
mindre vägåtgärder med negativ klimateffekt 
sammantaget ge en betydande negativ 
klimatpåverkan.

För ett fåtal av de mindre vägåtgärderna har 
samlade effektbedömningar (SEB) tagits fram 
av Trafikverket. Resultatet av dessa inkluderas i 
bedömningen av planen.
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Sammanfattning av schabloner 

Tabell 17. Räkneexempel av schabloner för år 2040 och emissionsfaktor 10,5 gram per fordonskilometer.

Åtgärdsområden och 
potter

Schablonvärden för år 
2040 

Minskade koldioxidutsläpp 
per investerad miljon kronor

Kommentar

Större åtgärder i stråk och 
noder Total effekt av SEB:ar

Total effekt av de större namngivna 
åtgärdernas bedömda 
klimatpåverkan

Cykelåtgärder
Tre potter i planen - 0,058 ton/år Schablon för cykelåtgärder

Kollektivtrafikåtgärder
Tre potter i planen - 0,092 ton/år Schablon för kollektivtrafikåtgärder

Mindre vägåtgärder
Två potter i planen 0 ton/år + SEB:ar

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

Trafiksäkerhet och 
miljöåtgärder
En pott i planen

- 0,029 ton/år

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

Samfinansiering nationell 
plan, järnväg - 0,098 ton/år Schablon för järnvägsåtgärder

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen -0,123 ton/år

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

Övrigt (driftbidrag till 
flygplats) Ingen beräkning

Flygtransportarbetet berörs inte av 
klimatmålet, därtill är det en 
driftåtgärd som upprätthåller snarare 
än genererar trafik
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Nedan anges färdigställda större namngivna 
åtgärder från Regional infrastrukturplan 
2018-2029 samt vilka åtgärder som tillkommit 
i infrastrukturplan 2022-2033. Vidare anges 
vilka större namngivna åtgärder från 
infrastrukturplan 2018-2029 som i 
infrastrukturplanen 2022-2033 inte längre 
anges som större namngivna åtgärder, utan som 
istället anges som brister. Dessa brister kan bli 
aktuella att åtgärda i kommande 
planrevideringar.

Observera att de större namngivna åtgärder 
som ingick i infrastrukturplan 2018-2029 och 
som ligger kvar i infrastrukturplan 2022-2033 
inte listas (de utgör ingen skillnad mellan 
planerna).

Färdigställda större namngivna åtgärder från 
infrastrukturplan 2018-2029:

• Väg 44 Förbifart Lidköping, etapp 
Lidköping - Källby

• Väg 160 Säckebäck - Varekil

• Kungälv resecentrum

• Angered resecentrum

Nya större namngivna åtgärder i 
infrastrukturplan 2022-2033:

• Väg 156 Förbifart Skene, Extern 
finansiering

• Väg 49 Varnhem-Storekullen (Falköpings 
kn. gräns)

• Väg 156 Backadal - Bonared

• Citybusstråk Toltorp, Mölndal, Målbild 
Koll2035

• Elfärja, Öckerö, hyra

• Elfärja, Marstrand

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

• Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

• Bytespunkt Mölndal

• Bytespunkt Linnéplatsen

• Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

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

Bilaga 6 – Namngivna åtgärder - förändringar
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Handläggare 

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

 

Revidering av flaggbestämmelser för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020 att anta riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun. I riktlinjerna framgår bl.a. att kommunen ska 
uppmärksamma samtliga nationella minoriteters högtidsdagar genom att flagga med 
minoriteternas flaggor under dessa dagar. Minoriteternas flaggdagar finns inte upptagna 
i kommunens flaggbestämmelser. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköp av 
prideflaggor, vilket inte heller har reglerats i bestämmelserna. 
 
Ett förslag till revidering av bestämmelserna har därför tagits fram. Förslaget innebär, 
förutom ovan, också en omarbetning av riktlinjerna. De viktigaste förändringarna 
beskrivs i beslutsunderlaget. De nuvarande bestämmelserna antogs av kommunstyrelsen 
2004. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12. 
Förslag till reviderade flaggbestämmelser för Uddevalla kommun. 
Gällande flaggbestämmelser antagna 2004-08-25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reviderade flaggbestämmelser för Uddevalla kommun.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020 att anta riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun. I riktlinjerna framgår bl.a. att kommunen ska 
uppmärksamma samtliga nationella minoriteters högtidsdagar genom att flagga med 
minoriteternas flaggor under dessa dagar. Minoriteternas flaggdagar finns inte upptagna 
i kommunens flaggbestämmelser. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköp av 
prideflaggor vilket inte reglerades i bestämmelserna. 
 
Ett förslag till revidering av bestämmelserna har därför tagits fram. Förslaget innebär, 
förutom ovan, en viss omarbetning av riktlinjerna förutom att minoritets- och 
prideflaggning införs. De nuvarande bestämmelserna antogs av kommunstyrelsen 2004.  
 
De viktigaste förändringarna beskrivs nedan. Förutom dessa har en omdisponering av 
dokumentet skett samt att en del bakgund kring den svenska flaggan och annan text av 
upplysande karaktär har tagits bort till förmån för ökad tydlighet: 
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- Tillägg av de nationella minoriteternas högtidsdagar; samernas nationaldag, 

sverigefinnarnas dag, internationella romadagen samt tornedalingarnas dag samt 
tillägg av Finlands självständighetsdag.  Flaggning ska då ske med respektive 
minoritets flagga resp den finska flaggan, 

 
- Tillägg av att prideflaggning ska ske vid invigningen av West Pride samt vid 

lokala pride-arrangemang (pride-flaggan). (Dagarna är inlagda efter förslag från 
den politiska majoriteten), 
 

- Förtydligande om vem som får anvisa flaggning vid tidpunkter som inte framgår 
i uppräkningen i bestämmelserna, 
 

- Ljungskile torg och Ljungskilegården är tillagda som paradstänger. Detta är en 
anpassning till nuläget då flaggning i flera år har beställts dit på samma sätt som 
övriga paradstänger, 
 

- Förtroendevald har lagts till vid flaggning vid dödsfall/begravning vilket är i 
linje med riktlinjer för representation och uppvaktning för anställda och 
förtroendevalda, 
 

- att bestämmelserna i tillämpliga delar bör beaktas vidd flaggning på andra 
platser än paradstängerna, 
 

-  ändring av miljöskäl till att uttjänt flagga inte ska brännas, 
 

- tillägg av vad som ska gälla för vimplar samt att dessa på grund av slitage inte 
ska hissas mellan november och februari, 
 

- att svensk (istället för fransk) stavning ska gälla vid bestämmande av ordning för 
andra nationers flaggor,   

 
Till grund för arbetet har bl.a. de rekommendationer som framgår av Stiftelsen Sveriges 
Nationaldags skrift Flaggan och Fanan (1999). 
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kontaktcenter 
Författningssamlingen 
Berörda nämnder (SN, BUN, SBN, KFN) 
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FLAGGBESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagna av kommunstyrelsen den 25 augusti 2004, § 169 
 
Den svenska flaggan har anor från 1550-talet. Färgerna har hämtats från lilla riks-
vapnet med dess tre gyllene kronor på blått fält. Förlagan har säkerligen varit den 
danska flaggan, världens äldsta flagga, med det rödvita korsbaneret, dannebrogen. 
Flagglagen moderniserades 1982, samtidigt som svenska flaggans dag också blev 
nationaldag. 
Riksdagen har rekommenderat följande flaggdagar: 
Nyårsdagen 1 januari 
Konungens namnsdag 28 januari 
Kronprinsessans namnsdag 12 mars 
Påskdagen 
Konungens födelsedag 30 april 
Första maj 
Pingstdagen 
Sveriges Nationaldag 6 juni 
Midsommardagen 
Kronprinsessans födelsedag 14 juli 
Drottningens namnsdag 8 augusti 
Dag för val till riksdagen 
FN-dagen den 24 oktober 
Gustaf Adolfsdagen 6 november 
Nobeldagen 10 december 
Drottningens födelsedag 23 december 
Juldagen 25 december 
Flaggning ska ske vid följande platser: 

• Rådhuset vid torget 
• Stadshuset 
• Västerbron 
• Samt andra offentliga platser och byggnader. Flaggningen där ombesörjes av 

brukarna 
 
Flaggning kan ske vid begravningar för kommunanställda på direktiv från förvalt-
ning. 
För kommunen handlar det också naturligtvis om speciella högtider, besök eller 
andra aktiviteter. 
 
Hur ska man flagga? 
Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan ha hedersplatsen i mitten. 
Övriga nationsflaggor ska placeras i bokstavsordning (efter svensk stavning när det 
enbart är nordiska länder men fransk stavning vid internationell flaggning!) från 
hedersplatsen och utåt, varannan heraldisk höger och varannan heraldisk vänster. Det 
kan enklast förklaras så här: Om man ställer sig med ryggen mot den plats eller det 
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föremål som ska flaggsmyckas, exempelvis Rådhuset vid Kungstorget, så har man 
heraldiskt höger på sin högra hand och heraldiskt vänster på sin vänstra hand. 
Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan 
heraldiskt höger (när det finns två flaggstänger!) 
Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations 
flaggor placeras svenska flaggan på övriga yttersta flaggstängerna. Inga flaggstänger 
får stå tomma. 
Vid flaggning med flera internationella flaggor ska den svenska placeras i mitten och 
övriga länders flaggor placeras i bokstavsordning (fransk stavning) från hedersplat-
sen och utåt, varannan heraldiskt höger och varannan heraldiskt vänster. Därefter 
placeras EU:s, FN:s, kommunens, företags och övriga flaggor. 
Vid enbart nordiska länder placeras den svenska i mitten och därefter de övriga län-
dernas i svensk bokstavsordning, varannan heraldiskt höger varannan heraldiskt 
vänster. Därefter i följande ordning EU, FN, kommun, företags- och övriga flaggor 
 
Man får aldrig hissa två flaggor på samma stång. Trasiga flaggor ska alltid repareras 
eller bytas ut. Utsliten flagga ska brännas. 
 
EU:s flagga ska vid svensk flaggning hissas heraldiskt höger. 
Hissas även kommunens flagga ska den placeras heraldiskt vänster. 
 
Fr o m 1 mars t o m 31 oktober ska flaggan hissas 08.00 och halas vid solens ned-
gång. 
Fr o m 1 november t o m 28 (29) februari hissas flaggan 09.00 och halas vid solens 
nedgång 
Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solnedgång. 
 
Flaggans längd ska vara ca ¼ av flaggstångens höjd. 
Flaggan ska hissas i topp, tätt under flaggstångsknoppen. 
Vid dödsfall och begravning flaggar man på halv stång, vilket innebär 2/3 av nor-
malhöjden på fristående stång. Till mitten på fasadstång. Flaggan ska först gå i topp 
och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan ska halas ska den först gå i topp och sedan 
halas. 
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart 
eller tas ned vid ordinarie tidpunkt, d v s vid solnedgången. 
Endast nationsflaggan hissas på halv stång, inte kommunens eller EU:s flagga. 
 
EU-flaggan 
Det finns inga särskilda EU-regler som styr användningen av Europaflaggan, inte 
heller någon svensk lagstiftning som reglerar användning av EU-flaggan. Varje 
myndighet, institution får själv avgöra när svensk - respektive EU-flaggning ska ske. 
Riksdagens rekommenderade flaggdagar ska dock följas. 
I många av EU:s medlemsstater har EU-flaggan mer eller mindre jämställts med den 
egna nationens flagga. Hissar man den egna nationens flagga så flaggar man också 
med EU.s flagga. Det visar samhörighet med den Europeiska unionen. Med tanke på 
Uddevalla kommuns stora engagemang vad gäller olika EU-projekt inte minst och 
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våra nära kontakter med andra EU-länder så vore det rimligt att ”jämställa” EU-flag-
gan med den svenska, att den alltid hissas samtidigt med den svenska flaggan. Den 
kommer då att placeras heraldiskt höger om den svenska. Och om antalet flagg-
stänger tillåter detta hissas kommunens flagga heraldiskt vänster om den svenska. 
Samma sak bör gälla flaggning inomhus samt bordsstandar. EU-flaggan bör finnas 
jämsides med den svenska. 
Den svenska flaggan och EU-flaggan bör också hissas på Europadagen den 9 maj 
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FÖRSLAG 2022-01-12 
 
FLAGGBESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Antagna av kommunstyrelsen den 25 augusti 2004, § 169, med ändring… 
 
 
Bestämmelserna gäller flaggning på flaggstänger och byggnader som disponeras av 
Uddevalla kommun. 
 
Flaggningstillfällen och flaggor 

1. De dagar som framgår i Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar, 
2. De nationella minoriteternas högtidsdagar som är Samernas nationaldag, 

Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen samt Tornedalingarnas dag 
(respektive minoritets flagga) 

3. Finlands självständighetsdag (finska flaggan), 
4. Vid invigningen av West Pride samt vid lokala pride-arrangemang enl p. 7 

(pride-flaggan), 
5. Europadagen (EU-flagga) 
6. På begravningsdagen för förtroendevald eller kommunanställd (efter direktiv 

från den förvaltning där den avlidne hade sin huvudsakliga anställning), 
7. Vid andra tidpunkter och flaggor efter anvisning av kommunstyrelsens 

ordförande, kommundirektören eller annan som kommundirektören utser. 
(Exempel på anledningar kan vara besök, arrangemang, högtider, särskilda 
händelser osv.) 

 
Inga kommersiella flaggor får hissas och förenings- och organisationsflaggor 
endast i undantagsfall. 

 
Platser och ansvar för flaggning 
Flaggning ska ske enligt dessa bestämmelser vid följande platser (kommunens 
paradstänger) på kommunledningskontorets ansvar: 
 

 Kungstorget framför rådhuset 
 Stadshuset 
 Västerbron 
 Ljungskile torg 
 Ljungskilegården 

 
Flaggning vid övriga kommunala platser och byggnader sker på ansvar av samt 
utförs och bekostas av den förvaltning som bedriver verksamhet på platsen. I 
tillämpliga delar bör då dessa bestämmelser beaktas. 
 
Vid begravning av anställd eller förtroendevald kan flaggning ske utanför rådhuset 
och stadshuset och om så är möjligt utanför berörd arbetsplats.  
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Flagghissning och flaggans storlek 
Flaggan ska hissas i topp, tätt under flaggstångsknoppen.  
 
Flaggans längd ska vara omkring en fjärdedel och vimpelns längd en tredjedel av 
flaggstångens höjd. Endast en flagga får hissas per flaggstång.   
 
Tider för flaggning 
Tiden från och med 1 mars till och med 31 oktober ska flaggan hissas 08.00 och 
halas vid solens nedgång. 
 
Tiden från och med 1 november till och med 28 (29) februari hissas flaggan 09.00 
och halas vid solens nedgång 
 
Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solnedgång. 
 
Vimplar ska vara hissade då annan flaggning inte sker, dock ej perioden 1 november 
till 28 (29) februari. 
 
Vimplar får vara hissade dygnet runt. 
 
Flaggning vid platser med fler än en flaggstång 
 
Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan ha hedersplatsen i mitten. 
(Om antalet flaggstänger är jämt ska den svenska flaggan hissas på den heraldiskt 
högra av de mittersta stängerna.) 
 
Övriga nationsflaggor ska placeras i bokstavsordning (utgående från de svenska 
benämningarna på de utländska nationerna) från hedersplatsen och utåt, varannan 
heraldiskt höger och varannan heraldisk vänster. Därefter placeras EU:s, FN:s, 
kommunens och övriga flaggor. 
 
Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan 
heraldiskt höger (när det finns två flaggstänger). Vid flaggning från flera stänger i 
rad med endast en utländsk nationsflagga placeras svenska flaggan på hedersplatsen 
och på övriga yttersta flaggstängerna. Inga flaggstänger får stå tomma. 
 
Särskilt om EU-flaggan 
EU-flaggan ska alltid hissas då flaggning med den svenska flaggan sker. Den ska 
placeras heraldiskt höger om den svenska. Om antalet flaggstänger tillåter det, hissas 
kommunens flagga heraldiskt vänster om den svenska. Vid flaggning inomhus bör 
EU-flaggan finnas jämsides med den svenska. 
 
Flaggning vid dödsfall och vid begravning 
Vid dödsfall och begravning flaggas på halv stång, vilket innebär 2/3 av 
normalhöjden på fristående stång och till mitten på fasadstång. Flaggan ska först gå i 
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topp och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan ska halas ska den först gå i topp och 
sedan halas. 
 
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart 
eller tas ned vid ordinarie tidpunkt, d.v.s. vid solnedgången.  
 
Endast nationsflaggan hissas på halv stång, inte kommunens eller EU:s flagga. 
 
Hantering av trasiga flaggor 
Trasiga flaggor ska repareras eller bytas ut. Utsliten flagga ska klippas till enbart blå 
och gula tygbitar och hanteras som restavfall. 
 
Avsteg och anvisningar 
Andra avsteg från dessa bestämmelser än de som anges i p. 7 ovan får meddelas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.  
 
Kommunledningskontoret ska vid behov utfärda tillämpningsanvisningar till dessa 
bestämmelser. 
 
 
 
Begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster” 
Heraldiskt höger kan förklaras enligt följande: Om en person ställer sig med ryggen 
mot den plats eller det föremål som ska flaggsmyckas, exempelvis Rådhuset vid 
Kungstorget, så är heraldiskt höger på personens högra sida och heraldiskt vänster 
på vänster sida. 
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Handläggare 

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

 

Ansökan om att få arrangera friidrotts SM 2024 

Sammanfattning 

Föreningen IK Orient har kontaktat kommunen i avsikt att Uddevalla ska söka 
värdskapet för SM i friidrott 28-30 juni 2024. Ansökan förutsätter att kommunen bidrar 
med sponsring om minst 300 tkr, står för kostnaderna för en bankett i samband med 
tävlingsdagarna samt för svenska friidrottsförbundets årsmöte under 2024. IK Orient 
bedömer också att kommunen kostnadsfritt behöver tillhandahålla stöd i form av t.ex. 
medverkan i arrangörskommittén, personal på plats under tävlingarna, material, 
upplåtande av arena m.m. 
 
Rimnersvallen genomgår nu en genomgripande renovering, tillgänglighetsanpassning 
och standardhöjning. Ett av kraven i det projektet är att arenan ska uppfylla standarden 
för att arrangera SM i friidrott. Tidplanen för renoveringen visar på att arenan kan tas i 
drift 2023-08-31.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom en ansökan om att arrangera SM i friidrott 2024, 
 
att, under förutsättning att Uddevalla tilldelas arrangörskapet, sponsra tävlingarna med 
300 tkr. 
 
att, under förutsättning att Uddevalla tilldelas arrangörskapet, uppdra åt 
kommunledningskontoret att beakta kostnader i samband med friidrotts-SM i 
kommunstyrelsens budgetarbete.  

Ärendebeskrivning 

Föreningen IK Orient har kontaktat kommunen i avsikt att Uddevalla ska söka 
värdskapet för SM i friidrott 28-30 juni 2024. Ansökan förutsätter att kommunen bidrar 
med sponsring om minst 300 tkr, står för kostnaderna för en bankett med c:a 150 
deltagare i samband med tävlingsdagarna, kostnader för svenska friidrottsförbundets 
årsmöte med c:a 300 deltagare som hålls någon gång under 2024 samt i övrigt ställer sig 
bakom ansökan. 
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IK Orient bedömer också att kommunen kostnadsfritt behöver tillhandahålla stöd i form 
av t.ex. medverkan i arrangörskommittén, personal på plats under tävlingarna, 
upplåtande av arena, avspärrningar, kablage m.m. En detaljerad budget och en 
kostnadsfördelning mellan föreningen och kommunen får tas fram om ansökan beviljas.  
 
En tid innan SM-helgen behöver en ”genrepstävling” hållas i syfte att testa teknik och 
organisation. Denna kan utgöras av en enklare ungdomstävling.  
 
Rimnersvallen genomgår nu en genomgripande renovering, tillgänglighetsanpassning 
och standardhöjning. Ett av kraven i projektet är att arenan ska uppfylla standarden för 
att arrangera SM i friidrott.  
 
Tidplanen för renoveringen visar på att arenan ska kunna tas i drift 2023-08-31. 
Projektledningen för Rimnersvallen har gjort en riskbedömning utifrån nuvarande 
tidplan. De risker som identifierats är väderförhållanden, framför allt om det blir en hård 
vinter som gör att byggnationen under tid inte kan fortgå som planerat, effekter av 
pandemin i form av t.ex. materialbrist, samt om bygglovet överklagas. 
Bygglovsansökan följer bestämmelserna i detaljplanen, varför en överklagan av det 
skälet inte bör vinna framgång vid en prövning. Handläggningstiden kan dock i sämsta 
fall försena projektet med upp till fem månader.  
 
Den sammantagna bedömningen är att det är låg sannolikhet att de identifierade riskerna 
skulle orsaka förseningar i sådan omfattning att genrepstävling och SM-arrangemang 
inte skulle kunna genomföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz Markus Hurtig 
Förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
IK Orient 
Förvaltningsekonomen 
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Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Ansökan om sponsring från Uddevalla MTB Alliansen för 

Uddevalla MTB, ärendenummer 15174 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla MTB Alliansen har inkommit med en ansökan om sponsring med 
249 000 kr för att återuppta arrangemanget Uddevalla MTB till full storlek och 
omfattning efter två år av pandemi. Kommande Uddevalla MTB planeras att kunna 
genomföras 26 maj 2022. Arrangemanget vänder sig till motionärer i alla åldersgrupper 
och med hemvist i större delen av Sverige, Norge och Danmark.  
Motionsloppet på mountainbike arrangerades första gången år 2016 med drygt 600 
deltagare, och har och blivit ett av de större MTB-loppen i Sverige med en 
bansträckning som visar upp Uddevallas fina omgivningar, Strandpromenaden och 
centrum. Loppet är seedningsgrundande för Cykelvasan och Grenserittet och arrangeras 
enligt Svenska Cykelförbundets regelverk. Antal deltagare har ökat fram till år 2019, 
som då hade ca 1300 deltagare. På grund av pandemin ställdes loppet in år 2020. Med 
kort varsel och sena besked från regeringen kring restriktionerna kunde loppet 
genomföras med begränsat antal deltagare år 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla MTB Alliansen 2022-01-11 
Bilaga tillhörande ansökan från Uddevalla MTB Alliansen 2021-12-14 
Budget tillhörande ansökan från Uddevalla MTB Alliansen 2021-12-14 
Ansökan om sponsring från Uddevalla MTB Alliansen 2021-12-14 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sponsra Uddevalla MTB Alliansen med 150 000 kronor för att återuppta Uddevalla 
MTB till full storlek och omfattning enligt upprättat avtal och ansökan, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring. 
 
att Uddevalla MTB får behålla totalt 75 000 kronor av beviljade medel för 
arrangemanget, om loppet måste ställas in även 2022 pga Covid-19 och då rådande 
restriktioner. 
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Malin Krantz  Helena Henriksson 
Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla MTB Alliansen 
KLK avd juridik och administration, ekonomi 
Kommunikationschef, Personal och Kommunikationsavdelningen 
Ansvarig handläggare 
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Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla MTB Alliansen 

gällande återstarten av Uddevalla MTB till full storlek och 

omfattning efter två år av pandemi 
Uddevalla kommun och Uddevalla MTB Alliansen har ingått ett sponsringsavtal enligt 
Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring. Uddevalla kommun sponsrar Uddevalla 
MTB med 150 000 kronor för återstarten av Uddevalla MTB till full storlek och 
omfattning efter två år av pandemienligt följande kriterier, och att arrangemanget 
genomförs i enlighet med ansökan; 
 

 Uddevalla kommun exponeras väl synligt som en av Uddevalla MTB´s 
sponsorer i all marknadsföring, såväl i sociala medier, filmer, annonser, som i 
trycksaker och på hemsidor inför, under och efter loppet. 

 Uddevalla kommun är väl synligt i anslutning till loppet och vid start/mål med 
skyltar, banderoller eller annat material enligt överenskommelse mellan 
parterna. 

 Uddevalla MTB är goda ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i 
Bohuslän och bidrar till att marknadsföra Uddevalla som en plats för möten, 
evenemang och en plats att besöka i programblad och övrig marknadsföring.  

 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och dess medlemmar i 
olika sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa. 

 Uddevalla MTB ska lämna en skriftlig redogörelse för hur ovanstående åtagande 
har uppfyllts tillsammans med resultatrapport.   

  
Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att Uddevalla 
MTB inte uppfyller de ovan nämnda kriterierna för sponsring. Uddevalla MTB kan då 
bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. 
 
Utbetalning till bankgiro nr 5183-4000 för organisationsnummer 802506-1501 sker i två 
omgångar; 75 000 kronor när påskrivet avtal inkommit till kommunen, och resterande 
sponsringsbelopp under våren 2022. 
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Uddevalla januari 2022 
 
 
 
 
Ingemar Samuelsson            Mats Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande      Kassör 
Uddevalla kommun             Uddevalla MTB Alliansen 
 
 
 
Malin Krantz 
Kommundirektör 
Uddevalla kommun 
 
 
Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt. 



Ett MTB lopp i 
förändring 

En presentation av 
arrangemangets historia 

och framtid. 



Historik 
Under våren och sommaren 2015 samlades en grupp entreprenörer kring iden att det 
skulle gå att arrangera ett större MTB lopp i och omkring Uddevalla. 
En målbild formulerades  tidigt med huvuddragen: 
-Skapa en bansträckning som är vacker och utmanande för alla men inte mer tekniskt 
svår än att den  tilltalar även nybörjare. 
-  Fokus skall ligga på upplevelsen. 
- Sätta Uddevalla som besöksdestination på kartan. 
- Bli ett av Skandinaviens största lopp. 
- Arrangemangets överskott skall gå till barn- och ungdomsidrotten i Uddevalla. 
 

Ett stort antal alternativa bansträckningar utvärderades. Kontakter 
togs med markägare och vägföreningar. I oktober 2015 kunde ett 
testlopp genomföras med ett hundratal deltagare. Arrangemanget 
föll väl ut och omgående startade förberedelserna inför första 
upplagan av Uddevalla MTB i juli 2016. 
Tre föreningar engagerades, UIS skidor, BMK och Uddevalla CK. 
Föreningarna bidrog vardera med några individer till gruppen som 
fick i uppgift att skapa arrangemanget. 

Ursprungliga bansträckningen 

Vätska och korv under testloppet 2015 

Tusentals timmars ideellt arbete lades ner under 
hösten 2015/ våren 2016 för att skapa en bana och 
relationer med markägarna, bygga hemsida och 
sociala plattformar, göra marknadsföringsmaterial, 
hitta leverantörer och funktionärer till loppdagen 

Drygt 600 deltagare 
Första upplagan blir en succé.  Deltagare, publik, 
funktionärer, alla var överens om att 
arrangemanget var i världsklass. 

Ett skyfall fredag kväll spolade bort 
delar av banan och förvandlade 
delar till lervälling 



Swix Uddevalla MTB 
Under hösten 2016 slöts ett 3- årigt  titelsponsoravtal med 
Swix. 
Under åren 2017-19 utvecklas och förfinas arrangemanget. 
Nya överraskningar tillkommer, en Afterbike för deltagare 
och funktionärer införs, företagssläpp för sponsorer 
anordnas, barnloppen utvecklas och fler utställare 
tillkommer. 
 Cyklande mekaniker blir en 
uppskattad service. 
 
2019 har arrangemanget 1200 
deltagare och är ett av de större  
MTB- loppen i Sverige. 
Swix väljer att inte förnya avtalet. Ett 
nytt  3- årigt sponsoravtal skrivs med 
USWE inför 2020 och arrangemanget 
döps om till USWE Uddevalla MTB 
Show, med avsikt att på sikt skapa ett 
flerdagars arrangemang. 



Organisation 

2017 bildades Uddevalla MTB Alliansen, en ideell förening med tre medlemmar, UIS, 
UCK och BMK. Det är i alliansens regi loppet arrangeras.  Styrelsen utser en 
organisationsgrupp om ca 8-10 medlemmar som genomför arrangemanget. 
Alliansens finansiella överskott har efter beslut av årsmötet delats ut till 
medlemsföreningarna. 
Under 2018/19 genomfördes ett omfattande arbete med att dokumentera och styra 
upp arbetet inom gruppen i syfte att underlätta för nya  att ta över arbetsuppgifter 
och ge möjlighet att delegera uppgifter. 
En tung, tidsödande och frustrerande uppgift har varje år varit att rekrytera 
funktionärer till  loppdagen. Totalt har ca 200 funktionärer varit engagerade hela 
eller delar av dagen. De tre klubbarna har inte förmått göra detta inom klubbarna 
utan några funktionärer har ”köpts” in från andra klubbar. 
Då arbetsbelastningen på flera individer i organisationsgruppen varit och var 
extremt hög beslutade medlemsföreningarna hösten 2019 att avstå en del av 
överskottet till förmån för att anlita en projektledare inför arrangemanget 2020. 

Organisationsgruppen inför 2020. fr. v. Markus 
Kårebrand(projektledare), Gunnar Johansson, Tobias 
Revelj, Mats Andersson, Pär Noord, Peter Ahl, Joakim 
Ahl, Martin Noord, saknas: Arjan Vosselman. 

Projektledarens ansvar 
definierades som att ta ansvar över 
marknadsföring, anmälningar, 
kommunikation, kontakter med 
leverantörer, sponsorer och 
markägare , organisera arbetet 
med banan och 
funktionärsrekrytering samt leda 
gruppens övriga. 

 

Covid-19 

Förberedelserna inför 2020 löpte på väl. Projektledaren kom bra 
in i arbetsuppgifterna.  Anmälningsläget såg bra ut och 
förväntningarna var höga med ett delvis nytt koncept. 
När det stod klart att arrangemanget måste ställas in var över 250 
redan anmälda. Deltagarna erbjöds få 50% tillbaks av 
anmälningsavgiften eller flytta sin plats till 2021. De flesta valde 
att behålla sin plats. 



USWE Uddevalla MTB show 2021 
In i det sista var det osäkert om det skulle kunna arrangeras motionslopp med fler än 
150 deltagare under sommaren 2021. Efter FHMs besked i mitten på juni beslutade 
gruppen att genomföra ett bantat arrangemang med max 900 deltagare. 
Under året hade det jobbats intensivt med att skapa en ny bansträckning som erbjöd 
mer skogsstig och inte minst minskade antalet berörda markägare radikalt. 
Efter att flertalet grupper testcyklat nya sträckning beslutades att använda denna på 
loppet 2021. 

Nya sträckningen 

Efter en månads intensivt arbete i 
organisationsgruppen gick det att genomföra 
loppet med samma engagemang och framgång 
som tidigare år. Antalet deltagare blev dock en viss 
besvikelse då vi räknat med att fylla de 900 
platserna. Endast 650 cyklister kom till start. 
Glädjande var dock att stora delar av Svenska 
eliten kom  då detta var det första större 
arrangemanget efter att restriktionerna släppts. 
 
Den nya bansträckningen blev väl mottagen med 
den sammanfattande beskrivningen: Kul men 
utmanande! 



USWE Uddevalla MTB Show 2022 

En av medlemsklubbarna i Uddevalla MTB Alliansen har valt att kliva av med anledning 
av begränsade ideella resurser i föreningen. Flera av medlemmarna i 
organisationsgruppen måste av olika anledningar kraftigt minska de ideella timmar 
som kan läggas på arrangemanget framöver. Detta och de svårigheter föreningarna 
haft att rekrytera frivilliga krafter har föranlett styrelsen att utvärdera olika alternativ 
för hur arrangemanget skall organiseras och drivas framåt. 
 
Ett projektledarbidrag hör sökt hos både Uddevalla Kommun och Thordénstiftelsen 
utan framgång. 
Inför 2020 finansierades en projektledare med överskottet från 2019. Då loppet blev 
inställs 2020 och genomfördes med begränsat antal deltagare 2021 finns inte samma 
förutsättningar inför 2022. 
 
Att engagera fler lokala idrottsföreningar kan vara en möjlighet att fördela ansvar och 
arbetsuppgifter på fler. Ett koncept på den organisationsmodellen beskrivs nedan. 
 
 
 
 En ny organisation 

Grundiden kring en förändrad organisation är att en lokal förening engageras och tar ansvar 
för ett specifikt område. Dessa kan vara en viss del av bansträckningen, en vätskedepå, en 
arbetsuppgift el.dyl. 
När ansvarsområdet är definierat, bedöms och fastsälls det antalet arbetstimmar som 
kommer att behövas. Föreningen får sedan en fast ersättning per nedlagda timmar samt en 
rörlig del baserad på antalet deltagare. 
Bedömningen är att med nuvarande anmälningsavgifter och kostnadsmassa kan ersättningar 
om  ca 80:-  per ideell timma betalas. 
 
 

Organisationsgrupp Projektledare 

Styrelse 

Klubb B 

Klubb A 

Ansvarsområde Ansvarsområde Ansvarsområde 

Klubb E 

Klubb D Klubb C 



Ekonomi 

Samtliga arrangemang sedan starten 2015 har genererat överskott. Uddevalla 
MTB Alliansen har kunnat betala ut ett överskott till medlemsklubbarna alla år 
förutom under det inställda loppet 2020. 
Vid ca 1700 deltagare och med en organisation enligt ovan med ca 1000 
timmars ersatta ideella förberedelser genererar arrangemanget ett överskott 
som täcker en anställd projektledare på deltid. 
 
 Anmälningsavgift             1 140 300 kr  

Sponsorer                  15 000 kr  

Tidtagning -             118 369 kr  

Medalj och diplom -                51 875 kr  

Speaker & ljud -                20 000 kr  

Vätska/ mat mm. -             103 750 kr  

Toa & dusch -                35 000 kr  

Reklam -                25 000 kr  

Mattält -                60 000 kr  

Markägare -                25 000 kr  

Skyltar/flaggor -                10 000 kr  

Rampen -                10 000 kr  

Röjning mm. bana -                20 000 kr  

Sjukvård -                25 000 kr  

Tillstånd -                  3 500 kr  

Kansli                           -   kr  

Funktionärer -                  4 500 kr  

Funktionärer tävlingsdagen -                75 000 kr  

Funktionärstimmar förberedelser -                80 000 kr  

Sockförsäljning                           -   kr  

SCF -                51 750 kr  

Övrigt -                15 000 kr  

Oförutsett -                25 600 kr  

Summa kostnader -             759 344 kr  

Överskott                395 956 kr  
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Ärendenummer: #15174 | Inskickat av: Mats Erik Andersson | Datum: 2021-12-14 08:03

 Mobilnummer
0702002754

 Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Kassör

 Namn på kontaktperson
Mats Andersson

 Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
2 föreningar. UCK och UIS -Skidor/Skridskor

 Postnummer och ort
45191 Uddevalla

 Adress
C/o Andersson, Hova 558

 Bankgironummer
5183-4000

 Organisationsnummer
802506-1501

 Namn på sökande ideell förening/organisation
Uddevalla MTB Alliansen

 Datum till
2022-05-26

 Datum från
2022-05-26

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Uddevalla MTB

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter
Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro
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 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
Intäkter: 1 246 800:- Kostnader: 1 033 531:-

 Typ av idrott
mountainbike

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
info@uddevallamtb.se

E-post
Använd helst infomail eller annan mail som garanterat bevakas

2. Förening / organisation
Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke
Idrottsarrangemang

Beskriv er verksamhet
Uddevalla MTB är ett etablerat motionslopp på mountainbike som arrangerats sedan 2016. Sedan starten har målsättningarna varit 

att ge deltagarna en oförglömlig upplevelse, visa upp Uddevallas varierande och vackra natur samt att överskottet skall tillbaks till 

barn- och ungdomsidrotten i Uddevalla.

Loppet är seedningsgrundande för både Cykelvasan och Grenserittet.

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
Loppet arrangeras enligt Svenska Cykelförbundets regelverk, då det är ett motionslopp och ingen tävling gör inga antidopingstester 

på plats, men skulle misstankar finnas skulle det omedelbart beivras.

Vi har målmedvetet i marknadsföring, banläggning och genomförandet uppmuntrat till ett ökat kvinnligt deltagande. Detta av två 

anledningar. Kvinnor har traditionellt varit underrepresenterade på motionslopp. Att erbjuda ett arrangemang som tilltalar även 

kvinnligt deltagande skulle öka antalet deltagare och ge idrottande familjer en anledning att delta. Av den anledningen har även 

barn- och ungdomslopp arrangerats i samband med huvudloppet.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Arrangemanget bidrar till hållbarhet i en vidare kontext. Att stimulera till ett aktivt friluftsliv och att ge möjlighet till ett utmanande 

träningsmål får individer i alla åldersgrupper att må bättre, äta sundare och inte minst ta chansen att transportera sig på cykel oftare.

3. Ansökan
Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
Arrangemanget vänder sig till motionärer i alla åldersgrupper och med hemvist i större delen av Sverige, Norge och Danmark.

För en mer detaljerad beskrivning hänvisar till arrangemangets hemsida: www.uddevallamtb.se

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Ansökan avser ett ekonomiskt stöd för att återuppta arrangemanget till full storlek och omfattning efter två år av pandemi då loppet 

2020 blev inställt och 2021 endast kunde genomföras med ett begränsat antal deltagare.

Med hjälp av det sökta bidraget kommer föreningen kunna ersätta en projektledare som i sin tur engagerar ett hundratal ideella 

funktionärer från olika klubbar. Dessa får ersättning till sina klubbar för utfört arbete. Med 1500 deltagare är ambitionen att loppet 

därefter bli självförsörjande.

Det nu sökta bidraget skall därför ses som ett engångsbidrag.
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 Förväntad publikstorlek
2000

 Förväntat antal deltagare
1500

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
249000:-

Bifoga fil över budget
    (411 KB)UMTB -22 budget.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Huvudsponsor är USWE, som främst bidrar med marknadsföring av loppet i sociala medier.

Arrento: Bidrar med utrustning

Enervit: Bidrar med sportdryck.

Brandt Bil och Acrius: bidrar med personal.

Destination Uddevalla/Challanger: Stöttar med marknadsföring och kostnader för en del anmälningsadministrativa kostnader samt 

sjukvård.

Div. företag köper startplatser med extra reklamplatser.

Avsikten är att inför 2022 engagera ett större antal ideella föreningar som bidrar/ansvarar för olika ansvarsområden och därmed 

erhåller ersättning för nedlagda ideella timmar till klubben.

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Arrangemangets facebookkonto har organisk och sponsrad spridning till ca 100 000 personer veckorna före loppet.

Stor bevakning i lokalpress och närradio. Viss uppmärksamhet i nationell facktidskrift.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Under de 6 år arrangemanget varit aktivt har Uddevalla blivit uppmärksammat som en cykeldestination. Via arrangemangets 

facebooksida och mailkonto har många råd och tips gett till semestrande och besökande cyklister. Bansträckningens variation 

mellan utmanande skogsstigar, stränder, strandpromenad, stadscykling , vackra vyer och stor publik är unikt i cykelsverige och har 

fått ett stort genomslag.

Intresset för MTB har ökat markant i Uddevalla och UCK har mha bidrag från arrangemanget, Uddevalla Kommun och 

Thordenstiftelsen kunnat etablera fantastiska cykelleder i Bjursjöområdet.

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Publik har stora möjligheter att på nära håll se cyklisterna där tillgängligheten är god.

Bifoga fil, övrig viktig information
    (1,7 MB)Ett MTB lopp i förändring.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Uddevalla MTB 61 km 34 km Fristart

Deltagare Antal anmälda1150 350 10 1510

Anmälningsavgift 700 525 -595

per deltagareTotalt

Anmälningsavgift 982 800 kr              

Sponsorer/ bidrag 264 000 kr              

Tidtagning 118 369 kr-              

Medalj och diplom 46 250 kr-                

Speaker & ljud 20 000 kr-                

Vätska/ mat mm. 92 500 kr-                

Toa & dusch 35 000 kr-                

Reklam 25 000 kr-                

Mattält 60 000 kr-                

Markägare 25 000 kr-                

Skyltar/flaggor 10 000 kr-                

Rampen 10 000 kr-                

Röjning mm. bana 20 000 kr-                

Sjukvård 25 000 kr-                

Tillstånd 3 500 kr-                  

Kansli 249 000 kr-              

Funktionärer 4 500 kr-                  

Funktionärer tävlingsdagen 75 000 kr-                

Funktionärstimmar förberedelser 80 000 kr-                

Sockförsäljning -  kr                       

SCF 45 000 kr-                

Övrigt 15 000 kr-                

Oförutsett 74 412 kr-                

Summa kostnader 1 033 531 kr-           

Överskott 213 269 kr              
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Handläggare 

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

 

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan 2022-2032. 
Planen är framtagen enligt lokalprocessen och av lokalförsörjningsgruppen i vilken 
representanter för samtliga förvaltningar ingår.  
 
Kultur och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har fattat 
beslut om lokalförsörjningsplan för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
investeringar är i tidiga skeden och har ännu inte behandlats av nämnden. 
Kommunledningskontorets förslag till lokalinvesteringar behandlas i kommunstyrelsen i 
detta ärende. I planen redovisas dels investeringar som är beslutade av fullmäktige (i 
flerårsplan 2022-2024) och beställda för genomförande av ansvarig nämnd, dels 
investeringar som är upptagna i flerårsplan för 2022-2024 men ej beställda för 
genomförande i avvaktan på förstudie och kalkyl. Slutligen redovisas objekt i 
behovsanalys- eller förstudiefas. Lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till 
budgetarbetet 2023-2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Lokalförsörjningsplan 2022-2032 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Denna Lokalförsörjningsplan skall ge en bild av behovet av lokaler för kommunens förvaltningar de kommande 
tio åren. Planen skall också ligga till underlag för att upprätta kommande investeringsplan. 
För att tillgodose behovet av förändringar, bibehållen status av fastigheterna samt politisk vilja av att förändra har 
lokalförsörjningsgruppen tagit fram ett antal förslag på åtgärder enligt nedan. 
 
Lokalförsörjningsgruppen har utifrån förvaltningarnas behov sammanställt ett förslag på prioriterad 
investeringsplan för de kommande 10 åren. Se bilaga 1. Observera att belopp i investeringsplanen är preliminära i 
flera fall, vi har använt oss av referensvärden i de objekt det varit möjligt. Även exaktheten i tidplaner varierar. 
För flera objekt krävs förstudie och djupare analyser för att redovisa mer exakta kostnadskalkyler och tidplaner. 
 
Investeringarna är prioriterade utifrån följande faktorer: 
 

 Stor effekt i förhållande till investeringen 
 Snabb effekt 
 Politiska beslut 
 För att lösa arbetsmiljöproblem eller liknande 

 
Förslag på åtgärder ej med i investeringsprioritering 

Socialtjänsten 
 
I kommande kommunala och privata byggnationer av flerbostadshus har socialtjänsten för avsikt att analysera 
möjligheten att uppföra grupp- eller serviceboenden i enlighet med investeringsprioriteringen.  
I anslutning till investeringar eller förhyrningar i gruppboenden uppstår behov av lokaler för daglig verksamhet. 
Då målgruppen bestämmer vilken typ av daglig verksamhet som behövs kommer flertalet av dessa att förhyras 
internt eller externt och är därför inte upptagna i investeringsprioriteringen. Vid internförhyrning i befintlig lokal 
eller extern förhyrning faller behovet av investering bort. 
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Inledning 
Denna Lokalförsörjningsplan gäller för Uddevalla kommuns förvaltningslokaler avsedda för kommunens 
kärnverksamheter utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid, samhällsbyggnad, kommunledning samt 
räddningstjänst.  
 
Kommersiella lokaler med externa privata hyresgäster för industri och kontor ingår ej i denna redovisning. 

Bakgrund 

Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor men genom beslutade 
Riktlinjer för lokalförsörjning (Ua FS23/2006, Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, § 175) så 
fastslogs intentionerna för lokalförsörjning.  Denna lokalförsörjningsplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i 
dessa frågor.  

Syfte 

Syftet med lokalförsörjningsplanering är att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin 
lokalförsörjning samt en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. 
 
En lokalförsörjningsgrupp har bildats vars syfte (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006) skall vara att: 

- samordna lokalfrågor över förvaltningsgränserna 
- vara stöd till lokalbehövande förvaltning 
- initiera interna lokalbyten 
- öka nyttjandet av kommunala byggnader 
- föreslå ändringar i lokalprogrammet 

Målsättning 

Det övergripande målet för lokalresursarbetet skall (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006) ”att använda kommunens 
resurser på bästa sätt”. 
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Förutsättningar för strategisk lokalförsörjningsplanering 

Övergripande 

De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar 
det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att 
minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det 
angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter 
kontinuerlig strategisk lokalförsörjningsplanering. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen kan innebära investeringar samt avyttringar av skiftande storlek. 
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens 
budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings och 
likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. 
Enligt kommunens författningssamling ska den nämnd som äskar investeringsanslag 
även redovisa förslag till finansiering av ökade driftkostnader som följd av 
investeringen. 
Investeringar får utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande 
nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget alternativt via ökat kommunbidrag. 
 
En samordning av lokalresurserna kräver en organisation med tydliga rutiner, ansvar 
och huvudmannaskap. Det övergripande målet ska vara att använda kommunens 
resurser på bästa sätt. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen är knuten till kommunens årliga verksamhetsplanering och 
Budgetprocess enligt punkt 5 ”Processen för lokalförsörjningsplanering i Uddevalla kommun” nedan.  

Tidigare beslut om riktlinjer för lokalförsörjning 

Uddevalla kommun har antagit ”Riktlinjer för lokalförsörjning” genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 
2006, § 175, (Ua FS23/2006). 
 
I dessa riktlinjer finns antaget hur kommunens arbete kring lokalförsörjning skall bedrivas utifrån:  

 Lokalförsörjningsplan och organisation för arbete med lokalförsörjning 
 Förslag till modell för kommunens fastighetsinnehav 
 Lokalförsörjningsgrupp  
 Lokalpool 
 Ansvarsfördelning 
 Inhyrning av externa lokaler  
 Uppsägningstider och uppsägningsbar enhet  
 Andrahandsuthyrning 

 
Denna lokalförsörjningsplan har sin grund i dessa riktlinjer och är ett resultat av fortsatt utvecklingsarbete i dessa 
frågor. Uppdatering och revidering av riktlinjer för lokalförsörjning kommer att ske under 2019. 
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Tidigare beslut om riktlinjer för internhyra 

Uddevalla kommun har antagit ”Riktlinjer för internhyra” genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 november 
2018, § 283. 
 
Riktlinjer för internhyra syftar till att ge förutsättningar för en god lokalförsörjning, en effektiv 
fastighetsförvaltning och därigenom medverka till god ekonomisk 
hushållning i kommunens verksamheter. Riktlinjerna reglerar främst hyresförhållandet för kommunens 
egenägda lokaler utifrån följande: 
 

 Hyresmodell 
 Framräkning av driftkostnad 
 Framräkning av kapitalkostnad  
 Principer för hyressättning för nya objekt samt vid återinvesteringar  
 Gränsdragning och ansvarsfördelning  
 Gränsdragning i samband med ombyggnader  
 Kontraktsvillkor 
 Tilläggsavtal  
 Uppsägning  
 Hantering av lediga lokaler (Lokalbank)  
 Överskott och underskott  
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Policy för lokalanvändningen 

Övergripande 

Kommunen ska ha en övergripande lokalförsörjningsplan som samordnas med kommunens 
planerade verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar i huvudsak för anskaffning och 
förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i 
första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar fysiska och ekonomiska 
konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. 

Nyinvestering i lokaler 

Investeringar i nya lokaler ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt 
lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt 
fastighetsbestånd. 
 
Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas framtida förändring av 
lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. För mer information se ”Riktlinjer för internhyra” antagna 
genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 november 2018, § 283. 

Effektivhet och flexibilitet 

Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att 
underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssystem eftersträvas. 
Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första 
hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning. 

Tecknade av avtal och avveckling av lokaler 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tecknar hyresavtal för kommunens räkning. 
Vid nya externt förhyrda lokaler är tekniska kontoret förstahandshyresgäst och hyr 
sedan ut i andra hand enligt riktlinjer för internhyra. Ansvaret omfattar inte förhyrning 
av bostäder i byggnader där vård och omsorg bedrivs. (Riktlinjer för lokalförsörjning p7.) 
Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av verksamheternas långsiktiga behov, 
visar sig att de inte behövs. Se även: ”Riktlinjer för styrning och ledning §12 Lokaler”. 
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Nuvarande lokalbestånd samt kostnader, övergripande 

nulägesbeskrivning 

Lokalytor  

År 2019 nyttjar kommunens verksamheter lokaler till en yta av ca 390 000 kvadratmeter. 
Cirka 75% av lokalerna är kommunägda och resten förhyrs externt.  
 

Verksamhet  kvm  Kommunägd
Externt 
förhyrd 

Anm. 

BoU  228 350  196 850 31 500 Exkl. Stadshuset se nedan 
SOC  104 900  43 400 61 500 Exkl. Stadshuset se nedan 
KULF  44 500  36 050 9 950 Exkl. Stadshuset se nedan 
KLK  7 900  7 600 300 Exkl. Stadshuset se nedan 
Räddn.Tj  5 600  5 500 0   
Samhällsb  6 450  5 950 500 Exkl. Stadshuset se nedan 
Stadshuset  16 500  16 500 0   
Summa  415 200  311 950 103 250   

 
Tabell 1 Kommunens förvaltningslokaler 

 
Fördelning av lokalanvändandet per förvaltning redovisas i figur 1. 
 

 
 

Figur 1 Fördelning av lokalytor per verksamhet 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över den största lokalytan (55 procent). Samtidigt är det inom denna 
förvaltning som lokalbehovet varierar mest över tid på grund av förändring i befolkningen. Strategisk 
lokalförsörjningsplanering krävs inom samtliga verksamheter där tyngdpunkten bör läggas på BOU, SOC och 
KULF som tillsammans förfogar cirka 90% av kommunens lokalytor. 
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Lokalkostnader 

Kostnader för kommunägda lokaler består av: 
 
Fastighetsskötsel 
Mediaförsörjning (el, olja, fjärrvärme, va mm) 
Reparationer och underhåll 
Administration, försäkring och skatt 
Avskrivningar 
Finansiella kostnader 
 
Kostnader och investeringsutgifter för egenägda lokaler redovisas löpande per anläggning med särskild kod under 
koddelen Objekt. 
 
Redovisningen följer kommunal redovisningspraxis och indelas i enlighet med normalkontoplan för kommunal 
externredovisning. 
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Processen för lokalförsörjningsplanering i Uddevalla kommun 
Lokalförsörjningsplaneringen är knuten till den årliga verksamhetsplaneringen och budgetprocessen, se nedanstående flödesbilder.  
Utifrån sin planering om behov av lokalytor upprättar varje förvaltning ett förslag till lokalprogram på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år) vilken sammanställs 
i denna lokalförsörjningsplan (LFP). 
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Faktorer som påverkar verksamheternas framtida 

lokalbehov 

Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för 
planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av 
investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. 
Utmaning för den strategiska lokalplaneringen är att matcha den framtida 
demografiska situationen, både åldersmässigt och geografiskt, med ändamålsenliga 
lokaler. Detta måste ske med kommunnyttan i fokus och så långt som möjligt inom ramen 
för befintliga resurser. 
 
Uddevalla kommun genomför varje år en befolkningsprognos som är beräknad per den 
31/12 varje år. Totalprognosen är en framskrivning grundad på historisk statistik för in- 
och utflyttade, flyttarnas ålder- och kön, fruktsamhetstal och dödsrisker. Prognosen utgår 
från faktisk befolkning 2020-12-31 efter kön och ålder. Första prognosåret utgörs av 
innevarande år d.v.s. 2021. 
 
Sammanfattningsvis så beskrivs förändringarna i prognos för 2021 tom 2030 i följande 
diagram: 
 

Figur 2 Befolkningsutveckling 
 

 
 
Befolkningsprognosen tom 2030 visar på en ökning till cirka 60 435 invånare. Jämfört 
med läget 2019, 56 703 invånare, är det en ökning med cirka 3 650 personer eller knappt 
6 %.  
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Figur 3 Befolkningsutveckling, barn 0-15 år. 

 

 
 
De kommande åren innebär en total ökning i åldrarna 1-15 år. Prognosen är dock att 
utvecklingen kommer att variera lite i de olika åldrarna. Bland förskolebarn (1-5 år) 
prognostiseras samma nivå som idag (cirka 3 445 barn) till följd av lägre invandring och 
lägre födelsetal Åldersgrupperna 6 – 15 år, d.v.s. grundskolan, prognostiseras att öka med 
cirka 370 barn eller cirka 5 %, från 6 928 barn till cirka 7 300 barn.  
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Figur 4 Befolkningsutveckling, Gymnasieåldrar 
 

 
 
Antalet ungdomar i åldern 16-18 år, d.v.s. gymnasieskolan, prognostiseras att öka med  
cirka 300 st eller 18 % till cirka 2 215 personer.  
 

 
Figur 5 Befolkningsutveckling, Äldre 
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De yngre äldre, d.v.s. 65 – 79 år prognostiseras att öka med cirka 660 personer eller drygt 
7 % och kommer att uppgå till cirka 9 290 personer år 2030.  
Invånare 80 år och äldre prognostiseras att öka med cirka 1 000 personer eller knappt 29 
% och kommer uppgå till cirka 4 475 personer.  
 
Sammanfattningsvis visar den senaste befolkningsprognosen på en utveckling med allt 
fler äldre och en något dämpad ökning av barn och unga jämfört med tidigare prognoser. 

Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån politiska beslut 

Ett flertal generella beslut om inriktningar av olika verksamheter eller 
verksamhetsområden påverkar lokalförsörjningsplaneringen. Exempel på beslut är: 
 

 Klimatlöften 2022 som kommunfullmäktige har antagit om att 
använda trästomme vid byggnation, installera solceller och använda 
"gröna lån" för investeringar. 

 Kommunens övergripande miljömål om att Uddevalla kommun ska 
främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar 
energi 

 Kommunens energiplan  

 
 Rimnersvallsområdet där inriktningsbeslut finns om samling av 

idrotts och fritidslokaler/anläggningar 
 

 

Övriga faktorer som påverkar lokal- och anläggningsbehovsförändringar  

Myndighetskrav som tex tillgänglighet utgör ofta skäl till omlokaliseringar eller 
anpassningar av befintliga lokaler. 
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Lokalernas ändamålsenlighet utifrån den verksamhets som bedrivs är en förutsättning för 
att verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är därför av största vikt 
vid ny- och omlokaliseringar att samtliga krav uppfylls och att lokalerna anpassas innan 
de tas i bruk.  
Lokalförsörjningsgruppen skall vara behjälplig med strategiska förändringar på lång sikt 
och vara involverade i tidiga skeden i förändringsarbetena. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skall sedan bistå förvaltningarna i hela 
förändringsprocesserna till in-/utflyttning.  
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Kommunens framtida utvecklingsområden  
Kommunens fysiska planering, användningen av mark och vatten, beskrivs och regleras i 
översiktsplaner och detaljplaner. Det finns en kommuntäckande översiktsplan samt 
fördjupningar för Ljungskile, Lyckorna och staden Uddevalla samt för Uddevalla 
centrum. Översiktsplanen är rådgivande, medan detaljplanerna är bindande.  
I översiktsplanen redovisa rekommendationer för var ny sammanhållen bebyggelse ska 
placeras. Som grund för bebyggelseutvecklingen finns också bland annat kommunens 
samhällsbyggnadsstrategi och den tillhörande genomförandeplanen samt 
lokalförsörjningsplanen. Genomförandeplanen anger i vilken ordning och i vilken takt 
som bostäder ska byggas ut. Den övervägande delen av nya bostäder ska placeras i 
tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Därefter redovisas att kompletterande sammanhållen 
bebyggelse i vissa fall (exempelvis om VA-anslutning finns) kan förläggas till Skredsvik, 
Hogstorp, Fagerhult, Kyrkebyn, Rotviksbro samt till kustområdena mellan Ammenäs och 
Ljungskile samt mellan Utby och Sundsandvik. 
 
När det gäller strategi för framtida bostadsetableringar så redovisas följande: 
     

1. Möjliggör en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med 
hänsyn till hållbar utveckling. I Uddevalla ska vi använda vårt kustnära 
läge till att erbjuda attraktiva boenden. 

2. Ta Uddevalla ett steg närmare ekologiskt och socialt hållbar utveckling, 
med särskilt fokus på förnybar energi och att minska energiförbrukningen. 
 

När detta skrivs i december 2021 finns i antagna detaljplaner en möjlighet att starta 
byggandet av ca 700 bostäder. 
Bland de bostadsplaner med större omfattning där byggande pågår kan nämnas 
Sundsstrand (ca 200 bostäder), Furuhall och Överbyhöjd vid Rotviksbro (ca 100 
bostäder). 
 
Det pågår flera detaljplanearbeten som möjliggör tillkomsten för nya bostäder. Bland 
större projekt kan nämnasSkarsjövallen i Ljungskile, ca 200 bostäder samt 
Sunningebergen ca 300 bostäder. 
I den fördjupade översiktsplanen för staden Uddevalla pekas bl a ut ett stort 
omvandlingsområde kring Kampenhof och det inre hamnområdet vid Bäveån. Vidare 
anges utbyggnadsområden bl a söder om Kurverödsleden.  
I det område som benämns Fräknestranden, d v s sträckan mellan Ammenäs och 
Ljungskile, pågår en process som underlättar att befintliga fritidshusområden omvandlas 
till åretruntboendeområden, allt eftersom kommunalt VA byggs ut.  
Arbete pågår med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan 
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Sammanställning av verksamheternas lokal- och 

anläggningsbehov  
Varje verksamhet har i detta projekt inventerat sina kommande lokalförändringar. I bilaga 
1 investeringsprioriteringar följer en sammanställning av samtliga verksamheters 
beslutade förändringar samt lokalbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling, 
politiska beslut mm. Mer detaljer kring behoven återfinns i respektive bilaga för varje 
verksamhet. 
 
Beräknade behov av kommande lokalförändringar utifrån teknisk status: 
 

Verksamhet Lokal Åtgärd
Barn utbildning  

- Skolor Herrestadskolan Reinvestering 

 Sandersdalskolan 
moduler 

Ersätts med tillbyggnad – avvaktar 
behovsanalys

 Unnerödskolan 
extern lokal

Ersätts med tillbyggnad– avvaktar 
behovsanalys

 Hovhultskolan Reinvestering
 Äsperödskolan Nybyggnation enligt Förstudie 
 Östrabo 1 Delvis reinvestering

- Förskolor Äsperöd Ersätts med ny
 Källdal Ersätts med ny
 Dalaberg Ersätts med ny
 Helenedal Ersätts med ny
 Parken Ersätts med ny 

Kultur Fritid Natur  
- Fritid Rimnersvallen forts. Rivs/ Ersätts med ny 

 Badhus Ersätts med ny
Övrigt  
 Brandstation Uddevalla Ersätts med ny
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Kommentarer till verksamheternas lokal- och anläggningsbehov 

Lokalförsörjningsgruppen kommer under året att fortsätta sitt arbete med att hitta 
optimala lösningar och förslag för ovanstående behov för att erhålla en gemensam 
planering och samordning av förändringarna inom hela kommunen samt vara stöd 
till lokalbehövande förvaltning och även initiera interna lokalbyten. 
 
Då förändringsprocesserna avseende lokaler tar tid (ofta 2-5år) är det av vikt att 
längre investeringsbeslut fattas än bara för kommande år. Detta för att möjliggöra 
att hitta optimala lösningar samt att använda tillgängliga resurser på optimalt och 
bästa sätt vilket är målsättningen i Kommunfullmäktiges fastslagna ”Riktlinjer för 
lokalförsörjning” Ua FS23/2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtagen av Lokalförsörjningsgruppen 2021-12-22. 
 
Mattias Hagelberg, KLK 
Johan Karlsson, SOC 
Jörgen Wollbratt, KULF 
Tony Andersson, BOU 
Anna Jonsson, BOU 
Lars-Göran Johansson, SB 
Andreas Roos, SB 
Peter Fridlund, SB 
Yvonne Möller, SB 
Sara Norén, SB  

 



Bilaga 1: Investeringsprioritering

Erhållit igångsättningsbeslut flerårsplan och beställda för genomförande (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift

Förbrukat
tom 2021 Återstår 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Netto KB

Summa för perioden: 1 400,7 291,0 1 109,7 540,7 390,0 172,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BoU Ramnerödskolan, om- och tillbyggnad 303,0 151,0 152,0 105,0 47,0 20,0
BoU Skansen förskola 27,0 6,0 21,0 15,0 6,0 2,0
BoU Blekets förskola 45,0 3,0 42,0 25,0 17,0 3,5
BoU Bokenäs förskola 33,0 33,0 10,0 15,0 8,0 2,0
BoU Äsperöd förskola 45,0 45,0 23,0 22,0 3,5
BoU Dalaberg 1:1 förskola, nybyggnad 60,0 60,0 17,0 25,0 18,0 5,0
KLK Brandstation Uddevalla 181,0 63,0 118,0 80,0 38,0
KOF Simhall Rimnersområdet, nybyggnad 464,0 66,0 398,0 140,0 155,0 103,0 21,2
KOF Rimnersvallen 205,0 1,0 204,0 150,0 55,0 9,5
KOF Emaus foderförråd 2,0 2,0 2,0
KOF Kulturstråket 30,0 1,0 29,0 1,0 14,0 14,0
KOF Omklädningsrum Bodele 5,7 5,7 5,7

Bokenäs förskola omtag förstudie
LSS-Gruppbostad Störtloppsgatan färdigställd 2022

Kulturstråket utrustning 6,8 mkr

66,7



Investeringar upptagna i flerårsplan 2022-2024 (mkr)

Förvaltning Projektnamn Total utgift
Förbrukat
tom 2021 Återstår 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Netto KB Kalkyl/Schablon Status

Summa för perioden: 800,0 0,0 800,0 0,0 30,0 75,0 187,0 228,0 50,0 0,0 60,0 50,0 100,0 100,0

BoU Äsperödsskolan F-6 Ny-, om-, tillbyggnad 300,0 300,0 20,0 100,0 150,0 50,0 20,0 S Förstudie pågår

BoU Parken förskola, om- och tillbyggnad 80,0 80,0 40,0 40,0 7,0 S Behovsanalys

BoU Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 45,0 20,0 25,0 3,5 S Behovsanalys

BoU Källdals förskola nybyggnad 45,0 45,0 20,0 25,0 3,5 S Behovsanalys

BoU Helenedals förskola nybyggnad 30,0 30,0 10,0 20,0 2,0 S Behovsanalys

BoU Herrestads förskola nybyggnation 0,0 60,0
KOF Konstgräsplan Kamratgården 4,0 4,0 4,0 S Reinvest.plan

SOC Psykiatri/Missbruksboende 20,0 20,0 10,0 10,0 7,0 S Behovsanalys

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 7,7 S Behovsanalys

SOC Vård- och omsorgsb. 40 platser Nybyggnation 250,0 250,0 50,0 100,0 100,0 81,3 K Detaljplan

Centrum grundskola F-6 utgår 310 mkr
Centrum grundskola 7-9 utgår 310 mkr
Moduler och övriga lokallösningar 20 mkr/år
Vård- och omsorgsboende färdigställt 2032 (2025) 250 mkr (284 mkr)
Psykiatri- och missbruksboende 20 mkr (15 mkr)

132,0



Lokalbehov -  Behovsanalyser Förstudier

Förvaltning Projektnamn Total utgift
Förbrukat 
tom 2021 Återstår 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Netto KB Kalkyl/Schablon Status

Summa för perioden: 332,0 0,0 332,0 4,0 4,0 0,0 13,0 63,0 100,0 100,0 26,0 26,0 0,0 0,0

BoU Västerskolan Idrottshall 0,0 Behovsanalys

BoU Herrestadsskolan Friytor och trafik 0,0 4,0 4,0 Förstudie klar

BoU Norgårdenskolan 0,0 Behovsanalys

BoU Bokenäs skola 0,0 Behovsanalys

BoU Unnerödskolan 0,0
BoU Sandersdalsskolan 0,0
BoU Gymnasieskolan 0,0
BoU Östrabo 1 Idrottshall omklädningsrum
KLK Medborgarhus, stadsbibliotek, kulturskola 0,0 Samverkansavt

KOF Ersättningslokaler ga: Idrottshallen Atletklubb (Ny) 0,0 Behovsanalys

KOF Ridanläggning 0,0 Förstudie

KOF Stadsbibliotek (Medborgarhus) 0,0 Förstudie klar

KOF Kulturskolan (Medborgarhus) Förstudie klar

KOF Konstgräs: Södra del av kommun (Ny) 4,0 4,0
KOF Landbadet personalutrymmen (Ny) Behovsanalys

KOF Växthuset förädling markområdet (Ny) Behovsanalys

SBF Centralkök 0,0 Förstudie

SBF Ersättningslokal Gata Park drift Ljungskile (Ny) 0,0 Behovsanalys

SBF Ersättningslokal Gata Park drift Uddevalla (Ny) 0,0 Behovsanalys

SBF Hovhultskolan ROT 0,0 Behovsanalys

SBF Östrabo 1 ROT 0,0
SBF Kulturskolan Skolgatan 4 ROT (Medborgarhus) 0,0
SOC Servicebostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 7,7 S Behovsanalys

SOC Vård- och omsorgsb. 40 platser nybyggnation (Ny) 250,0 250,0 50,0 100,0 100,0 40,0 S Behovsanalys

SOC Servicebostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 7,7 Behovsanalys

SOC Gruppbostad LSS 26,0 26,0 13,0 13,0 7,7 S Behovsanalys

Margretegärdeskolan utgått

63,1



Sammanställning totalt mkr

Projektnamn Total utgift

Förbrukat
tom 2021 Återstår 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Summa för perioden: 2 532,7 291,0 2 241,7 544,7 424,0 247,0 208,0 291,0 150,0 100,0 86,0 76,0 100,0 100,0

Beställda för genomförande 1 400,7 291,0 1 109,7 540,7 390,0 172,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beslutade flerårsplan 2021 800,0 0,0 800,0 0,0 30,0 75,0 187,0 228,0 50,0 0,0 60,0 50,0 100,0 100,0
Förstudier lokalbehov 332,0 0,0 332,0 4,0 4,0 0,0 13,0 63,0 100,0 100,0 26,0 26,0 0,0 0,0



Externa förhyrningar (motsvarande investering) (mkr)

Förvaltning Projektnamn

Förbrukat
tom 2021

Förbrukat
tom 2020 Återstår 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Netto KB Kalkyl/Schablon

Summa för perioden: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BoU Ljungs-Hälle förskola nybyggnad 0,0
BoU Ljungskileskolan om- tillbyggnad 0,0
BoU Skäret skola nybyggnad 0,0
BoU Råssbyn förskola nybyggnad 0,0
SOC Rotviksbro äldreboende / hemtjänstlokal 20 pl 0,0
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Sammanfattning 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be- 
hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 
unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö- 
hänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser 
samt en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 

 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit relativt låg. Det 
beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp åt- 
gärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt plan. Orsaker till detta är bland annat att samti- 
digt som elevantalet stigit har lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit 
begränsade. Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste åren. Det beror på att 
tre objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, Söndagsvä- 
gens förskola samt Sundsstrands förskola. 

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av genomförandekapaciteten i 
kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för kommande insatser som anges också 
kan genomföras eftersom den ligger till grund för investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan 
bifogas ett förslag på möjliga förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar.  

I december 2019 gav Barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag till förvaltningen att utreda 
Förändring grundskolans struktur i form av Inriktningsbeslut § 154 Dnr BUN 2019/01214. Genom 
denna utredning har förvaltningen sett över sin organisation för skolstrukturen i grundskolan i 
synnerhet och strukturen för övriga verksamheter i allmänhet. Utredningen resulterade i ett beslut 
Barn-och utbildningsnämnden gällande en förändrad skolstruktur för Uddevalla kommuns 
grundskolor i maj 2021. (Beslut Dnr BUN 2019/01214). Beslutet påverkar framtida lokalförsörjning 
och medför därför att denna plan revideras. 

Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att tillgodose behov av 
barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. Konsekvensen är att 
lokalbehoven i vissa fall har behövts lösas med temporära lokaler, i avvaktan på att ordinarie plan 
kan genomföras. 

 
För gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokalbehovet i 
relation till befolkningsökning. Gymnasiets lokalsituation utredes 2019 och som följdes av en 
åtgärdsplan. Pga nya lokalförutsättningar som exempel att fd HCB:s lokaler tilldelats gymnasiet 
kommer en ny utredning utföras för att uppdatera gymnasiets lokalbehov. I denna 
lokalförsörjningsplan belyses dock Barn- och utbildningsnämndens ansvar att besluta om 
dimensionering av gymnasieskolans utbud utifrån elevers efterfrågan av utbildning samt 
ekonomiska förutsättningar. 
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Inledning 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 
inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola). 

 
Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolkningsökning för 
barn och ungdomar i kommunen, även om befolkningsprognosen skrivits ner de senaste två åren. 
Detta kräver tillgång till ändamålsenliga lokaler som erbjuder en god arbetsmiljö för barn, elever och 
personal och en lärandemiljö i enlighet med det statliga uppdraget i skollag och läroplaner. Detta 
ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd dels nybyggnation av både förskolor och 
skolor. 

 
Lokalförsörjningen handlar om att kommunen skall tillgodose invånarnas behov av skolor i områden 
där människor bor. I Uddevalla planeras fler nybyggnationer av såväl hyresrätter, bostadsrätter och 
villatomter. Framtida förändringar: 
 
Ytterområden, som enligt befolkningsprognos kommer öka på grund av framtida byggnation: 
• Forshälla 
• Lanesund 
• Rotviksbro 
• Ammenäs 
• Ljungskile 
 
Centrumområden som enligt befolkningsprognos kommer öka på grund av framtida byggnation: 
• Äsperöd 
• Bohusgården 
• Skogslyckan 
 
Områden där befolkningsprognosen är osäker: 
• Dalaberg 
• Hovhult 
• Tureborg 
 
Osäkerhetsfaktorer: 
Folkbokföringsuppgifterna tenderar vara mer osäkra i dessa tre områdena än i andra. Lägenheter 
avsedda för ett genomsnittligt antal personer bebos ofta av fler än vad folkbokföringsregistret anger. 
Uppdämda behov av anhöriginvandringar ligger också som en osäker parameter i framtiden, som en  
följd av exempelvis pandemisrestriktioner i resandet. 
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Befolkningsutveckling för barn och ungdomar i Uddevalla 
 

Den största befolkningsökningen i Uddevalla avser gymnasieungdomar. Gymnasieskolan attraherar 
både kommunens egna ungdomar och närliggande kranskommuner som inte alltid själva har en 
gymnasieutbildning. Uddevallas utveckling skall ses i ljuset av att många kranskommuner har en 
negativ befolkningsutveckling. Grafen nedan visar endast Uddevallas egna ungdomar. De elever som 
går på fritids har den mest plana befolkningsutvecklingen. Anmärkningsvärt är att gymnasiet ökar 
brant från 2025-2028. 
 
 
 
Diagram 1 Befolkningsprognos procentuell förändring Uddevalla 2022 - 2030 
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Diagram 2 Befolkningsprognos antal förändring Uddevalla 2022 - 2024 
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Förslag på förändringar till flerårsplan 2022-2031 investeringar 
 
 
I Barn- och utbildningsnämndens flerårsplan finns en förteckning över ett 25-tal objekt. I investe- 
ringsplanen redovisas när i tid objekten skall byggas samt hur kostnaderna belastar investeringsbud- 
geten. Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning kring strukturförändring inom 
grundskolan, vilket påverkar såväl förskola som gymnasium. Förslag på förändrad flerårsplan ligger 
därför som en bilaga till denna lokalförsörjningsplan 2022 - 2031. Notera att bifogad bilaga är en 
dagsaktuell uppdatering som kan komma att förändras (beroende på underlag från utredning) när 
kommande investeringsbeslut i budgetprocessen skall fastställas. 
Se bilaga 4 Förslag till flerårsplan 2022-2031 Investeringar 

 
 

                                                                                                                            
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet utgår från att 90 procent av barnen i 
åldrarna 1–5 år nyttjar barnomsorg i kommunal eller i fristående förskola/pedagogisk omsorg och att 
enskilda förskolor/pedagogisk omsorg är oförändrat under perioden 

1.1 Nuläge 
En skillnad mot föregående års prognoser är att trenden med ökat antal yngre barn inte längre verkar 
gälla. Detta är något som även SCB lyfter fram I sina befolkningsstatistik. Därför ses en lägre prognos 
över 1-5 åringar i denna prognos än tidigare. De tio år framåt som Uddevalla kommuns totalprognos 
sträcker sig innebär att år 2030 väntas antal 1-5 åringar ligga på samma nivå som 2020.  

Under den närmaste 5-årsperioden visas även prognos områdesvis, och behoven är olika i olika 
kommundelar. Behoven av barnomsorg med förbättrad arbetsmiljö är stor och det är därför 
angeläget att Barn- och utbildningsnämnden fullföljer de planerade investeringarna gällande 
förskolelokaler. Investeringsplanen syftar till att tillgodose behov av ökade platser, men i nuläget 
måste framför allt behovet av ersättningslokaler av arbetsmiljöskäl tillgodoses. 
 
Det finns ett stort behov för utbyte av befintliga lokaler både ur verksamhetens arbetsmiljösynpunkt 
men också ur lokalteknisk synpunkt. Många byggnader är uttjänta och till viss del med eftersatt 
underhåll. 
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I tabell 1 nedan Diff. kapacitet-behov Uddevalla totalt är endast en liten del avräknade gällande de 
lokaler tillfälliga/permanenta som ska avyttras eller bytas ut. Beslut om avyttring kommer att 
succesivt beslutas allt eftersom ny lokalyta tas i anspråk. I viss mån kan ett eventuellt behov av 
lokaler som permanent ska avyttras behövas kortsiktigt för evakuering.  
 
Tabell 1 Översikt förskolans kapacitet och befolkningsprognos 2021-2025 
 

Uddevalla totalt 2021 2022 2023 2024 2025 
Förändring 
2020-2025 

antal 

Förändring 
2020-2025 % 

Befolkning 1-5 år 3433 3415 3383 3369 3347 -86 -2,5% 
Behov av plats (90 %) 3090 3074 3045 3032 3012 -77,4   
Befintlig kapacitet 3022 3022 3022 3022 3022   0,0% 
Varav nya beslutade 0 54 288 468 654     
Diff. kapacitet – behov  -68 3 265 458 664 731,4   
 
 

 
 
Kapacitet 
Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av- 
delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på hel- 
tid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag där variationer kan förekomma 
beroende på lokalers möjligheter och utformning. 

 
Se Bilaga 1 Förskolans kapacitet och områdesförteckning för fler detaljer. 

 
 
1.2 Antal barn 2020 och befolkningsprognos 2021 - 2030 
Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig endast fram till år 2025 och för kom- 
munen som helhet till och med 2030. I tabellen nedan redovisas befolkningsutveckling i Uddevalla 
som helhet för barn mellan 0 - 5 år. Notera att 2020 är faktiskt antal barn och att 2021 och framåt 
tillhör prognosen. Utifrån nedan tabell kan man se ett nästan oförändrat antal barn 2030 jämfört med 
2021 års siffror. 
 
Tabell 2 Översikt förskolans befolkningsprognos 2021-2030 

 

Skolform Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 621 630 621 626 624 631 638 645 652 661 670

Barnomsorg 1 672 637 647 641 646 643 650 656 663 671 679

2 681 685 653 665 659 662 660 666 673 680 687

3 714 692 697 669 678 671 675 672 679 685 692

4 698 716 696 703 677 686 680 683 681 687 694

5 681 704 722 705 709 685 693 687 690 689 695

Totalt: 3 446 3 434 3 415 3 383 3 369 3 347 3 358 3 364 3 386 3 412 3 447

Diff mot : 2021 -0,6% -1,5% -1,9% -2,5% -2,2% -2,0% -1,4% -0,6% 0,4%
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1.3 Plan för utökning av kapacitet för att möta befolkningsprognos och underhåll av 
fastigheter 
 

Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2022 - 2025. 
 
 
Tabell 3 Plan för utökning av förskolans kapacitet och underhåll 
 

Område Kapacitet Objekt och åtgärd Status okt. 2021 
 
 
 
 
 
 

Norr/Väster 

 
 

108 

 
Blekets förskola, 6 avd. Nybygg- 
and. 

 
Byggnation pågår. Klar  

-22. 

144 “Dalaberg 1:1”, 8 avd. 
Detaljplan laga kraft okt. -21. 

Projektering ska startas 
Klar -24. 

 
72 

 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny- 
byggnad. Positivt 
förhandsbesked bygglov. 

 
Projekt startat. Klar -25. 

Söder/Centrum  
54 

 
Skansen 3 avd. Nybyggnad. 

 
Byggnation pågår. Klar  
-22. 

 

Öster/Lane-Ryr  
108 

Äsperöds förskola 6 avd. Ny- 
Byggnad. Detaljplan laga kraft 
nov. -20. 

 
Projektering pågår. Klar  
-24. 

Ljungskile/ 
Forshälla 

 
 

108 

 

Ljungs-Hälle förskola 8 avd. 
Nybyggnad. 

 
Byggnation pågår. Klar  
-23. 

 

144 
 

Råssbyns förskola 8 avd. Positivt 
förhandsbesked bygglov. 

 

Projektering ska starta. 
Klar -25. 

 
 
Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 
Tabellen ovan visar plan för utökning av kapacitet (ökning av antal platser för förskolan). I denna 
plan måste även förskolor som är små och oekonomiska att driva (2-avdelningar) ersättas med 
större enheter. 

 
Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvaltning 
borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga ener- 
gilösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för elva år sedan en 
lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har endast 
underhållits med nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med Barn- och utbild- 
ningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess, men har fått skjutas på framtiden. Det har 
främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit begränsade. Situat- 
ionen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket.  
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En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera av 
de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostna- 
der eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vidare utgör små organisa- 
tioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. 

 
 
Sammanfattning 
Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 
befolkningsökningen fram till 2025. Tillgången på platser är fortfarande ojämnt fördelad inom kom- 
munen, vilket innebär att Barn- och utbildningsnämnden behöver vara noggrann i sina val av vilka 
områden som skall satsas på. Det gäller både utökning av platser och för att tillgodose ändamålsen- 
liga lokaler med god arbetsmiljö. 
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2.  GRUNDSKOLOR 
2.1 Nuläget 
Två faktorer under året 2021 påverkar och förändrar behovet av lokalförsörjning gällande 
grundskolan i Uddevalla kommun. Den första är utredningen av, och beslutet kring en förändrad 
skolstruktur för grundskolan. Den andra är Skolinspektionens beslut att bevilja nyetablering av en 
friskola som fullt utbyggd ska ha kapacitet för 500 elever, åk 4-9. 
 
Tidigare har skolplaneringen utgått från befolkningsprognoser med antagandet att elever som bor i 
området också väljer att gå i närmaste skola. Utredningen gällande förändring i grundskolans struktur 
visade att antagandet att de elever som bor i området också är de elever som går på skolorna är 
felaktig.  
Effekten av skolvalet ger olika konsekvenser på olika delar i Uddevalla. Fler vårdnadshavare från de 
norra skolområdena, än i övriga Uddevalla har sökt till fristående verksamhet och de har även sökt till 
andra kommunala skolor. Detta leder till ett mindre elevunderlag för de kommunala skolorna än man 
tidigare utgått ifrån. 

  Utifrån Skolinspektionens beslut om etablering av ytterligare en friskola i Uddevalla kommer 
kommunens elever inte att fylla alla skolor. Detta innebär att Uddevalla kommun av ekonomiska skäl 
kan behöva lägga ned en eller två skolor.  

 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick av Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en förändring av grundskolans struktur i form av ett inriktningsbeslut (2019-12-
10 § 154).  
Följande delar skulle utredas:  

• utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till lokalmöjligheter i HCB samt 
Margretegärdeskolan  

• mot bakgrund av ovanstående, utreda nödvändiga revideringar i lokalförsörjningsplaner för 
grundskolan, förskolan samt gymnasieskolan samt  

• mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i 
investeringsplanen  

Syftet med uppdraget var att utreda om Barn- och utbildningsnämnden kunde utnyttja 
Margretegärdeskolan för grundskolan i syfte att lösa lokalbehov. Samtidigt påtalades att genom ett 
långsiktigt strategiskt arbete kan effekter nås som skulle innebära mindre segregerade skolmiljöer och 
en resursfördelning som mer effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed medföra en högre 
måluppfyllelse. Under utredningen genomfördes en fördjupad analys av befolkningsutvecklingen, 
elevernas val av både kommunal och fristående skola och dess konsekvenser. Analysen visade att 
grundskolans behov att använda Margretegärdeskolan inte längre finns kvar på grund av de 
förändrade förutsättningarna som framkommit under utredningens gång.  
 
Genom att genomföra organisationsförändringar vad gäller enhetsindelningar och nyttja grundskolans 
redan befintliga lokaler kan syftet med inriktningsbeslutet ändå nås. Hänsyn har då tagits till 
planerade om- och nybyggnationer. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2021 att från och med HT -22 gäller följande 
enhetsindelning av angivna grundskolor:  

• Sandersdalsskolan F-5 blir i stället Sandersdalsskolan F-3  
• Unnerödsskolan F-5 blir i stället Unnerödsskolan 4-6  
• Hovhultsskolan F-6 blir i stället Hovhultsskolan F-3  
• Västerskolan 6-7 och Västerskolan 8-9 upphör och blir i stället Västerskolan 7-9  
• Ramnerödsskolan F-2 och 7-9 upphör och blir i stället Ramnerödsskolan F-9 

 

Kapacitet 
Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och beräknas utifrån det kapacitetsmått 
som används vid nybyggnation, vilket innebär klasstorlekar som är 22,5 elever i åk F-6 och 27,5 i åk 
7-9. Kapacitetsmåttet för respektive enhet kan till viss del variera utifrån organisatoriska aspekter 
och gruppers sammansättning.  

 
Utredningen kring förändrad skolstruktur (Inriktningsbeslut § 154 Dnr BUN 2019/01214) visar att 
enheter har tagit emot fler elever än tidigare angett kapacitetsmått. Enheter med högre söktryck har 
för att bereda plats, tagit bort arbetsrum, flyttat bibliotek till mindre lokaler, delat upp större lokaler 
till fler klassrum och så vidare. 
 
Förutom att prognoser i befolkningsutveckling har skrivits ned de senaste två åren, så har även 
skolornas strävan att ta emot så många elever som möjligt, påverkat grundskolans uppgifter om 
kapacitet.  

 
Tabellen nedan beskriver konsekvensen av ovanstående faktorer och leder till ett minskat behov av 
375 elevplatser i norra området än vad som kommit fram i tidigare underlag. 
 

Tabell 4 Kapacitet 
 

 
För att komma tillrätta med överkapaciteten och även skapa förutsättningar för god arbetsmiljö 
genomförs följande åtgärder i det norra skolområdet: 

• 100 färre elevplatser på Hovhult (F-3) – Hovhults år 4-6 placeras på Ramneröd 
• 150-180 färre elevplatser på Väster (7-9) – I ursprungligt beslut är Väster en 7-9 enhet och år 

6 finns kvar inom Sandersdal och Unneröd.  
• 100 färre elevplatser genom förändrat kapacitetsmått i norra området – återgår till det 

kapacitetsmåttet som angavs i ursprunglit beslut samt att förändring leder till bättre arbetsmiljö 
för personal och elever på alla enheter pga minskat trångbodhet. 

 

 

Förändrad kapacitetsnivå 109 
Elevunderlag minskat i prognos 216 
Fler till friskola 50 
Överkapacitet 375 
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På detta sätt kan enheterna i norra skolområdet (Dalaberg, Hovhult, Norr, Unneröd, Sandersdal, 
Väster och Ramneröd) återgå till det kapacitetsmåttet som fanns i tidigare beslut. Enheterna i norra 
området har i ett flertal resultatdialoger beskrivit negativa konsekvenser av det ökande elevtalet och 
den trångboddhet som finns.  

 
Förslag på kapacitetsmåtten på enheterna i det 
norra området utgår från de mått som används 
när nya enheter byggs. 

 
Tabellen intill visar möjlighet att fastställa 
följande totala kapacitetsmått: 

 
Justeringen av kapacitetsmått med 22,5 elever 
per klass inom F-6 och 27,5 elever per klass 
inom år 7 – 9 kommer leda till 
omställningskostnader för grundskolan. 
Förändringen kommer påverka flera enheters 
budget, tjänstefördelning och organisation och 
kommer vara svår att genomföra fullt ut från ht 
2022.  

 
 
 
2.2 Ny skolstruktur i tabellform, lokalförsörjning 
 

Enhet Nytt 
kapacitetsmått 
Totalt per 
enhet 

Sandersdal F-3 330 
Unneröd 4-6 270 
Hovhult F-3 180 
Dalaberg F-6 315 
Norrskolan F-6 315 
Ramneröd F-6 300 
Ramneröd 7-9 330 
Väster 7-9 350 

Åtgärd Beskrivning Beräknade 
ekonomiska  
besparingar/kostnader  

Lokaler 
Hovhultsskolan 

Delar av E-huset kan användas av 
förskolan om Hovhult blir F-3 enhet och 
år 4-6 till Ramneröd. Här kan man ha upp 
till fyra avdelningar. Det innebär att 
hyreskostnaden per avdelning minskar. 
 

Ny kostnad 
  

+  390 000 kr/år 
 

EFI -  Enheten för 
Flerspråkighet och 
Integration– I17 

EFI =tidigare Modersmål och Bryggan.  
EFI´s verksamhet var tidigare förlagd till 
Äsperöd men flyttade till I17 på grund av 
att skolan behövde fler klassrum. 
Lokalen på I17 kostar ca 600 000 kr per 
år. 
Verksamheten kan placeras i andra 
lokaler eftersom de inte kräver tillgång 
till idrottssal. 
 

- 630 000 kr/år 

Grundsärskola 7-9 
Sommarhemmet  

Antal elever som har rätt att tillhöra 
grundsärskolan har ökat. 

Inga förändringar 
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Ett tidigare inriktningsbeslut syftar till att 
samla hela grundsärskolan på ett ställe 
och i stadieadekvat sammanhang – det 
vill säga i anslutning till jämnåriga på 
grundskolan. 
Detta behöver utredas vidare. 
 

Grundsärskola - 
Stråket 

Stråket är idag den enda särskolenheten 
som inte finns i stadieadekvat 
sammanhang. 
Här finns inte förutsättningar för flytt till 
Källdal som det tidigare var tänkt. Kan 
ske om nödvändiga kapacitetshöjande 
åtgärder vidtagits i Herrestad/Norgården-
området.  
 

Inga förändringar 

Källan Större delen av Källans verksamhet finns 
i  Äsperöds lokaler. 
En del av Källan finns i Västerskolans 
paviljonger (Vita Huset) 
Källan borde samlas på ett och samma 
ställe. I nuläget finns inte möjlighet att 
avyttra denna.   
Förslag att Källans samlade verksamhet 
räknas in i förstudien för ny skola i 
Äsperöd. 
 

Ingen förändring 

Sandersdal 
tillfälliga lokaler 

Tillfälliga lokaler är provisoriska och 
undermåliga. 
Idag rymmer de 

• 100 elever 
• 2 årskurser år 4+5 
• 4 klasser 

Idag ser vi inte möjlighet att avveckla 
Sandersdals tillfälliga lokaler.  
 

Ingen förändring 

Unneröd tillfälliga 
lokaler 

Tillfälliga lokaler är provisoriska och 
undermåliga. 
Idag rymmer de 

• Ca 44 elever 
• En årskurs – alltid år 1 i dessa 

lokaler 
• Två klasser 

Idag ser vi inte möjlighet att avveckla 
Unneröds tillfälliga lokaler. På sikt finns 
möjlighet till detta. 
 

Ingen förändring 
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2.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-9, 
befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 
 

 
Tabell 5: Aktiviteter för genomförande inom grundskola 

 
Område Skola Aktivitet Status nov 2021 
Ljungskile Ljungskileskolan åk F-9 Projektering Projektering pågår. 

Klar -25 (alt. -25 & -
27) 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-6 Förstudie tillfälliga lokaler 
evakuering 

Förstudie pågår. 
Klar -23. 

Ljungskile/ 
Forshälla 

Skäret F-6 Planarbete detaljplan Planar Pågår. Klar 
-25. 
 

Herrestad/Bokenäs Herrestadsskolan F-6 
 
 

 Förstudie friytor och trafik,                                                                                          
planerat underhåll lokaler. 

Förstudie fram-
tagen. Klar -22  & 
-23. 

Norr/Väster 
 

Ramneröd F-9 
 
 
Sandersdal F-3 
 
 
Unneröd 4-6 

  Om-, till- och nybyggnad 
 
 
  Behovsanalys 
 
   
  Behovsanalys 

Byggnation pågår.     
Klar -22/-23. 
 
Genomförs Ht-22. 
 
 
Genomförs Ht-22. 

 
  

Väster tillfälliga 
lokaler 

Om paviljonger ska avvecklas behöver 
Källans verksamhet placeras i andra 
lokaler. 
Västerskolan har kapcitet i 
huvudbyggnaden för ytterligare fyra 
klasser jämfört med idag. Begränsning är 
gymnastiksalen pga utökning av 
timplanen i idrott och hälsa. 
 

Ingen förändring 

Ramneröd F-2 
tillfälliga lokaler 
vid Norrskolan 
 

Tas bort när Ramneröd F-6 är klar -22/-
23. 

- 2 200 000 kr/år 

Herrestads och 
Norgårdens lokaler  

Herrestads lokaler renoveras för att möta 
behov av F-6 verksamhet HT -22. 
Behovsanalys av Norgårdenskolan 
kommer att genomföras. 
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Tabell 6: Övriga långsiktiga aktiviteter som behöver påbörjas 

 
 

Sammanfattning 
 
Grundskola årskurs F-6 
Kommunens största bostadsexpansion sker i Forshälla-Ammenäs och Ljungskile. 
Behovsanalys behöver utföras gällande konsekvenser av ny enhetsindelning Sandersdal F-3 och 
Unneröd 4-6, bl.a. i relation till fritidsverksamheten. 
Nyöppning av fd. Herrestadsskolans lokaler Ht -22 innebär en möjlig med kapacitetsökning av 
antalet grunskoleplatser med 250-350 st. Med hänsyn till beslut utifrån (Inriktningsbeslut § 154 
Dnr BUN 2019/01214) finns inte behovet av någon Centrumskola F-6. 
 
 

  Grundskola årskurs 7-9 
  Med hänsyn till beslut utifrån utredning (Inriktningsbeslut § 154 Dnr BUN 2019/01214) finns inte 

behovet av någon Centrumskola 7-9. 
  Behovet av idrottshall Västerskolan behöver prövas igen utifrån nytt kapacitetsmått. 
 

Område Skola Aktivitet Status nov 2021 
Norr/Väster Västerskolan åk 7-9 Behovsanalys för 

idrottshall. 
Genomförs Ht-22. 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 
 
 
 
Norgårdenskolan 7-9 
 

Behovsanalys 
 
 
 
Behovsanalys 

Genomförs Ht-22. 
 
 
 
Genomförs Ht-22. 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-6 Förstudie Underlag för beslut BUN 
(klar -28 måste invänta 
nytt C-kök). 
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4.  GRUNDSÄRSKOLAN 
 

Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka- 
ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. 

 
Grundsärskolan som består av två läroplaner, grundsärskolans samt träningsskolan finns idag vid 
tre skolenheter. Efter en utredning gällande grundsärskolans organisering och lokaler (våren 
2018) är uppdraget att samla verksamheten till två enheter istället. 

 
Grundsärskolan åk 1-6 på Äsperöd och har läsåret 20/21 flyttat till Källdalsskolan. Ambitionen att 
även flytta Sommarhemmets åk 7-9 samt Stråkets 7-9 har fått vänta då Norgårdensskolans lokaler 
inte medgivit tillräckligt med plats för dessa verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ser 
inte att man i nuläget har några andra möjligheter än att låta dessa verksamheter vara kvar i 
Sommarhemmet respektive Stråkets lokaler. 

 
 

Tabell 7: Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor Årskurser Antal elever 
sept 2021 

Stråkets Träningsskola 7-9 20 
Sommarhemsskolan 7-9 7-9 22 
Källdalsskolans grundsärskola 1-6 1-6 63 
Individintegrerade i grundskolor 1-9 2 
Totalt antal elever i grundsärskola                     107 
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5. Gymnasiet  
Gymnasieskolan är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. I Uddevalla finns den kommunala 
Gymnasieskolan och två fristående enheter; Drottning Blanka och Thorén Innovation School. 
Tillsammans erbjuder de ett brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. 
Uddevalla ingår i samverkansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring  
45 procent av eleverna i Uddevalla Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom  
Fyrbodal.  

  
Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav fem högskoleförberedande 
program, tolv yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de  
nationella programmen finns Introduktionsprogrammet (IM). Detta består av fem olika inriktningar 
varav en är Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för när
varande ca 200 elever)   

  
 Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband  
med detta gjordes lokalanpassningar. Bland andra lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasie-
särskolan från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har  
lämnats över till vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat på 
grund av antalet nyanlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nation- 
ella program. Utvecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän (friskolor, samt andra kom- 
muner) utvecklas och av hur eleverna väljer utbildning. Ett införande av så kallat ”fritt sök” inom 
Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten. 
  
Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade 
möjligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 
ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har dock 
påverkats mindre av detta än många andra kommuner. Orsaken finns bland annat i att Uddevalla av 
tradition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många program, 
vilket gjort att Barn- och utbildningsnämnden kunnat behålla utbildningar som andra tvingats lägga 
ner. Det har i sin tur gjort att eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hem- 
kommunen.  

Lokalbehovet påverkas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går lär-
lingsutbildning ökar, minskar behovet volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kvalitets-
skäl måste dock skolan tillhandahålla specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som inte kan 
genomföras på en arbetsplats. 53 procent av eleverna går på högskoleförberedande program och 47 
procent på ett yrkesprogram.  
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Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av loka- 
lanpassningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan 
minska samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd 
men det kan krävas lokalinvesteringar för ombyggnader. Det är emellertid angeläget att påpeka att 
det är Barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om vilket omfång av programutbud som 
skall tillhandahållas, samt antal platser. 

 
 
 

5.1 Tabell 8 Förteckning över befintliga gymnasieenheter samt elevtal 2021-10-18  
 Gymnasiehus   Program  Antal elever    
Agneberg   Ekonomi   

Samhällsvetenskap SPINT   
Försäljning och Administration   
Restaurang Livsmedel   
Lärlingsutbildnig(GLUAG)   
Introduktionsprogram   
Gymnasiesärskolan   

   1127  
   
   
   
   
   
   
Varav 25 sär   

Sinclair   Estetiska programmet    
   

254  

Margretegärde   Introduktionsprogram (5 st)   
Lärlingsutbildning (GLU)   
   

183  
  
   

Östrabo 1   Naturvetenskap   
Teknik   
Vård och omsorg   
Introduktionsprogram   

648  

Östrabo Yrkes   Hantverksprogrammet (5 st)   
Bygg och anläggning   
El och energi   
Fordon och transport   
Industritekniska programmet   
VVS och fastighet   
Lärlingsprogram(GLU)   
Introduktionsprogram(IMY)   
Gymnasieärskolan   

 834  
   
   
   
   
   
   
   
Varav 64 sär   

Drottning Blanca   
   

Beteendevetenskap   
Ekonomi   
Försäljning och marknadsföring   
Sjukvård-omsorg-säkerhet   
Stylist   
Individuellt val Fotboll   

96  

Thorén Innovation School   Innovationsprogram   
IT-program   

62  

  
Totalt antal elever  
Samtliga program  

  
  
  

3204  
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5.2 Antal elever 2019 och befolkningsprognos 2020-2030 
 
Tabell 9 Översikt gymnasiets befolkningsprognos i Uddevalla 2020-2030 
 

 

 
 
 
 
Antalet elever från Uddevalla som når åldern 16-18 år i gymnasieskolan beräknas öka med ca 13% 
procent de närmaste åtta åren. Av dessa söker en majoritet sin gymnasieutbildning i Uddevalla, men 
några väljer andra alternativ. Det totala antalet elever med kranskommunernas ungdomar inräknat 
har varierat över tid. De senaste fyra åren har dock antalet elever inskrivna på Uddevalla gymnasie- 
skola varit relativt konstant. 
 
I tabell 12 nedan redovisas först antal elever Uddevalla Gymnasieskola 
2017–2021. 

 
 
Tabell 10 Gymnasiets elevvolym sammantaget senare år 1/9 ur extens (inkl särskolan ca 92 elever) 

 
År                             2017             2018           2019               2020                2021  
Antal elever  3240  3192  3127  3137  3146     

 
5.3 Antal förväntade elever inom UG  
 
 
För hela perioden kommer en topp runt 2028 enligt befolkningsprognosen. Denna ökning stämmer 
med tidigare prognoser och med lokautredningen från 2018. Däremot har antalet ungdomar i 16–18-
årsåldern under tidigare prognoser, som byggt på VGR:s eget underlag, visat på större 
ungdomsgrupper generellt. Framför allt pekade prognoserna tidigare på ökningar i de större 
städerna. De mindre kommunerna ökade inte utan låg relativt stabilt på samma nivå. Efter kontakt 
med ansvarig kontaktperson på statistikdatabasen framkommer att underlagen för prognoserna som 
tidigare gjordes av VGR numera kommer från SCB. En skillnad i prognoserna är att VGR tog med i 
beräkningen regionala och lokala projekt av typen nyetablering av större verksamheter och nya 
bostadsområden. SCB:s prognoser bygger endast på historiska data. Detta kan förklara att 
befolkningsprognosen inte visar på lika kraftig ökning som den från 2018. 
 
Fram till 2028 fortsätter andelen Uddevalla elever inom Uddevalla Gymnasieskola att öka, ök- 
ningen är omfattande ca 280–300 elever och utgör därmed den klart största delen av periodens elev- 
ökning. Utifrån beräkningsmodellen är elevökningen ca 390-400 elever. Detta ger att ca 70 procent 
av elevökningen under perioden är Uddevallas egna elever. Revideringen av SCB statistiken inne- 
bär i nuläget att det är ca 100 färre gymnasielever 2028 av Uddevallas egna elever. 

  

Skolform Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gymnasieskola 16 658 627 662 693 672 705 758 748 748 750 738

17 658 669 640 675 689 670 701 751 742 742 744

18 602 675 688 662 670 683 665 694 740 732 733

Totalt: 1 918 1 971 1 990 2 030 2 031 2 058 2 124 2 193 2 230 2 224 2 215

Diff mot : 2021 1,0% 3,0% 3,0% 4,4% 7,8% 11,3% 13,1% 12,8% 12,4%
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5.4 Plan för utökning av kapaciteten att möta befolkningsprognos och underhåll av 
fastigheter 
 
 
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 41 procent av sina elever från andra kommuner. Andel utifrån 
kommande elever minskar och andel Uddevallas egna elever ökar under perioden. För Uddevalla 
kommuns finansiering av gymnasieskolan kommer detta att leda till ökande kostnader för gymna- 
sieskolan utifrån att andelen egna gymnasielever kraftigt ökar. Utöver kostnadsökningar för gymna- 
sieutbildningen kommande år så är det av mycket stor vikt att andelen interkommunala ersättningar 
för elever inte minskar ytterligare såvida inte Uddevallas egen kostnad skall öka avsevärt för gym- 
nasieutbildningen för kommunens egna elever. Inom utbildningsutbudet varierar efterfrågan mellan 
utbildningarna. Andelen utifrån kommande elever söker i högre grad yrkesutbildningar samt de ut- 
bildningar som inte erbjuds inom övriga kommuner i regionen. 

 
Lokalförsörjningsprogrammet för perioden behöver särskilt beakta dessa utbildningars lokalbehov 
utifrån politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Om Barn- och utbildningsnämnden avser att 
fortsatt möta efterfrågan av dessa utbildningar i Uddevalla Gymnasieskola kommer givetvis 
kostnaderna att öka. 
 
Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Valet till gymnasieskolan 
hänger samman med vad Barn- och utbildningsnämnden beslutar gällande tillgången till platser i de 
olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare lokalförsörjningsplanen men när 
elevantalet ökar ytterligare måste lokalplanen ställas i relation till ekonomin. Detta gäller särskilt 
yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag. 
 
Det är en önskan från verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus- 
område”, det vill säga stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom 
området som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar 
finns framför allt i Sinclair-byggnaden. Denna byggnad är dock ålderstigen och nödvändiga 
renoveringar blir kostnadsdrivande i jämförelse med en nybyggnation. Dessa perspektiv måste tas 
med i den övergripande lokalplaneringen i kommunen (Sinclair ägs och förvaltas av en extern 
hyresvärd). 

 
Ytterligare analys kommer att krävas för att i sin tur ange om, och i så fall, vilka eventuella 
kompletteringar och tillbyggnader som kan behövas i övriga skolhus för bidra att ta emot fler ele- 
ver. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från hösten -20 nått sin maxgräns när 
det gäller elevantal.  
 
Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar aktivt 
för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat 
behov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings- 
programmet samt gymnasiesärskolan.  
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5.5 Inventering av gymnasieskolans lokaler 
 
 
En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemen- 
samma flaskhalsar.  

 
Den politiska viljan är sedan tidigare att samarbete mellan verksamheterna skall stärkas med att bryta 
segregation, samt samutnyttja utbildningsresurser. Inriktningen med att IM-programmet skall ingå 
tillsammans med fler nationella program inom gymnasieskolans lokalplacering kvarstår. 
Vuxenutbildningen kan ges förutsättningar att samarbeta med gymnasieskolan. Sammantaget 
kommer detta leda till att Margretegärde och Norra Agneberg (Sinclair) kan användas för att klara 
både gymnasiets utökade elevvolymer samt vuxenutbildningens behov att minska förhyrda ytor.  
  
Förändrade förutsättningar har tillkommit i och med att gymnasieskolan tillförts Södra Sinclair 
(HCB) från och med 2021. Lämnar gymnasieskolan Margretegärde anser verksamheten att det 
betraktas som en neutral växling av lokalytor och påverkar därmed lokalprogrammet begränsat. 

 
För att IM programmet skall kunna flytta till Agneberg sker en omflyttning av 
program från Agneberg till de nya lokalerna på Sinclair. 
Program som flyttar är Barn och Fritid, Försäljning och Service samt Samhällsprogrammet SPINT. 
Gymnasiekontoret planeras flytta från Margretegärde till Sinclair under VT-22.  

  
Vuxenutbildningen säger nu upp externa lokaler på fd. I17 samt övertager Margretegärde från VT-
22 delvis samt fullt HT-22 och det innebär att gymnasieskolan bedöms klara lokalförsörjningen 
under perioden fram till 2028 men utifrån nuvarande SCB statistik och sökprognos innebär det att 
gymnasieskolan behöver återtaga Margretegärde 2028 för att ha kapacitet att möta elevutvecklingen 
kommande planperiod 2028-2038. Sedan tidigare utredning finns bedömt alternativet att bygga till 
ÖBO 1 inom kommunens mark. 
Om denna byggnation genomförs inklusive ytterliggare matsal samt byggnationen av salar och 
idrottssal så kommer behov av Margretegärde inte finnas för gymnasieskolan planperioden 2028-
2038. Programmen integreras på Agneberg från jan 2022 och blir då tillsammans med fler 
nationella program inom gymnasieskolan.   

 
 
Tabell 11 Kartläggning av gymnasieskolans lokaler  
 
Gymnasiehus  Behov 2022-2028                          
Flaskhalsar   
   
   
   

• Matsals kapacitet utökas på Sinclair  
• Tillföra Klassrum som klarar mer än 32 elever   
• Studiemiljöer och uppehållsrum upprustas med inventarier  
• Omklädningsrum yrkesprogram utökas  
• Utökning fordon transport  
• Ineffektiva ytor Sinclair kan ombyggas till salar  
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En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever  
inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan  
göra anpassningar i organiseringen av verksamheten. Genom att göra “de nödvändiga åtgärderna”  
beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevökning med ca 400 elever fram till 2028. 
Under tiden är det viktigt att utifrån periodens utveckling gällande sökprognos och SCB 
stat. utifrån befolkningsförändringar arbeta fram lokalprogrammets fortsättning perioden 2028 -
2038. Sannolikt finns behov av att anpassa gymnasieskolan för ytterligare större elevvolymer 
omfattande minst elevökningen perioden 2020-2028 vilket då enligt nuvarande bedömning är ca 400 
elever. Förslag på ev. alternativ är att antingen återtagande av Margeretegärde eller nybyggnation i 
anslutning till Öbo-1. 
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6.   VUXENUTBILDNINGEN 
 
VUXENUTBILDNINGEN 
 
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
inklusive yrkes- och lärlingsutbildningar, komvux för särskild utbildning, utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läsåret 
utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 3000 elever 
som deltar i 10 000 olika kurser. 
 
 
Tabell 12.  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar 

 
Vuxenutbildningens kurser 

 
 
 

• Grundläggande allmänna kurser 
• Gymnasiala allmänna kurser 
• Lärcentrum 
• SFI svenska för invandrare 
• Komvux för särskild utbildning 
• Uppdragsutbildning 
• Yrkeshögskoleutbildning 
• Yrkesutbildning 
• Lärlingsutbildningar 

 
 
 
 
Vuxenutbildningens lokaler finns på fd. I17, i Margretegärdeskolan och i Karolinen (Östrabo Yrkes).  
Under 2022 kommer en stor omställning göras när det gäller Vuxenutbildningens lokaler genom att 
delar av verksamheten lämnar externt förhyrda lokaler och flyttar till Margretegärdeskolan. 
Lokalförändringen påverkar budgeten positivt på ett betydande sätt. 
 
Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitiken. En stor del av Vuxenutbildningens budget bygger på flera olika statsbidrag. 
Grunden för flera statsbidrag är att de söks tillsammans med minst två andra kommuner. 
Vuxenutbildningen ska vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till behov på arbetsmarknaden och 
politiska ambitioner på nationell och lokal nivå. Det gör att Vuxenutbildningen kan behöva minska 
eller öka lokalytan med kort varsel. Det kan också leda till att verksamheten kan bli trångbodd eller ha 
för stora ytor under övergångsperioder. 
 
Åren runt 2015 års flyktingmottagande har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska för 
invandrare (SFI) och som fortfarande påverkar verksamheten avsevärt. Vuxenutbildningens 
bedömning är att SFI-undervisningen inte minskar mer än marginellt de två kommande åren.  
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Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har ett uppdrag att öka samverkan mellan verksamheterna 
när det gäller lokaler, utbildningsresurser och i hela utbildningar. Lokalsamverkan ökar för 
närvarande genom Uddevalla Lärlingscentrum och genom Vuxenutbildningens flytt till 
Margretegärdeskolan från juni 2022. Gymnasieskolans övertagande av norra Sinclair innebär att 
Margretegärdeskolan lämnas över till Vuxenutbildningen. Verksamheterna har behov av att använda 
delar av respektive ansvarsområdes lokaler. Gymnasieskolan har behov av att använda 
naturkunskapssalarna på Margretegärdeskolan under lång tid och Vuxenutbildningen behöver de 
större samlingssalarna på norra Agneberg. Inriktningen för samarbetet är att öka möjligheten till att 
dela schemaläggningsresurserna (salar) allt mer. Exempel på utbildningar där samverkan sker och 
utvecklas är lärlingsutbildningarna Florist, Finsnickare och Bageri. Ett djupare samarbete mellan 
fordonsmekanikerutbildningarna undersöks. 
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7. Övrigt 
 
Bilaga 1 Befolkningsprognos barn 1-5 år 2021-2025 
 
I nedan sammanställning är fristående förskolors kapacitet inkluderad 
 

Uddevalla totalt 2021 2022 2023 2024 2025 
Förändring 
2020-2025 

antal 

Förändring 
2020-2025 % 

Befolkning 1-5 år 3433 3415 3383 3369 3347 -86 -2,5% 
Behov av plats (90 %) 3090 3074 3045 3032 3012 -77,4   
Befintlig kapacitet 3022 3022 3022 3022 3022   0,0% 
Varav nya beslutade 0 54 288 468 654     
Diff. kapacitet – behov  -68 3 265 458 664 731,4   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
NORR               
Befolkning 1-5 år 911 886 863 851 837 -74 -8,1% 
Behov av plats (90 %) 820 797 777 766 753 -66,6   
Befintlig kapacitet 588 588 588 588 588   0,0% 
Varav nya beslutade     180 324 324     
Diff. kapacitet – behov  -232 -209 -9 146 159 390,6   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
VÄSTER               
Befolkning 1-5 år 354 350 344 342 344 -10 -2,8% 
Behov av plats (90 %) 319 315 310 308 310 -9   
Befintlig kapacitet 452 452 452 452 452   0,0% 
Varav nya beslutade               
Diff. kapacitet – behov  133 137 142 144 142 9   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
SÖDER               
Befolkning 1-5 år 217 221 222 227 227 10 4,6% 
Behov av plats (90 %) 195 199 200 204 204 9   
Befintlig kapacitet 252 252 252 252 252   0,0% 
Varav nya beslutade               
Diff. kapacitet – behov  57 53 52 48 48 -9   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
CENTRUM               
Befolkning 1-5 år 151 140 136 135 147 -4 -2,6% 
Behov av plats (90 %) 136 126 122 122 132 -3,6   
Befintlig kapacitet 249 249 249 249 249   0,0% 
Varav nya beslutade   54 54 54 54     
Diff. kapacitet – behov  113 177 181 182 171 57,6   
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FÖRSKOLEOMRÅDE 
ÖSTER/LANE RYR               
Befolkning 1-5 år 477 473 469 466 458 -19 -4,0% 
Behov av plats (90 %) 429 426 422 419 412 -17,1   
Befintlig kapacitet 375 375 375 375 375   0,0% 
Varav nya beslutade       36 36     
Diff. kapacitet – behov  -54 -51 -47 -44 -37 17,1   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
LJUNGSKILE               
Befolkning 1-5 år 370 387 380 390 388 18 4,9% 
Behov av plats (90 %) 333 348 342 351 349 16,2   
Befintlig kapacitet 288 288 288 288 288   0,0% 
Varav nya beslutade     54 54 54     
Diff. kapacitet – behov  -45 -60 0 -9 -7 37,8   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
FORSHÄLLA- 
AMMENÄS               
Befolkning 1-5 år 300 291 295 285 277 -23 -7,7% 
Behov av plats (90 %) 270 262 266 257 249 -20,7   
Befintlig kapacitet 242 242 242 242 242   0,0% 
Varav nya beslutade         144     
Diff. kapacitet – behov  -28 -20 -24 -15 137 164,7   
FÖRSKOLEOMRÅDE 
HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP               
Befolkning 1-5 år 649 662 669 668 664 15 2,3% 
Behov av plats (90 %) 584 596 602 601 598 13,5   
Befintlig kapacitet 576 576 576 576 576   0,0% 
Varav nya beslutade         42     
Diff. kapacitet – behov  -8 -20 -26 -25 20 28,5   
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Bilaga 2 Befolkningsprognos elever 6-12 år 2021-2025 

 

I siffrorna för “befolkning” ingår alla folkbokförda elever i kommunen/området. Samtliga elever 
väljer inte kommunal skola i det område där de bor. Elever väljer både friskolor och andra 
kommunala skolor. Kapacitetssiffrorna visar endast kapaciteten vid kommunala skolor. I Uddevalla 
totalt har friskoleelever avräknats. 

 

Uddevalla totalt 2021 2022 2023 2024 2025 Förändring 
2021-2025 
antal 

Förändring 
2021-2025 
%        

Befolkning 6-12 år 5 007 5 047 5 061 5 069 5 081 74 1,4%        
Elever friskola (10%) 500 505 506 507  508          
Kapacitet beslutad 4509 4629 4629 4629 4629 120          
Diff. kap. kommun – behov 2 87 74 67 56 54         
Bokenäs skola                     
Befolkning 6-12 år 199 198 193 200 201 2 0,9%        
Kapacitet beslutad 175 175 175 175 175          
Diff. kapacitet – behov  -24 -23 -18 -25 -26 -2          
Dalabergsskolan                     
Befolkning 6-12 år 389 385 372 365 361 -24 -6,6%        
Kapacitet beslutad 324 315 315 315  315          
Diff. kapacitet – behov  -65 -70 -57 -50 -46 19                   
Forshälla skola                     
Befolkning 6-12 år 360 393 421 434 438 78 17,8%        
Kapacitet beslutad 360 360 360 360  360          
Diff. kapacitet – behov  0 -33 -61 -74 -78 -78          
Hogstorp skola                     
Befolkning 6-12 år 145 151 150 147 142 -3 -2,1%        
Kapacitet beslutad 159 159 159 159  159          
Diff. kapacitet – behov  14 8 9 12 17 3          
Hovhult skola                      
Befolkning 6-9 år från 2023 359 350 194 188 186 -173 -48,2%        
Kapacitet beslutad 301 180 180 180  180 0         
Diff. kapacitet – behov  -58 -170 -14 -8 -6 52          
Lane-Ryr skola                     
Befolkning 6-12 år 153 151 152 150 145 -8 -5,5%        
Kapacitet beslutad 144 144 144 144  144 0         
Diff. kapacitet – behov  -9 -7 -8 -6 -1 8          
Ljungskileskolan                     
Befolkning 6-12 år 620 610 623 611 625 5 0,8%        
Kapacitet beslutad 580 580 580 580  580          
Diff. kapacitet – behov  -40 -30 -43 -31 -45 -5          
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Norgårdenskolan                      
Befolkning 6-12 år 296 290 290 293 292 -4 -1,2%        
Kapacitet beslutad 324 324 324 324  324          
Diff. kapacitet – behov  28 34 34 31 32 4          
Norrskolan                     
Befolkning 6-12 år 331 335 326 321 318 -13 -4,1%        
Kapacitet beslutad 343 315 315 315  315          
Diff. kapacitet – behov  12 -20 -11 -6  -3 -15          
Ramnerödsskolan                     
Befolkning 6-12 år 
 (Hovhult 10-12) fr 2023 207 212 352 355 350 143 40,9%        
Kapacitet beslutad 48 300 300 300  300          
Diff. kapacitet – behov  -159 88 -52 -55 -50 109          
Sandersdalskolan                     
Befolkning 6-9 år 
(Sandersdal+Unneröd) fr 
2022 262 321 330 330 336 74 22,0%        
Kapacitet beslutad 300 330 330 330  330          
Diff. kapacitet – behov  38 9 0 0 -6 -44          
Unnerödskolan                     
Befolkning 10-12 år  
(Sandersdal+Unneröd) fr 
2022 236 253 242 248 253 17 6,7%        
Kapacitet beslutad 284 270 270 270  270          
Diff. kapacitet – behov  48 17 28 22 17 -31          
Sommarhemsskolan                      
Befolkning 6-12 år 313 316 318 324 324 11 3,4%        
Kapacitet beslutad 340 340 340 340  340          
Diff. kapacitet – behov  27 24 22 16 16 -11                      
Äsperödskolan                     
Befolkning 6-12 år 591 612 626 635 640 49 7,7%        
Kapacitet beslutad 327 337 337 337 337          
Diff. kapacitet – behov  -264 -275 -289 -298 -303 -39          
Källdalsskolan                     
Befolkning 6-12 år 463 466 467 462 464 1 0,2%        
Kapacitet beslutad 500 500 500 500  500          
Diff. kapacitet – behov  37 34 33 38 36 -1          
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Bilaga 3 Befolkningsprognos elever 13- 15 år 2021-2025  
 

 

I siffrorna för “befolkning” ingår alla folkbokförda elever i kommunen/området. Samtliga elever 
väljer inte kommunal skola i det område där de bor. Elever väljer både friskolor och andra 
kommunala skolor. Kapacitetssiffrorna visar endast kapaciteten vid kommunala skolor. I Uddevalla 
totalt har friskoleelever avräknats. 
 

 

Uddevalla totalt 2021 2022 2023 2024 2025 
Förändring 
2021-2025 

antal 
Förändring 

2021-2025 %    
Befolkning 13-15 år 2 011 2 055 2 123 2 203 2 245 234 10,4%    
Elever friskola (14%) 282 288 297 308 314  32     
Kapacitet beslutad 1 943 1 849 1 849 1 849 1 849 -94      
Diff. kap. kommun-behov 214 82 23 -46 -82 -296     
RAMNERÖDSKOLAN                 
Befolkning 13-15 år 494 467 452 435 453 -41 -9,1%    
Kapacitet beslutad 264 330 330 330  330      
Diff. kapacitet – behov  -230 -137 -122 -105 -123 107      
VÄSTERSKOLAN                 
Befolkning 13-15 år 313 283 345 398 408 95 23,3%    
Kapacitet beslutad 510 350 350 350  350      
Diff. kapacitet – behov  197 67 5 -48 -58 -255      
SOMMARHEMSSKOLAN                 
Befolkning 13-15 år 437 471 523 580 598 161 26,9    
Kapacitet beslutad 360 360 360 360 360       
Diff. kapacitet – behov  -77 -111 -163 -220 -238 -161      
LINNEASKOLAN                 
Befolkning 13-15 år 379 363 326 291 279 100 -35,8%    
Kapacitet beslutad 320 320 320 320 320       
Diff. kapacitet – behov  -59 -43 -6 29 41 90      
NORGÅRDENSKOLAN                  
Befolkning 13-15 år 464 468 475 498 507 43 8,5%    
Kapacitet beslutad 489 489 489 489 489       
Diff. kapacitet – behov  25 21  14 -9 -18 -43      
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Bilaga 4 Förslag till flerårsplan 2022-2031 Investeringar 
 

 

Total 

investering
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Behov 

utökat 

kommun-

bidrag 

2022

Behov 

utökat 

kommun-

bidrag 

Helår

Bort-

prioriteras

Prövas 

innan 

igång-

sättning

Kommentarer

Äsperöd förskola om- och t illbyggnad 45,0 23,0 22,0 3,5 Preliminär t idplan SBF inflytt  HT-24

Ny förskola norr Dalaberg "1:1" 60,0 17,0 25,0 18,0 5,0 Preliminär t idplan SBF inflytt  HT-24

Parken förskola om- och t illbyggnad 80,0 10,0 30,0 40 7,0

Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60 5,0

Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5 Inväntar Dalaberg 1:1 för evakuering innan start byggnation.

Källdals förskola 45,0 20,0 25,0 3,5

Helenedals förskola 30,0 10,0 20,0 2,0

Äsperödskola F-6 320,0 20,0 100,0 150,0 50,0 20,0 Preliminär t idplan SBF inflytt  HT-28

Herrestadsskolan friyta & trafiklösning 8,0 4,0 4,0 Preliminär t idplan SBF verksamhetsstart  HT-22. Uteytor klar inför HT-23.

Östrabo 1 Idrottshall utöka omklädningsrum 32 15 17 Förstudie klar

Summa: 725,0

Ramnerödskolan 303,0 266,0 37,0 20,0

Skansen förskola 27,0 16,0 11,0 2,0

Blekets förskola 45,0 23,0 22,0 3,5 Ändrat t ill verksamhetsnamn.

Bokenäs förskola 33,0 10,0 15,0 8,0 2,0 Förstudie t idplan inflytt  VT-25

Summa: 408,0

Total summa investering: 1 133,0

Utgår

Moduler och övriga lokallösningar 20,0 20,0 Utgår

Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0 Finns ej elevunderlag

Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310,0 20,0 130,0 160,0 20,0 Finns ej elevunderlag

Behöver nämnas i planen

Bokenässkolan Kräver behovsanalys &förstudie, behöver nämnas i planen

Sandersdalsskolan Kräver behovsanalys &förstudie, behöver nämnas i planen

Unnerödsskolan Kräver behovsanalys &förstudie, behöver nämnas i planen

Norgårdenskolan Kräver behovsanalys &förstudie, behöver nämnas i planen

Västerskolan idrottshall utöka yta Kräver behovsanalys &förstudie, behöver nämnas i planen. Enl. KULF 

      Gymnasiet Kräver behovsanalys &förstudie, behöver nämnas i planen.

Ljungs-Hälle förskola nybyggnad 60,0 15,0 45,0

Ljungskileskolan om- och t illbyggnad 500,0 20,0 120,0 200,0 160,0

Skäret skola nybyggnad 250,0 15,0 100,0 135,0

Råssbyn förskola 60,0 15,0 45,0

Total summa ext. Investering: 870,0

Förslag till förändrad flerårsplan 2022-2031 investeringar BUN 21-11-01

Externa lokaler

Expansionsinvesteringar kommunala

Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut 
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Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se 

Socialnämndens Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 
 
Socialtjänstens organisation: 
 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar.  
Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, 
vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 
 
Socialtjänsten leds av en förvaltningschef.  
Socialtjänst ens organisation består av fyra avdelningar: 

• Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 

• Avdelningen för Social omsorg 

• Avdelningen för Hälso- och sjukvård 

• Administrativa avdelningen 
 
Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 

2.1.1 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 
 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg har som uppdrag att inom socialtjänstens 
ansvarsområde ansvara för verksamhet på både individ- och gruppnivå. Huvuduppgifterna 
är att i sociala frågor svara för information, råd och stöd, omsorg och service samt annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det med speciellt fokus på utsatta barn. 
Verksamheter inom avdelningen ansvarar för myndighetsutövning huvudsakligen enligt 
SoL, LSS, LVU, LVM, alkohollagen och tobakslagen samt verkställighet av beslut om 
insatser inom ansvarsområdet. 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att ta emot ansökningar och 
anmälningar, göra bedömning av om utredning ska inledas, därefter utreda, bedöma och 
besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp beviljade insatser. 
Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor 
om de ges med stöd av LSS. 

 
Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt insatser 

i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges förutsättningar att 
leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är individuellt 
utformade och anpassade till den enskildes önskemål, behov och resurser. Insatserna 
utformas så att de stärker, utvecklar och frigör den enskildes egna resurser. 
Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt som externt i syfte att brukarnas behov av 
stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses. 
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Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda insatser 
som vänder sig till barn, unga och deras familjer, personer utsatta för våld i nära relation 
samt personer med missbruks- och beroendeproblematik.  
Övriga ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst, avgiftshandläggning, platssamordning 
för vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser samt tillståndsenhet. 

 

2.1.2 Avdelningen för Social omsorg 
 
Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Uppdraget utifrån SoL är att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett 
självständigt liv utifrån en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och utveckla den 
enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet. 

 
För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade av biståndsavdelningen 
enligt LSS. Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god levnadsnivå, främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av lagen. Det berör 
personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och vars behov inte 
tillgodoses på annat sätt. 

 
Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans (LSS/SFB), 
personer med missbruk och beroende, personer med psykisk funktionsnedsättning och där 
insatserna består av information, råd och stöd i olika frågor samt boendestöd, stödboende 
enligt SoL och psykosociala insatser i öppenvård vid missbruk av alkohol och andra 
substanser.  

 
Stöd till anhöriga ingår i anhörigcentralens arbete. 

 
Verksamheten bedrivs dygnet runt inom ordinärt boende, särskilda boenden samt på 
korttidsboende. 
 
Avdelningen omfattar sektionerna: 

• Sektionen för vård- och omsorgsboende 

• Sektionen för hemtjänst 

• Sektionen för förebyggande och trygghet 

• Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

• Sektionen för stöd och service 

2.1.3 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 

Avdelningen ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den 
kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalands Regionen till: 
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• Personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan 
ta sig till vg-regionens mottagningar utan större svårigheter och har planerade behov av 
hemsjukvård över tid 

• Personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt socialtjänstlagen (SoL) 

• Personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

• Personer vid vistelse i biståndsbedömd dagverksamhet (SoL) 

• Personer vid vistelse i biståndsbedömd daglig verksamhet (LSS) 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar; förebyggande åtgärder, rehabilitering, 
habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av  
hjälpmedel och förbrukningsartiklar. 
Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade 
sjuksköterskor, legitimerade  
fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter samt av vård och  
omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom avdelningen finns även 
hjälpmedelstekniker och administratörer 

Bemanningsenheten 
Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning.  
Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal inom 
socialtjänsten och förskolan.  
Bemanningsenheten ska lösa de bemanningsbehov av korttidsvikariat som 
verksamheterna efterfrågar. 
Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom på  
sommaren då vikarien anställs 
på semestervikariat under längre tid. Bemanningsenheten arbetar även med: 

 

• Övertalig personal 

• Tillsätter personal utifrån LAS lista 

• Ökad sysselsättningsgrad 

• Information och introduktion till baspersonal 

• Schemaläggning i ”Heltidsresan” 
 

Uppdraget utförs av centralt placerade samordnare, schemaläggare och undersköterskor 
inom Bemanningspoolen. 

 
2.1.4 Administrativa avdelningen 

  
Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet, med 
uppgift att planera, följa upp och samordna ekonomiska- och administrativa frågor samt 
kvalitets- och uppföljningsfrågor. 
Inom avdelningen finns förvaltningens enhet för IT-utveckling och IT-stöd. 

 
Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder verksamheten 
inom avdelningen.  
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2.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

Äldreboende 
 
2023 Vård- och omsorgsboende 

 

Utbyggnad av befintligt boende Rotviksbro år 2023 med 20 platser.  
Beräknad investeringskostnad: Hyra från Hemsö 

Mål och uppdrag 

Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 

Årlig driftskostnad beräknad till 16 - 20 Mkr 

 

Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2023 Ny/ombyggnad hemtjänstlokal i samband med utbyggnad av Rotviksbro Äldreboende 

 

Ny-och ombyggnad av hemtjänstlokaler för att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov. 
 

Finansiering 
Kan finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2028 Vård- och omsorgsboende 

 

Behov av 40 nya platser + ev ersättningsplatser för annat äldreboende 
Samtal pågår kring placering av detta boende. 

 

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 

Årlig driftskostnad beräknad till 32–35 Mkr 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 

 

Gruppboende 
 

2022 Ny Gruppbostad, (Fasseröd) Störtloppsgatan 27 

 

Beskrivning och syfte: 
Planering av ny gruppbostad om 8 lägenheter.  Inflyttning i maj 2022. 
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Mål och uppdrag: 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i  
kommunen 

 
Beräknad investeringskostnad: 26,0 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 10 Mkr 

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

 

 
2.3 Beslutade avyttringar/uppsägningar 
 
Vid ett eventuellt beslut om nytt Stadshus i kommunen, så behöver Socialtjänsten avyttra 
kontorslokaler under perioden. 
 
Inga övriga beslutade avyttringar/uppsägningar 
 

 

 

 

2.4 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor     
2022 - 2032 
 
Avdelningen Social omsorg 

  

Äldreboende 

 

2025 Vård- och omsorgsboende 

 
Ombyggnad/utbyggnad av befintligt hyrda lokaler. Behov av 20 nya platser.  
 

Beräknad investeringskostnad: 35 Mkr 

Mål och uppdrag 

Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 

Årlig driftskostnad beräknad till 16-20 Mkr 

 

Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2032 Vård- och omsorgsboende 

 

Behov av 40 nya platser.  
Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 32 - 35 Mkr   
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 

 
Gruppbostäder och serviceboenden (LSS) 
 

2023 och framåt; Fristående lägenheter – kontinuerligt behov av lägenheter årligen 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som erhållit beslut 
om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 
 
2025 Psykiatri- /Missbruksboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av nytt boende med 10 platser 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer inom psykiatri- och missbruk boendeplats 
Beräknad investeringskostnad 20 – 25 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 9 - 10 Mkr. 

 
Finansiering  
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

2026 Ny Gruppbostad 

 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6–8 lägenheter 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2026 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 

 
 

2030 Ny Gruppbostad 

 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
 
 
2030 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen.  

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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1 Inledning  
Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. Kultur och 

fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med 

ledningsgrupp, med syfte att ha en synkronisering med budgetdialog och 

flerårsplan.  

Lokalförsörjningsplanen har ett tioårsperspektiv. Det innebär att objekten 

som presenteras i planen kan befinna sig i olika stadier – d.v.s. allt från att 

utredning pågår som kan generera lokalbehov, till pågående byggprojekt.     

För de projekt som finns med i flerårsplan (avsnitt 2), kommenteras inte 

status i styrdokument eller budgetdialog. För de objekt som ännu inte finns 

med i flerårsplan, kommenteras status i kultur och fritids senaste 

budgetdialog.  

Kultur och fritid ska enligt sin verksamhetsplan arbeta aktivt för att stärka 

tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet. Detta innebär bland 

annat att verksamheterna ska ha en lustfylld, underhållen och 

ändamålsenlig fysisk miljö. 

Flera av kultur och fritids mål har bäring på objekten i 

lokalförsörjningsplanen: 

Mål för anläggningar 

• 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 skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan 

Mål för stöd till föreningsliv 

• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets 

behov 

Mål för offentliga arrangemang 

• Att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör 

för alla invånare och besökare att möta och uppleva en mångfald 

av kulturuttryck. 

• Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom 

att invånare och besökare blir utmanade av kultur och får fler och 

nya perspektiv. 

• Att bidra till en kulturdriven centrumutveckling. Att invånare ska 

känna stolthet över kommunen, och trivas med att leva, bo och 

verka här. 
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2 Investeringar behandlade i flerårsplan  
 

2.1 Rimnersbadet 

Projektet är påbörjat och beräknas vara färdigställt år 2024.   

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 är simhallen en investering som tidigare erhållit 

igångsättningstillstånd och är på totalt 466 mkr (fördelat på 72 mkr t.om 

2021, 72 mkr 2022, 230 mkr 2022, 92 mkr år 2024).  

Beloppen för investeringsutrymme för simhall och inventarier 

kompletteras under våren 2022. 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Behov av investeringskostnad för inventarier inkluderades i kultur och 

fritids budgetdialog, dock utan belopp.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämndens beslutade 2020-12-08 § 183 att godkänna 

föreslagna tillägg till Konstprogram Framtidens bad för konstnärliga 

gestaltningar till Uddevalla simhall. 

 

2.2 Rimnersvallen 

Uppdraget med att renovera Rimnersvallen har en koppling till 

Rimnersområdet som helhet. Olika alternativ för nivå på renovering har 

utretts och är föremål för politiska beslut.  

Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. 

Arkitekten kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och 

kommunens sakkunnig i ett tidigt skede identifierat ett antal platser 

lämpliga för att placera konst på. 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 finns Rimnersvallen inkluderat som en 

expansionsinvestering om totalt 205 mkr (150 mkr år 2022 och 55 mkr år 

2023).  
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Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog finns Rimnersvallen med i form av 

renovering/standardhöjning samt inventarier. Investeringsbelopp är inte 

angivna. Investeringsår för det förstnämnda är 2022-24 och 2023-24 för 

inventarier. 

 

Avskrivning, rivningskostnad och driftskostnader 

Utöver investering beräknas avskrivning och rivningskostnad till ca 35 

Mkr. 

Ökade driftsanslag på ca 9,5 mkr/år för kultur och fritid ska äskas för 

hyran 2023 då kultur och fritid är hyresgäst.  

Totalt driftanslag för Rimnersvallen beräknas till 14 mkr/år.  

  

Politiska beslut  

I flerårsplan 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-

2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

(KF ÖS 4).  

Ytterligare beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-06-02 § 118 

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, 

Superettan-standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  

att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet 

enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  

att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om 

entreprenadavtal vid partneringprocessens övergång till fas 2 

(detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 § 211:  

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen ska ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i 

projektet (projektering), 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och 

produktion), såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande 

kostnadsramen med 10 procent. 
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2.3 Konstgräsplaner 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

Reinvesteringar mark, byggnader och tekniska anläggningar  
Konstgräsplan Fridhem: 4 mkr total investering 

Konstgräsplan Sommarhemmet: 9,1 mkr total investering, 6,6 mkr år 

2021.  

Konstgräsplan Undavallen: 4,0 mkr total investering.  

  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Investering som tidigare erhållit igångsättningsbeslut: 
Upprustning av gräsplan Bodele: 1,2 mkr t.om 2021.  

 

Ytterligare politiska beslut  

Kultur och fritid beslutade även 2020-12-08 § 172 om ersättningsytor för 

Rimnersområdets B-plan och C-plan.  

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 

uppdrag att utreda villkoren för konstgräsplaner.  

Kultur och fritidsnämnden beslutade även 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. 
Se även avsnitt om Fridhem/Kamratgården.  

2.4 Kulturstråket  

Arbetet med Kulturstråket bygger på att möta bristen på lokaler för 

Uddevallas kulturliv. Syftet är att stärka och utveckla våra lokaler för 

kultur. 

De byggnader som föreslås ingå i Kulturstråket är:  

Frideborg, som varit en nöjes-, kultur- och möteslokal sedan sekelskiftet.  
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Lotcen, som var Bohusläns Museums första lokal. Byggd sent 1800-tal 

Kungsgatan 32 / Studio 32, som var Tändstickfabrikens gamla kontor och 

teaterföreningens lokal sedan 60-talet. 

Kulturstråket ska bland annat innehålla lokaler för föreningar, ateljé och 

utställningshall, café och restaurang, verkstad för hantverk, dekor  

och rekvisita samt konsertsal. 

Verksamhetsstart planeras till år 2023-2024. 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 är investeringen kategoriserad som 

expansionsinvestering om totalt 30 mkr fördelat på 1 mkr till år 2021, 15 

mkr år 2022 och 14 mkr år 2023.  

Investeringsbelopp för inventarier är 6.8 mkr år 2022.  

Politiska beslut och uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 127 att fastställa flerårsplan 

2022-2024 där Hus för kultur finns inkluderat i 

investeringssammanställningen.  

Kultur och fritid fick även i uppdrag i flerårsplan 2021-2023 att påbörja 

utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

Övrigt 

Ett arbete med en förändrad detaljplan medför att upprustningen av 

Kungsgatan 30 och 32 kommer flyttas fram i tid varför en uppdaterad 

fördelning av investeringsmedlen redovisas till budgetdialog 2022. 

Samhällsbyggnad och kultur och fritid arbetar med förslag till hyresavtal 

gällande fastigheten Frideborg och för dialog med fastighetsägaren.  

Öppen fritidsverksamhet  
I anslutning till kultur stråket finns även behov för möjliggörande 

av öppen fritidsverksamhet. Kontor, förråd samt möteslokal för de mobila 

fritidsledarna. Behovet uppstår i samband med att Bryggeriet inte längre 

finns att tillgå på grund av avyttrande av lokal samt tidigare ledningsbeslut 

om att samverka i lokalerna kring centrum.  

 

Relevanta nämndsstrategier 

• Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

• Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 
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•  Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

2.5 Emaus lantgård, förråd 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2021-2023 finns förråd till Emaus lantgård med, om 2 mkr år 

2021.  

Detta gäller ett foderförråd och byggnation är inte påbörjad.  

 

 

3 Planerade investeringar med färdig 

behovsanalys 
 

3.1 Stadsbiblioteket  

Nuvarande hyreskontrakt med extern hyresvärd, Uddevallahem, gäller t o 

m 2021-12-31. Förslag på nytt avtal med kort avtalstid. 2022-01-

31 – 2025-12-31. Därefter 1 års förlängning.   

En ny mer centralt placerad lokal bl. a utifrån tillgänglighet planeras. Som 

underlag se utredningen Framtidens bibliotek, fastställd 20-12-08 § 180 

Dnr: KFN 2019/97   

Beredning pågår för att undersöka möjlig placering i nya Medborgarhuset, 

lokaliserat vid nuvarande brandstationen på Bastionsgatan.  

 

Stadsbibliotekets lokalbehov  

Uddevallas invånare efterfrågar funktioner i biblioteket som idag inte 

ryms, exempelvis café. Viktigt för besökarna är även möjlighet till tystnad 

och lugn och ro.  

Tidigare utredning pekar på bibliotekets behov av läs- och studieplatser 

och studierum. Gott om plats för att exponera media, flexibla lokaler som 

möjliggör olika typer av verksamhet och ljudnivå.  

Biblioteksverksamheten behöver även bättre logistiklösningar med 

avseende på mediehantering som plats för en sorteringsrobot. Ett av 

problemen med nuvarande placering är en otillgänglig entré med smal, 

sluttande trottoar och trafik direkt utanför entrédörrarna.  

Biblioteket planeras inhysas i det nya medborgarhuset. En eventuell flytt 

av bibliotekslokalen ligger emellertid flera år fram i tiden. Osäkerheten i 
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om det blir en flytt riskerar att hämma bibliotekets utveckling för att 

tillhandahålla ändamålsenliga, tillgängliga och attraktiva lokaler 

Vikten av ändamålsenliga bibliotekslokaler är stor. Bibliotekslagen 

definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I budgetdialog 2022-2024 är investeringen kategoriserad som reinvestering 

och placerad år 2026. Inget belopp anges då förstudie inte är genomförd.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-12-08 § 180 att godkänna 

utredningen Framtidens Stadsbibliotek samt att utredningen ska utgöra 

grund för fortsatt arbete med lokaler för Stadsbiblioteket. 

 

Relevanta nämndsstrategier  

• För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja 

och erbjuda aktiviteter och verksamheter som är såväl högintensiva 

som lågintensiva 

• Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och 

hållbar kommun 

• Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

• Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 

3.2 Ridanläggning  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 är investeringen i 

ridanläggning kategoriserad som reinvestering på år 2023 och 2024. Inget 

belopp anges då förstudie inte är genomförd.  

Status och tidsplan 

Förstudie har beställts av samhällsbyggnad, 2021-08-26, 

ärendenummer 10546.  
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Förstudien beräknas vara klar 2022. Tidsplanen är därför: 

Projektering: 2023–2024.  

Upphandling: 2025.  

Produktion: 2026–29.   

Målet är att ny ridanläggning står klar år 2030 för inflyttning.  

Uddevalla Ridklubbs hyreskontrakt med förvaltningen för ridanläggningen 

på Nöthult går ut 2024. Ridklubben får därefter teckna ettåriga 

hyreskontrakt med samhällsbyggnad. 

Ljungskiles Ridklubbs hyresavtal är tecknat till 2030. Ljungskile ridklubb 

har lokalbehov för att långsiktigt kunna bedriva sin verksamhet. Den allt 

mer ökande exploateringen av bostäder och annan fritidsverksamhet i 

området kommer på både kort och längre sikt vara ett stort hinder för att 

bedriva ridskoleverksamhet i området. Detta på grund av att det redan idag 

finns en stor markbrist samt att föreningens verksamhet riskerar att 

omslutas av bebyggelse. Redan idag kan bara stallet användas till 75 

procent på grund av detta.  

Målet är att det ska finnas lokaler för ridande i Uddevalla på plats 2030 

som ska kunna inhysa både Ljungskile Ridklubb och Uddevalla Ridklubb.  

Dialog och beredning pågår med berörda föreningar. Endast nödvändiga 

insatser kommer göras i de befintliga ridanläggningarna (Nöthult och 

Ljungskile) fram tills att en eventuellt ny ridanläggning är byggd.  

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-04-07 § 74 att godkänna 

utredningen Ridanläggning i Uddevalla kommun som en behovsanalys till 

beställning av förstudie.  

Nämnden beslutade även att beställa en förstudie som genomförs av  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen kring etablering av ridanläggning och att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter kring samfinansiering 

för byggnation av ny ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform och 

hyresförhållanden för anläggningen.  

Koppling till styrkort 

Uppdragen kring ridanläggning kan kopplas till nämndsstrategin ”Kultur 

och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa”.  

Nämndsstrategin kan i sin tur kopplas till mål 10 i Agenda 2030/Globala 

målen, om minskad ojämlikhet. Nämndsstrategin kan kopplas till 

Kommunfullmäktiges riktning I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt 
samhälle tillsammans och den övergripande strategin Verka för 
tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 
Uppdragen kring ridanläggning kan även kopplas till följande 

nämndsstrategier:  
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• Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet  

• Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

idrott och hälsa 

3.3 Kulturskolan  

Behov 

Kultur och fritid har arbetat med att beställa en förstudie med syfte att 

förbättra arbetsmiljön och göra lokalerna på Skolgatan 4 mer 

ändamålsenliga. En behovsanalys finns.  

Utgångsläget för Kulturskolan är emellertid att verksamhetens nuvarande 

lokaler på Skolgatan inte längre är ändamålsenliga. Utifrån detta behöver 

andra lokaler lösas. Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i 

det nya medborgarhuset. Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd 

framtid ska ny lokal för Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. 

Under perioden av långsiktig lösning för verksamheten ska en tillfällig 

lokal lösas, detta måste undersökas och arbetas med som en parallell 

process till ovan.  

 

Politiska beslut  

I flerårsplan  
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolans 

lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4).  

Detta uppdrag kommer att avslutas 2021-12-31. 

4 Planerade investeringar och lokalbehov  

4.1 Rimnersområdet, områdesutveckling  

Projektet har hittills jobbat med en förenings- och medborgardialog. 

Projektet jobbar dels med att se på möjligheterna 

kring Samneröds skjutbanor och utvecklingen av andra verksamheter i 

dess närhet, dels möjligheterna att flytta hela eller delar av skjutbanan.   

Projektet har påverkats av arbete med ersättningsplaner för 

Rimnersområdets bollplaner. 

Under 2021 kommer en behovsanalys färdigställas och en förstudie 

inledas. Ytterligare föreningsdialog pågår för närvarande med avseende på 

föreningarnas lokalbehov.  
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Politiska beslut  

I flerårsplan 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-

2023 fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till 

ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 

elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4).  

Ytterligare beslut 
Kultur och fritid beslutade även 2020-12-08 § 172 om ersättningsytor för 

Rimnersområdets B-plan och C-plan.  

 

4.2 Omklädningsrum Bodele  

Behov 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr 

för upprustning av omklädningsrum på Bodele.  

Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. 

Förvaltningen har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade 

sig vara i sämre skick än befarat och samtliga 6 omklädningsrum är 

uttjänta.  

Förvaltningen föreslår då att uppföra en stadigvarande byggnad med 6 nya 

omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är 

tillgänglighetsanpassat, 3 publika toaletter varav en är 

tillgänglighetsanpassad. 

  

 

 
Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Upprustning av omklädningsrum i Bodele finns kategoriserat som 

investering som tidigare erhållit igångsättningsbeslut. Investeringen var 

beräknad på 2,4 mkr och placerat år 2021.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-09-01 § 132 att föreslå att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige öka investeringsramen med 

3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att möjliggöra nya 

omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 

kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 
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4.3 Rimnershallen 

Behov 

Ombyggnadsåtgärder “från café till kontor” 

När Rimnersbadet är byggd kommer Rimnershallens café vara överflödigt 

då kommer badhuset ha en fullvärdig restaurang. Café görs om till 

kontorslokaler som nyttjas av skolans verksamhet, ur ett långsiktigt 

perspektiv så sparar vi underhållsmedel på detta då det är dyrare att 

underhålla ett storkök än kontorslokaler.  

Planerat år för investering är 2024.  En förstudie kommer att utföras 2022 

för att fastställa en investeringssumma.  

 

Skiljevägg mellan bollhallar A och B  

Rimnershallens A och B-hall ligger i anslutning intill varandra.  

Nuvarande draperi som skiljer hallarna åt, gör att verksamheterna stör 

varandra. Förvaltningen önskar uppföra en ny innervägg med 

brandklassade dörrar med elektroniska lås / taggar till en kostnad av 1,2 

Mkr år 2023. 

Utveckling av styrketräningsyta är väsentlig, då det i f.d. Badhusprojektet 

inrymdes en styrketräningsyta / lokal som inte ersattes i den nya simhallen. 

Det kvarstår alltså utökat behov av styrketräningsyta / lokal.  

Behovsanalys är inte färdigställd. En förstudie önskas beställas av 

samhällsbyggnad efter beslut av förvaltningschef eller nämnd. 

Kommer därefter att utföras för att fastställa investeringssumman. 

Investering planeras till år 2025.  

 

4.4 Fridhemshallen 

Behov 

Atletklubben huserar idag med rivningskontrakt i den gamla idrottshallen. 

Förvaltningen önskar därför ordna långsiktig lösning för brottning i 

ishallen. Förvaltningens förslag är en om- och tillbyggnad av 

Fridhemshallen (ishallen) om 500 kvadratmeter för att täcka upp för behov 

hos Atletklubbens samt andra föreningar som verkar i norra Uddevalla.   

Omklädningsrum kopplat till Fridhemsvallens aktiviteter bör kunna 

förläggas i Fridhemshallen, för att effektivisera hanteringen av 

omklädningsutrymmen. Dessa kan samutnyttjas av brottningen. 

Fridhemshallen är bemannad under högsäsong och kan även nås via tagg. 

Detta bör utredas vidare i behovsanalys. 

Lokalerna är internt förhyrda både på Fridhemshallen och gamla 

idrottshallen.  
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Tidsplan 

Behovsanalys ska påbörjas med målet att produktion kan påbörjas år 2024.  

 

4.5 Fridhemsvallen 

Kommunen har numera rådighet över anläggningen genom ett internt 

kommunalt hyresförhållande. Anläggningen och dess konstgräsplan hyrs 

ut genom ordinarie strukturer.  

Behov 

Anläggningens skick är av högst varierad status – byggnader är generellt 

mycket dåliga, spelplanen anses vara bra, läktardel ska besiktigas och 

belysning i belysningsmaster behöver bytas ut/uppgraderas (både för effekt 

och driftseffektivisering) till LED. 

Den byggnad på Fridhemsvallen som innehåller omklädningsrum kommer 

att fasas ut i närtid. Därav uppstår behov av omklädningsrum som de 

föreningar som bokar träning på Fridhemsvallen kan nyttja. Förvaltningen 

arbetar för en modullösning för omklädningsrum på Fridhemsvallen. 

Omklädningsrum kopplat till Fridhemsvallens aktiviteter bör på längre sikt 

kunna lokaliseras i Fridhemshallen, se avsnitt om 4.4 om Fridhemshallen. 

Förstudie är inte beställd, behovsanalys ska tas fram.  

 

4.6 Konstgräsplaner i de södra delarna av kommunen  

Reinvesterings- samt miljöanpassning av konstgräsplan (uppskattad 

kostnad cirka 3,5 mkr) kan bli aktuellt, samt att behov av omklädningsrum 

bör beaktas.   

 

4.7 Landbadet 

Fastigheten övergår från kultur och fritid till samhällsbyggnad under 2021. 

Behov  

Omklädningsrum för anläggningens besökare har under säsongen 2021 

slitits till en nivå att det skapar stor skaderisk vid nyttjande av lokalerna.  

Vid fortsatt bemanning av kommunal personal finns akut behov av 

investering i personalutrymme med omklädning samt dusch och toalett då 

detta inte finns inom anläggningen. En saminvestering med nya lokaler för 

ombyte för allmänheten är att ta med i tankarna för att skapa effektivitet i 

kommande investering. 

Förstudie är inte beställd. Behovsanalys bör göras gällande 

utomhusanläggning för bad i längre perspektiv.  
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Behovsanalys behöver även göras för de akuta säkerhetsbristerna. 

Politiska beslut  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 beslutat om nya riktlinjer för 

internhyra samt ändrat i Riktlinjer för styrning och ledning där 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens lokaler förtydligas.  

Med anledning av detta arbetar kultur och fritid och samhällsbyggnad med 

projektet Renodlade hyresavtal, där målet är att kommunen har en uthyrare 

(samhällsbyggnad) av lokaler med väl grundade hyressättningsprinciper.  

 

4.8 Växthuset  

En utredning om eventuell rivning ska göras av kultur och fritid i 

samverkan med samhällsbyggnad. Fastighetsbesiktning är utförd 2021-09-

01 av Anticimex. 

Enligt erhållen besiktning har byggnaderna stora brister.  

Fastigheten övergår från kultur och fritid till samhällsbyggnad under 2022.  

Behov  

Behov av nybyggnad bör beredas. Behov av personalutrymmen, 

omklädningsrum och förråd ska beaktas. Nuvarande byggnad innehåller 

bland annat omklädningsrum, snickeriverkstad och maskinhall och 

samnyttjas av badplatspersonal.  

Kommunövergripande aspekter bör beaktas samt områdets användning. 

Med detta avses exempelvis rekreation och friluftsliv, utegym och/eller 

park. Möjliga samnyttjanden med Landbadet kan också beaktas. 

Behovsanalys ska påbörjas. 

Politiska beslut  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 beslutat om nya riktlinjer för 

internhyra samt ändrat i Riktlinjer för styrning och ledning där 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens lokaler förtydligas.  

Med anledning av detta arbetar kultur och fritid och samhällsbyggnad med 

projektet Renodlade hyresavtal, där målet är att kommunen har en uthyrare 

(samhällsbyggnad) av lokaler med väl grundade hyressättningsprinciper.  

4.9 Nya Ljungskileskolan  

Kultur och fritid har i förstudien gällande Ljungskileskolan redovisat 

behov och synpunkter på utformning av skola och omgivande miljöer.  

Behov 

Kultur och fritid har även under pågående projektering lämnat synpunkter, 

däribland:  
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Att idrottshallen behöver vara fullstor för att bli attraktiv för föreningar att 

hyra, med sviktande golv och minst 7 meter fri invändig takhöjd.  

Plats för läktare.  

1. Fullstor Idrottshall: spelmått 20 x 40 m.  

Bredd: 24 m Längd: 45 m. Invändiga mått. 

Publikantal totalt: 300. 150 sittande och 150 stående. Plats för rullstolar, 

försäljningsställe, kiosk, kaffeservering. 

Kultur och fritid har även lämnat en rad synpunkter gällande läktarens 

utformning, bland annat med avseende på tillgänglighet.  

Kultur och fritid har även påpekat att Konstnärlig gestaltning bör skapas i 

byggnationen. Det bör även kunna vara konst i integrerad form i vissa fall.  

Kultur och fritid önskar att lokalerna samnyttjas så mycket som möjligt, att 

flera olika förvaltningar och kommunala verksamheter delar på lokalerna 

samt även föreningar, civilsamhälle och kulturliv.   

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter.  

 

4.10 Skäretskolan 

Kultur och fritid har sedan tidigt skede deltagit i referensgrupp till 

detaljplanearbete för Skärets skola.  

Behov/synpunkter 

Kultur och fritid har lämnat synpunkter gällande att idrottshallen behöver 

vara fullstor för att bli attraktiv för föreningar att hyra.  

En fullstor idrottshall;  

Bredd: 24 meter invändiga mått, spelmått 20 x 40 m.  

Längd: 45 meter invändiga mått. 

Fri takhöjd: 7 meter samt ytterligare invändiga mått.  

Detta har kommenterats i referensgrupp, samråd för detaljplan samt 

skickats till ansvariga på samhällsbyggnad.  

Kultur och fritid har även lyft behovet av konstnärlig gestaltning och hög 

arkitektonisk kvalitet.  

Kultur och fritid planerar delta i projekteringen för att samverka med barn 

och utbildning och samhällsbyggnad med målet att skolgården blir en 

aktivitetsyta för allmänheten samt att lokalerna kan nyttjas efter skoltid av 
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exempelvis kulturskola, mobila fritidsledare samt 

civilsamhälle/föreningsliv.  

 

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-05-05 § 90 (Samråd: 

detaljplan Forshälla-Röd 2:12 m.fl) 

 

4.11 Äsperödsskolan  

En ny skola planeras i Äsperödsområdet. Kultur och fritid ser behov av en 

idrottshall i fullmått med sittplatser, för att den ska kunna samnyttjas av 

andra aktörer såsom föreningslivet.  

 

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

4.12 Tureborg 

En slutsats som gjorts av de fritidsledare och personal från Kultur- och 

fritidsförvaltning som arrangerat sommarlovsaktiviteter i Tureborg är att 

det i området saknas vuxennärvaro i området och att det finns ett stort 

behov av detta.  

Kultur och fritid konstaterar att samlingslokaler saknas i Tureborg. 

Uddevallahem är delaktiga i ett arbete kring detta. 

Kultur och fritid ser att lokalbehov kan uppstå. Behovsanalys är inte 

påbörjad. 

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5).  
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4.13 Fritidsbanken 

Lokalbehov finns gällande Fritidsbanken, exempelvis gällande förråd, 

behov av grovkök och butiks- och personalutrymmen. Behoven behöver 

utredas vidare.  

 

4.14 Emaus  

Emaus lantgård har behov av åtgärder för att säkra djurskydd, besökarnas 

säkerhet och åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Behoven gäller bland annat utökade personalutrymmen, upprustning av 

toalettbyggnad tegelbyggnad vid damm, underhåll och/eller reinvestering i 

grillplats, bord och bänkar, behov av säkerhetsåtgärder för att förhindra 

olyckor vid damm med mera.  

4.15 Spår och leder 

På elljusspår vid klämman på Herrestadsfjället är belysningen inklusive 

dess stolpar uttjänta och behöver bytas. Motionsspåret används året om 

men är framförallt en centralpunkt för längdskidåkning vintertid. 

Spårlängden är 2,5 km och bör utföras år 2023.  

Förvaltningen ser en brist på motionsanläggningar i syd östra delarna av 

Centralorten Uddevalla därför föreslås att Vindsvalan på Bratteröd 

utvecklas till en spårcentral och flera korta spår skapas. Spåren bör vara 

körbara med traktor för att förenkla driften och minst ett spår på 2,5 km 

bör belysas. Detta föreslås utföras 2025. 

4.16 Badplatser  

Det pågår en översyn över samtliga kommunala badplatser. Denna 

kommer sannolikt visa på behovet av att under en 10 års period behöva 

avsätta investeringsmedel. Inte minst mot bakgrund av översynens fokus 

på tillgänglighet, attraktivitet samt utökning av antalet kommunala 

badplatser som följer demografi, bebyggelse och expansionsområden söder 

om Uddevalla. En kalkyl är inte framtagen men kommer att arbetas fram 

till lokalförsörjningsplanen 2023-2033.  

Kultur och fritid beslutade 2021-09-01 att utreda möjligheterna för en 

badplats på Ammenäs.  

 

4.17 Walkesborgsbadet – drift och underhåll  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-02-19 § 23 att godkänna 

åtgärdsplan för säkerställande av funktion för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

Kultur och fritidsnämnden föreslog även att kommunstyrelsen tilldelar 

samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och 
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underhållsbudget för nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 

och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift. 

Kultur och fritid behöver säkerställa att intentionerna i beslutet fullföljs. 

Detta säkerställs genom hyresvärdens (Samhällsbyggnads) försorg.  
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Bilaga 5, Övriga förvaltningar 
 
 

Kommunledningskontoret 
 

Beskrivning av lokaltyper samt omfattning av nuläge 
 

Uddevalla Brandstation 
 

Brandstationen på Bastiongatan uppfördes 1960 för stadens brand- och ambulansväsen. I dag 
inrymmer stationen endast Räddningstjänstens traditionella verksamheter. I stationen pågår 24 
timmars verksamhet med jourlagd personal och kontorsverkssamhet med dagtidsförlagd personal. 
Totalt arbetar 45 personer heltid och 20 personer deltid i verksamhetslokalerna. Stationen lokaler 
används i huvudsak som: verkstäder och vagnhallar för ca 20 tunga och lätta fordon och 
räddningsutrustning, 15-20 kontorsplatser, logement för ca 30 personer i skifttjänst, 
undervisningslokaler och personalrum. Det bedrivs en stor utbildningsverksamhet varav mycket på 
kvällstid (128 st övningskvällar)  

 
Totalt arbetar 30 st heltidsbrandmän fördelat på 4 skift samt 20 st deltidsbrandmän fördelat på 4 skift. 
Dagtidspersonal som har sin placering i Uddevalla är 25 st. Stationens lokaler innehåller i stort 
vagnhall, verksamhetslokaler, förråd, kontor och logement. Det finns ca 10 tunga fordon och 10 lätta 
fordon. Stationen inhyser också ett antal förråd för räddningsutrustning och förbrukningsvaror. 
Uddevalla station fungerar också som huvudstation för kläd- och utrustningstvätt, slangtvätt mm för 
Ljungskile brandstation. Vid större händelser även för övriga stationer i Mitt Bohuslän. Rökskydd för 
hela Mitt Bohuslän hanteras i Uddevalla samt den mesta utbildningen.  
 
Nuvarande omfattning är Uddevalla brandstation 4936 kvm BRA 

 
Beslutade investeringsprojekt 
 

 
Uddevalla Brandstation 

 
Brandstationen i Uddevalla är byggd 1960 och har inte genomgått några större förändringar eller 
anpassningar under denna driftperiod.  
 
Brandstationen är i mycket stort behov av en totalrenovering alternativt nyetablering. Jämfört med 
moderna brandstationer saknas exempelvis separerade utrymmen för tunga fordon och utrustning, 
vilket utgör ett arbetsmiljöproblem, samt omlastningsmöjligheter efter larm. Trafiksituationen i centrum 
gör att det idag finns begränsningar avseende framkomlighet under vissa tider på dygnet.  
 
Nuvarande brandstation har i sitt nuvarande skick begränsade möjligheter till samordning och 
samverkan med andra samhällsaktörer så som andra kommunala 24-timmarsverksamheter, ambulans 
och polis. På samma sätt är stationen begränsad som samverkansplats med andra Räddningstjänster, 
detta främst beroende på trafiksituationen och dåliga omlastningsmöjligheter samt små utrymmen för 
ledningsarbete.  

 
Räddningstjänsten har under hösten 2012 utfört en lokaliseringsutredning för ny brandstation i 
Uddevalla. Utredningen förordar en samlokalisation med andra ”24 timmars” verksamheter med 
placering av ny brandstation vid Exercisvägen i anslutning till RV 44, förslaget redovisades för 
politiken under våren 2013. 
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Under december 2013 påbörjades arbete med att parera arbetsmiljöproblemen i brandstationens 
vagnhall, en slussfunktion byggs vilket innebär att fordonen separeras från personal- och 
kontorsutrymmen. 
 
Räddningstjänsten har beställt förstudie för ny brandstation av Samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 
2016 vilken godkänts av kommunstyrelsen 2017-11-29. 
 
Ny detaljplan för området har antagits av Kommunfullmäktige i december 2019 och har vunnit laga 
kraft 2020-01-08.  
 
En upphandling för totalentreprenad med samarbetsformen partnering är utförd under våren 2020 för 
utförande av såväl brandstation som anslutande gatunät. Byggnation av gatudelarna och bergschakt 
är beräknade till december 2020. Brandstationen beräknas vara färdig för inflyttning 2023. I samband 
med byggnationen av brandstationen pågår utredning om att kunna utföra ett övningsområde i 
anslutning till stationen. 
 
 
Medborgarhus 
 
Uppdraget kommer från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som utgår ifrån att flytta 
stadshuset till centrum och att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. 
Nuvarande stadshus har behov av moderna arbetsplatser och närhet till invånarna. Samtidigt behöver 
kulturskolan och stadsbiblioteket nya funktionella lokaler. Uddevallas framtida medborgarhus ska bli 
en välkomnande plats för demokrati och gemenskap. En mötesplats som lockar till delaktighet, liv, lust 
och rörelse i centrala Uddevalla. Kommunfullmäktige tog 10 november beslut om att fortsätta 
processen att projektera och bygga ett gemensamt medborgarhus i centrum.  
 
Förstudien är slutrapporterad har visat att fastigheten Pipfabriken 13, där nuvarande brandstation 
ligger, är lämplig för etablering. Föreslagen lokalutformning är ett aktivitetsbaserat kontor för ca 700 
medarbetare, Stadsbibliotek, Kulturskola, Restaurang, Medborgarcentrum med Kontaktcenter, externa 
mötesytor, multisal och foajé som binder ihop övriga funktioner. Byggnaden planeras vara ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar med en arkitektur som håller hög kvalitet, skapar identitet och stolthet. 
Inomhusmiljön och planlösningen är flexibel för att underlätta både förändringar och samverkan. 
 
 
Utifrån kommande beslut, omfattning, trästomme och val av konstruktion är bedömningen att 
investeringen uppgår till omkring 880 000 000 kronor (36 500 SEK/m2 BTA).  
Utöver kalkylerad projektkostnad tillkommer kostnader för markförvärv, sanering, framtagande av 
detaljplan samt budgetreserv. Kostnader för kommunens egen lösa inredning, utrustning, special- och 
verksamhetsinredning tillkommer också. 

 
Fortsatt arbete kommer nu ske utifrån samverkansavtal med Arwidsro med följande tidplan och 
aktiviteter: 

 

2022-2023 

 Medborgardialog 

 Programfas 

 Beslut/avrop nästa fas 

 Planering 

 Beslut/avrop nästa fas 
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2024–2026 

 Genomförande, byggstart 2024 

 Beslut/avrop nästa fas 

 Färdigställande, inflyttning 2026 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Centralkök 
 

Centralkök finns idag i Äsperödsskolan. I samband med förstudie av ny Äsperödsskola har behovet av 
nytt centralkök uppkommit. Måltidsservice har gjort en behovsanalys och 
samhällsbyggnadsförvaltningen håller på med förstudie. Nytt centralkök behöver vara klart innan ny 
Äsperödsskola påbörjas. 
 
Gata park Uddevalla ersättningslokaler 

 
För att möjliggöra planerad utbyggnad av staden längs med Bäveån behöver 
samhällsbyggnadsförvaltningen ersättningslokaler för sin verksamhet på Junogatan. Den verksamhet 
som påverkas är Gata Park drift, Fastighetsdrift och Fordon. Om det visar sig lämpligt kan även 
Byggservice påverkas som då kan lämna sina lokaler. Behovsanalys är under arbete. 

 
Gata park Ljungskile ersättningslokaler 

 
För att möjliggöra utveckling av hamnen i Ljungskile behöver samhällsbyggnadsförvaltningen 
ersättningslokaler för sin verksamhet i Ljungskile. Den verksamhet som påverkas är Gata Park drift. 
Behovsanalys är under arbete. 
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Handläggare 

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

 

Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens bostadsutveckling. 
Kommunstyrelsen ansvarar för översiktsplanen, som talar om var kommunen vill att det 
ska byggas bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsstrategin talar om vilka 
prioriteringar kommunen gör under den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad 
utveckling. Till samhällsbyggnadsstrategin är kopplat en genomförandeplan som talar 
om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras under den närmaste 
treårsperioden. 
 
Planen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande i såväl privat som 
kommunal regi. Med denna utgångspunkt analyseras vilka åtgärder kommunen bör 
vidta i nästa steg för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, dvs ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 
 
För centralorten Uddevalla och stadsutvecklingsarbetet i synnerhet är det avgörande att 
fokusera på bostadsprojekt som bidrar till att utveckla en attraktiv stadskärna. 
Kommunen är attraktiv för nybyggnation men har inte den storlek och den tillväxttakt 
som tillåter att resurser och marknad delas på allt för många bostadsprojekt samtidigt. 
Kommunen har släppt fram ett stort antal privata exploatörer med relativt omfattande 
projekt i centrumkärnan och förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av 
Västra centrum med bland annat områdena Windingsborg och Kampenhof. 
 
Möjligheterna att lyckas med stadsutvecklingen förutsätter fokusering på bostadsprojekt 
i centrumkärnan enligt principen inifrån och ut och att kommunens och de privata 
exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga etapper inom detta område.  
 
Genomförandeplanen utgör ett underlag till budgetarbetet 2023-2025. Planen är 
kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12.  
Genomförandeplan för bostadsförsörjning 2023-2025 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att låta genomförandeplanen för bostadsförsörjning 2023-2025 utgöra underlag till 
berörda förvaltningars och bolags planering av budget i flerårsplan 2023-2025. 
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Sammanfattad beställning 2023–2025 
Denna genomförandeplan för bostadsbyggnad ger en översiktlig beskrivning av pågående och 

planerad bostadsbebyggelse inom kommunen i såväl privat som kommunal regi. Åren 2023–2025 

bedöms drygt 700 nya bostäder kunna färdigställas. Med utgångspunkt från detta byggande föreslås 

vilka ytterligare bostadsprojekt kommunen bör gå vidare med genom förstudier, detaljplanearbete 

och markanvisning under planeringsperioden för att kommunen ska utvecklas i linje med hållbar-

hetsperspektiven. Nyproduktion av bostäder bör inriktas mot att skapa omflyttning i det befintliga 

bostadsbeståndet. En framgångsrik utveckling av centrumkärnan förutsätter samordning mellan 

kommunens och de privata exploatörernas projekt med indelning i lämpliga etapper. Effekterna av nya 

plantillstånd för ytterligare bostadsprojekt i centrumnära lägen bör därför analyseras noga. Dessutom 

bör kommunen vara återhållsam gällande exploateringar i tätorternas ytterkanter för att lyckas med 

utvecklingen av stadens centrum. 

Dessa åtgärder är kommunstyrelsens beställning till berörda förvaltningar och bolag. Åtgärderna ska 

inplaneras i budgetarbetet för utförande under perioden 2023–2025. 

Genomförandeplanen revideras årligen som en del i underlaget för kommunens budgetarbete, varför 

nya bedömningar/komplettering av uppdragen kan komma att göras i samband med detta. 

 

Beställning för åren 2023–2025: 

Objekt Bostäder 
totalt  

Bostadstyp1  Aktivitet  

Skarsjövallen, Ljungskile  200  FB+SH Genomförandeplanering 2023 - 2024  

Västra centrum - Windingsborg  300 FB  Genomförandeplanering 2022 - 2023   

Västra centrum - Kampenhof  500 FB  Detaljplaner (etapper) 2023 - ff 

Vännerberg  15  SH  Detaljplan pågår, beräknas klar 2023 

Försäljning 2023  

Sunningebergen  270  FB+SH  Detaljplan pågår, beräknas klar 2023  
Genomförandeplanering 2024 - 2025   

Södra Kurveröd  400  FB+SH  Förstudie pågår beräknas klar 2022 
Utredningar geoteknik+natur 2022-2023 

Övrig förtätning inom tätorterna  X  FB+SH  Förstudier  

Summa:  Ca 1 685     X i bostadskolumn – Antal 
bostäder utreds i 
kommande förstudier/planprogram 

 
1 FB = flerbostadshus, SH = småhus 
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Varför en genomförandeplan?  
Bostadsbyggandet har stor påverkan på hur vi lever och på hur samhällets resurser tillvaratas och är 

därför en central del av samhällsutvecklingen. Bostäder förutsätter infrastruktur i form av vägar, vatten 

och avlopp, el- och värmesystem vilka bildar den struktur som också blir utgångspunkt för en fortsatt 

utveckling av samhälle och boendemiljöer. Boendet har också stor påverkan på behovet av transporter 

vilket bl.a. ger effekter på energianvändning och miljö. En attraktiv levnadsmiljö måste dessutom ta 

hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa förutsättningar för rekreation, 

kulturliv, trygghet osv. Hållbarhetsaspekterna i bostadsbyggandet som en del av samhällsplaneringen 

måste därför betonas.  

Kommunens översiktsplan ger en beskrivning av kommunens mark- och vattenanvändning, dvs var 

kommunen vill bygga bostäder och ge plats för verksamheter mm. Samhällsbyggnadsstrategin 

beskriver hur vi ska gå tillväga för att utveckla samhället hållbart och vilka prioriteringar vi gör under 

den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad utveckling. Genomförandeplanen, talar om när och i 

vilken ordning som bostadsprojekt ska utredas/genomföras under den närmaste 3-årsperioden. 

Genomförandeplanen är därmed ett verktyg som prioriterar vilka kommunala bostadsprojekt som ska 

utredas vidare eller genomföras innan ett eventuellt genomförande. Samhällsbyggnadsstrategin med 

genomförandeplanen är därmed ett underlag för kommunens verksamhetsplanering och budget för 

planering, investeringar, exploatering osv.  

Genomförandeplanen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande. Med planerat 

bostadsbyggande avses bostäder som har påbörjats eller ännu inte påbörjats men har förutsättningar 

att färdigställas under planperioden. För dessa bostadsprojekt pågår detaljplanearbete, genom-

förandeplanering eller byggnation i tidigt skede. Denna genomförandeplan utgår från en bedömning 

av när dessa bostäder beräknas vara färdigställda och inflyttade. Bedömningen avser såväl privata som 

kommunala projekt. Med utgångspunkt från det byggande som pågår och planeras görs en analys över 

vilka åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg för att upprätthålla en planberedskap för att skapa 

förutsättningar för nya bostäder men också för att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, 

dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genomförandeplanen är en beställning av åtgärder i 

form av förstudier, detaljplaner och markanvisningar till berörda förvaltningar och bolag för den 

kommande planeringsperioden. Genomförandeplanen omfattar en beställning för 3 år framåt och 

beslutas årligen inom ramen för kommunens budgetrutiner. Förändringar av 3-årsplanen kan således 

ske utifrån de bedömningar som görs vid varje beslutstillfälle.  

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar planera så att förut-

sättningar skapas för alla att leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder som för-

beredelse och genomförande av bostadsförsörjningen. I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs 

kommunens mål och riktlinjer för att detta ansvar ska uppfyllas för olika boendegruppers behov med 

hänsyn till målen om att bygga hållbart och med hänsyn till bl.a. kulturhistoriska värden. Att verka för 

tillkomsten av fler hyreslägenheter är en viktig del i bostadsförsörjningen.  

Bostadsbyggandet kan ske genom att kommunen själv bygger eller tillåter privata exploatörer att 

bygga på privat eller kommunal mark. Kommunen och privata exploatörer utvecklar därför till-

sammans framtidens kommun. Detta betyder att kommunen måste beakta samtliga pågående och 

planerade bostadsprojekt och analysera marknad, konkurrens och ekonomi inför beslut om att öppna 

egna områden för exploatering eller medge planbesked eller anvisa mark för exploatering. 

Kommunens ställningstagande utgår från bostadsförsörjningsansvaret och målsättningen om att skapa 

ett hållbart samhälle.  Privata och kommunala exploateringar ska ses i ett sammanhang och 

komplettera varandra snarare än konkurrera. Samhällsbyggnadsstrategin är ett viktigt instrument för 

att visa kommunens inriktning för bostadsutvecklingen.   
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Om bostadsbeståndet 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver bostadsbeståndet och den utveckling av 

bostadsbyggandet som skett genom åren. Utbyggnaden av lägenheter i flerbostadshus skedde till stor 

del under 1960–70 talet då en övervägande del av kommunens lägenhetsbestånd kom till. Från 1980-

talet ökade fokus på boende i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och gles 

samhällsstruktur. Småhusproduktion har i hög grad dominerat även fortsatt varför kommunen nu har 

en relativt hög andel bostäder i småhus. Under de senaste åren har dock byggandet av lägenheter i 

flerbostadshus åter tagit fart och befolkningen i stadskärnan har ökat med ca 30 % mellan 2013-2018 

genom förtätning i linje med samhällsbyggnadsstrategins intentioner. Stadskärnans utveckling har ett 

starkt samband med i vilken grad kommunen planerar sitt byggande genom nya perifera områden med 

inriktning på småhus eller prioriterar ambitionen att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom 

tätorternas redan bebyggda delar.   

 

 

 

______________________ 
Definitioner och förklaringar 
Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.  
Även bostäder i småhus definieras som lägenheter.  
Hustyp: 
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. 
Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder.  
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Färdigställda bostäder 
Antalet färdigställda bostäder varierar över tid. Enligt statistik från SCB har det genomsnittligt 

färdigställts ca 184 bostadslägenheter/år i kommunen under åren 2011 – 20202. Konjunktur, 

efterfrågan, politiska beslut osv. påverkar utvecklingen. De senaste åren har byggandet av lägenheter 

i flerbostadshus skjutit fart genom en ökad efterfrågan och genom ett ökat fokus på 

hållbarhetsperspektiven i bostadsbyggandet. 2015 färdigställdes 175 lägenheter i flerbostadshus vilket 

inte överträffats sedan början av 1980 resp. 1990-talet. De senaste fem åren har det färdigställts 

omkring 135 lägenheter/år i flerbostadshus. Antalet färdigställda bostäder i småhus kvarstår dock på 

oförändrad nivå vilket tillsammans med en sedan tidigare hög andel småhus av det totala 

bostadsbeståndet innebär det att det finns en potential för fortsatt ökat bostadsbyggande i 

flerbostadshus. Många andra kommuner av motsvarande storlek som Uddevalla har en större andel 

byggande i flerbostadshus. Flera olika orsaker kan förklara detta, bl.a. efterfrågan, byggande av 

studentlägenheter, men den politiska styrningen (se sid 12) avgör ytterst vad som produceras.  

 

Färdigställda lägenheter och lägenhetstyp 2011-2020 (10 år) - jämförelse jämnstora kommuner 

Kommun Invånare 2020 Nya lgh/år snitt 
Varav lgh i 

flerbostadshus 
Varav lgh i 

småhus 

Hässleholm 52 010 102 64% 36% 

Borlänge 52 394 105 66% 34% 

Örnsköldsvik 55 807 75 60% 40% 

Skövde 56 791 258 69% 31% 

Nyköping 57 071 276 75% 25% 

Uddevalla 56 787 184 56% 44% 

Trollhättan 59 249 178 74% 26% 

Falun 59 528 148 57% 43% 

Norrtälje 63 673 248 57% 43% 

Östersund 63 985 273 68% 32% 

Varberg 65 397 287 55% 45% 

Mölndal 69 901 407 86% 14% 

 

Vid utgången av år 2020 fanns det i Uddevalla kommun 27 872 bostäder. Nyproduktionen under de 

senaste 10 åren uppgår till ca 184 bostäder/år2 vilket motsvarar drygt en halv procent av bostads-

beståndet. 

  

 
2 Eftersläpning i registrering av nybyggda bostadslägenheter förekommer i SCB:s statistik beroende på 
kommunernas förmåga att inrapportera underlag. I statistiken för Uddevalla redovisas noll färdigställda 
bostadslägenheter under 2018 medan det 2019 färdigställdes 467 lägenheter. Statistiken måste läsas över flera 
år.  
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Upplåtelseformer 

Även upplåtelseformen är av intresse vid analys av bostadsbehovet. Hyresrätter och äganderätter3 

(småhus) är ungefär lika stora i nuvarande bostadsbestånd. Sett till senaste tio åren har det 

producerats många bostadsrätter och hyresrätter vilket bidragit till ett ökat antal lägenheter i 

flerbostadshus.  

Upplåtelseform4 efter lägenhetstyp 2020 (27 872 lägenheter) 

 Andel 

Äganderätt/småhus 40 % 

Bostadsrätt 19 % 

Hyresrätt 41 % 

 

Fritidshus 

I kommunen finns ca 3 700 fritidshus. En viss omvandling av fritidshus till permanentboende sker i 

samband med utbyggnaden av nya kommunala verksamhetsområden för vatten- och avlopp t.ex. på 

Fräknestranden. Antalet fritidshus i kommunen har dock totalt sett inte minskat.  

Antal fritidshus 10 år 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 549 3 604 3 597 3 610 3 672 3 671 3 629 3 636 3 663 3 656 

 

 

 

 

 

Om hushåll 
Ett hushåll består av personer som är folkbokförda tillsammans. I Sverige finns ca 4,8 miljoner hushåll 
(2020) varav 1,9 miljoner av dessa består av ensamstående vilket är den klart största av SCB:s X 
hushållstyper. Därefter kommer hushållstypen bestående av sammanboende med barn under 25 år 
med ca 1 miljon hushåll. 
 
Av Sveriges närmare 4,8 miljoner hushåll bor nästan 2,3 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus. Av de 
lägenheterna är 1,4 miljoner hyresrätter och knappt 990 000 bostadsrätter. Av de cirka 2 miljoner 
hushåll som bor i småhus äger 1,9 miljoner sitt hus, medan resten hyr sitt hus eller bor i ett småhus 
med bostadsrätt. Resten bor i specialbostad, till exempel studentbostad eller någon form av boende 
för äldre eller så saknas uppgifter om boendet i statistiken. 
 

Fakta från SCB 

  

 
3 Upplåtelseform äganderätt förekommer i flerbostadshus och avser då ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör 
ännu en liten del i bostadsbeståndet. 
4 Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt. 
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Bostadsbehov och förutsättningar för byggande 
Bostadsbehov utgår vanligtvis från antagandet att varje hushåll behöver en bostad varför behovet av 

bostäder har en demografisk utgångspunkt och bestäms av faktorer som befolkningsmängd, ålders-

sammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning. Befolkningsprognoserna har på senare 

tid förändrats kraftigt på grund av framför allt minskad invandring vilket medför revideringar i den 

beräknade bostadsbristen och bedömningen av hur många bostäder som behöver byggas. Bostads-

behovet är generellt sett stort, men efterfrågan på bostäder är betydligt lägre. Detta beror  

bl a på att nybyggda bostäder är dyra oavsett upplåtelseform och alla har inte råd att efterfråga en 

nybyggd bostad.  

Möjligheterna att flytta såväl till som inom kommunen påverkas av utvecklingen i befintligt bostads-

bestånd samt av bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Nyproduktionen är dock en mycket 

liten del av hela bostadsbeståndet varför även fokus bör läggas på hur det befintliga bostadsbeståndet 

kan användas mer effektivt som lösning på bostadsbehovet. Detta är också gynnsamt ur ekonomisk 

och ekologisk hållbarhetssynpunkt. Nyproduktionen av bostäder bör också inriktas mot att skapa 

omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet. En grundläggande faktor för att öka rörligheten i det 

existerande beståndet handlar om att öka flyttrörelserna hos de äldre. Om exempelvis seniorer får 

möjlighet att flytta från sina villor och radhus i det befintliga beståndet till nyproducerade bostäder 

som är mer anpassade för äldre uppnås vinster för både samhälle och individer genom omflyttning i 

en så kallad flyttkedja. Villor och radhus blir tillgängliga för exempelvis barnfamiljer och behovet för 

samhället att tillskapa nya småhusområden i tätorternas utkanter minskar. När omflyttning sker i det 

befintliga beståndet frigörs bostäder som kan tillgodose andra bostadssökandes behov.  En flyttkedja 

kan påverka flera åldersgrupper och hushållstyper. Inom befintligt bostadsbestånd kan även om- och 

tillbyggnation samt omvandling av fritidshus och lokaler till permanentbostäder bidra till att öka 

tillgången av nya bostäder.   

 

 

 

Exempel på flyttkedja 
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Bostadsbyggandets omfattning och inriktning 
Kommunen har sedan länge en stadig befolkningstillväxt vilken dock bedöms bli något mindre under 

de närmaste åren. Den minskade tillväxten förklaras med hög utflyttning av unga och samt en låg 

invandring. Pandemins påverkan gör prognosen något osäker. Kommunens befolkningsprognos 

beskriver befolkningsutvecklingen mer detaljerat t.o.m. 2030.  

Länsstyrelsen redovisar i bostadsmarknadsanalysen för 2021 ett fortsatt underskott av bostäder i 

länet. Det är brist på bostäder i stora delar av länet men situationen är nu något bättre än tidigare. Nio 

kommuner anger att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet vilket är indikerar 

en ökning jämfört med de senaste fyra åren.  

Det finns en fortsatt efterfrågan av bostäder i Uddevalla kommun och kommunen måste fortsätta 

utveckla boende för olika målgrupper. En grundläggande förutsättning för bostadsförsörjning är de 

redan befintliga bostäderna då de allra flesta som flyttar till en ny bostad gör det inom det redan 

byggda. Vidare är det inom det befintliga beståndet som hyresrätter med lägre hyresnivåer återfinns. 

Nyproduktionen innebär dock ett begränsat men ofta strategiskt viktigt tillskott till det totala 

beståndet. I Uddevalla kommun fanns vid slutet av år 2020 närmare 27 900 bostäder. Nyproduktionen 

under senaste 10 åren uppgår till ca 184 bostäder/år vilket motsvarar drygt en halv procent av 

bostadsbeståndet. Behovet av hyreslägenheter som tillgodoser behovet för grupper som är nya på 

bostadsmarknaden t ex unga och nyanlända är fortsatt stort. Bostäder med hyresnivåer för grupper 

med mindre ekonomiska förutsättningar behövs som komplement till den bostadsproduktion som 

vänder sig till de grupper som redan etablerat sig på bostadsmarknaden och har förutsättningar för 

boendekarriär. Allmännyttan har inte haft vakanser i större utsträckning sedan 2002. Kommunen har 

också ett ansvar enligt bostadsförsörjningsprogrammets mål och riktlinjer att skapa förutsättningar för 

ett gott boende i livets alla skeenden samt boende för grupper med särskilda behov.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger ett behov om 250 nya bostäder årligen och denna 

siffra får ses i ett sammanhang av att programmet beslutades i en period av högre prognos gällande 

befolkningstillväxt.  

Länsstyrelsens beräkning av bostadsbyggnadsbehovet för att möta den prognostiserade befolknings-

ökningen fram till 2030 påvisar ett behov för Uddevalla kommun om ca 100–150 bostäder/år. I ett 

kortare perspektiv fram till 2025 uppskattas det årliga behovet till ca 160–200 bostäder. Det minskade 

bostadsbyggnadsbehovet jämfört med tidigare bedömningar beror på att befolkningsframskrivningen 

visar en mindre folkmängdsökning än tidigare år, vilket till stor del beror på minskat flyttnetto från 

utlandet. 

Konsultföretaget WSP har i en av kommunen beställd rapport (2020) bedömt en möjlig utbyggnadstakt 

för att möta det framtida bostadsbehovet med hänsyn taget till kommunens befolkningsprognos och 

byggplaner, hushållsstorleken i kommunens olika delar, betalningsförmåga för olika upplåtelseformer 

samt vilka målgrupper som är identifierade för kommunen. WSP:s sammantagna rekommendation för 

nyproduktion i Uddevalla kommun innebär en genomsnittlig bostadsproduktion om 190 bostads-

lägenheter/år under perioden 2021–2030. Av denna nyproduktion rekommenderas cirka 140 

bostäder/år byggas i Uddevalla tätort och därav cirka 110 bostäder/år i centrala Uddevalla. Denna 

rekommendation grundas i kommunens ambitioner att utveckla de centrala delarna av staden vilket 

kommer till uttryck i det pågående stadsutvecklingsarbetet.  
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Marknadsförutsättningar 
Det har varit lönsamt att bygga bostäder i Uddevalla kommun i 15 års tid och lönsamheten har ökat 
under de senaste åren. Det ska dock poängteras att beräkningen är ett genomsnitt för kommunen, 
vilket anger att platsen för nyproduktion fortfarande spelar roll. Bostadspriserna har ökat, framförallt 
bostadsrättspriserna. Fortfarande värderas dock villor högre än bostadsrätter, även per kvadratmeter. 
Det finns även fler villor med extremt höga prisnivåer än bostadsrätter. Bostäder längs med kusten 
värderas högst. Även bostadsrätter i centrum värderas högt. De nyproducerade bostadsrätterna tar 
dock tid att sälja och ingen av nyligen genomförda projekt är särdeles stora. Nyproducerade 
bostadsrätter är även dyra jämfört med äldre bostadsrätter, eftersom de äldre bostadsrätterna är 
förhållandevis billiga. En majoritet av Uddevallaborna har dock en betalningsförmåga att betala hyran 
för en nyproducerad hyresrätt. Med statliga investeringsbidrag ökar möjligheten för fler att ha råd med 
en nyproducerad lägenhet. Betalningsförmågan för en nyproducerad bostadsrätt är lägre. Fyra av tio 
Uddevallabor har råd med det. Generellt sett har villasäljare från kommunen råd att köpa en 
nyproducerad bostadsrätt. 
 
I kommunen bor de äldre i hög utsträckning kvar i småhusen. Totalt är det drygt 1 500 personer över 
65 år som bor ensamma i småhus. De flesta av dem kommer behöva ett mer anpassat boende 
framöver. Här handlar det om att ge äldre attraktiva alternativ till sitt nuvarande boende och detta kan 
med fördel ske i tätorternas centrala delar. Utöver positiv effekt av en flyttkedja innebär det även att 
om äldre flyttar till en funktionell bostad kan de bo kvar längre i egen bostad innan en eventuell flytt 
till särskilt boende samt resurseffektivare användning av exempelvis hemtjänst. Den största 
målgruppen för nyproduktion i kommunens centrala delar gäller annars unga personer, både singlar 
och par. I mindre centrala delar är barnfamiljer den största målgruppen. Det gäller även att fånga in 
den målgrupp med en lägre betalningsvilja, vilket är varför mer prisvärda hyresrätter med statliga 
investeringsbidrag är viktiga att få med i mixen av nya bostäder.  
 
Slutsatsen är att även om marknadsläget är gott och det finns en tydlig efterfrågan, så behöver nya 

bostadsprojekt en sansad etappindelning och noggranna analyser och kalkyler för att finna rätt 

målgrupp. 

 

Stadsutveckling i centrum 
Uddevalla centrum har ökat sin befolkning med cirka 2 000 personer sedan 1985. De senaste fyra åren 

har befolkningen ökat rejält i centrum. Även Uddevalla tätort har ökat betydligt, med knappt  

5 000 personer. Från 2008 har både centrum och tätorten ökat sin befolkning de flesta år. I en 

undersökning 2019 (WSP), där 67 mellanstora och större svenska stadskärnor, jämfördes, visade 

resultatet att Uddevalla är den stad som växer snabbast procentuellt sett. Befolkningen i stadskärnan 

har ökat med 30 procent mellan 2013–2018.  

Stadsutvecklingen i linje med Samhällsbyggnadsstrategin och dess planeringsprinciper har gett synliga 

resultat i bostadsutvecklingen. Planeringsprinciperna har bidragit till ett ökat byggande av lägenheter 

i flerbostadshus och ett tydligare fokus på att utveckla tätorterna i dess centrala delar. Det pågående 

arbetet med stadsutvecklingsprojekten syftar till att förändra och tillföra Uddevalla många nya 

boendekvaliteter men också att bidra till en utveckling av stadskärnan. Hamnverksamheten och 

industriområdena längs Bäveån planeras flyttas längre västerut för att kunna öppna upp inre hamnen 

och med det planerade översvämningsskyddet friställs stora centrala ytor för stads- och 

bostadsutveckling. 
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Samordning bostadsexploateringar i centrum 
Parallellt med kommunens planer för stadsutveckling i de centrala delarna har privata bolag samt 

Uddevallahem ett antal planerade och pågående bostadsprojekt. Tillsammans omfattar dessa projekt 

omkring 1 500 bostäder. Mot bakgrund av det bedömda bostadsbehovet och möjlig utbyggnadstakt 

finns det en risk att bostadsprojekten kommer att konkurrera med varandra. Detta kan medföra 

förseningar i genomförandetid, minskat antal lägenheter i projekt eller att projekt inte genomförs. En 

jämn utbyggnadstakt i samspel med de kommunala planerna bör eftersträvas för en positiv 

stadsutveckling. Dessutom är det av vikt att utbyggnaden sker inifrån och ut för att skapa en 

attraktivare centrumkärna. En framgångsrik utveckling av Västra centrum förutsätter att kommunens 

och de privata exploatörernas projekt samordnas och påbörjas i lämpliga etapper. Kommunen bör av 

samma anledning vara noga med att analysera effekten av plantillstånd för ytterligare nya 

bostadsprojekt i centrumnära lägen. Kommunen bör vara återhållsam gällande exploateringar i 

tätorternas ytterkanter för att lyckas med utvecklingen av stadens centrum. 

 

Antal bostadslägenheter i planerade bostadsprojekt (privat/Uddevallahem) 

Ljungskile 
I Ljungskile planeras och byggs omkring 60 nya bostäder i 

samhällets centrala delar av privata aktörer (inklusive en ev. 

markanvisning). Kommunen har därutöver ett pågående 

planarbete för en större exploatering vid Skarsjövallen. En 

jämn utbyggnadstakt i samspel med de kommunala planerna 

bör eftersträvas för en positiv utveckling av tätorten 

Ljungskile. För Ljungskile är det viktigt att utbyggnad 

eftersträvas i centrumnära lägen. En framgångsrik utveckling 

av samhället förutsätter att kommunens och de privata 

exploatörernas projekt synkroniseras.  

 
Antal bostäder i planerade bostadsprojekt (Privat/markanvisning)  

15 

30 

12 
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Att påverka/styra bostadsbyggandet 
Kommunen har flera verktyg för att styra och påverka utvecklingen av bostadsbyggandet. 

Samhällsbyggnadsstrategin med planeringsprinciper är ett av de viktigaste för att skapa ett 

gemensamt fokus och en gemensam inriktning att förhålla sig till i olika planeringssammanhang. 

Strategin fastställdes av kommunfullmäktige i september 2015. 

Kommunens planmonopol ger också stora möjligheter att styra bostadsbyggandet. Kommunen har 

därför tagit fram rutiner och regelverk för bedömning av planinitiativ. Den s.k. förprövningen av 

nya/ändrade detaljplaner för olika bostadsprojekt innebär en prövning av projektets konsekvenser och 

effekter i ett tidigt skede för att avgöra om ett projekt bidrar till önskad utveckling utifrån 

hållbarhetsaspekter och andra kommunala målsättningar. Planförfrågningar bereds av en 

förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp utifrån fastställda kriterier för bedömning av planfrågor. 

Privata och kommunala planinitiativ bedöms på samma sätt i en tydlig och transparent process där 

kommunstyrelsen fattar det slutliga avgörandet. Förprövningen av bostadsprojekt i ett tidigt skede är 

en nyckel för att bedöma och tidigt avstyra projekt som inte bidar till önskad utveckling.  

Kommunen kan genom sitt markinnehav och genom strategiska köp och försäljningar av byggbar mark 

påverka bostadsbyggandet. Kommunen behöver arbeta aktivt med markstrategiska frågor.  

Markanvisningar är ett annat viktigt instrument för att styra utvecklingen mot önskade bostäder. 

Kommunen kan vid anvisning av kommunal mark ställa krav på upplåtelseformer, hustyper mm. En 

tydlig markanvisningspolicy är ett viktigt kommunalt verktyg. 

En aktiv dialog med aktörer på bostadsmarknaden är också ett sätt att skapa samsyn och förståelse för 

målen i samhällsutvecklingen. De kommunala bostadsstiftelserna är viktiga aktörer i 

samhällsbyggandet men dialogen måste också fördjupas med övriga exploatörer på marknaden.  

Med ett proaktivt arbetssätt kan kommunen nå målet om ett hållbart samhällsbyggande som 

tillgodoser bostadsbehoven för olika grupper på bostadsmarknaden och bidrar till ett attraktivt 

samhälle. 
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Uddevalla just nu - pågående och planerade bostäder 2022–2025 
Flera bostadsbyggen med framför allt flerbostadshus pågår eller planeras i tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile. Parallellt byggs också två stora bostadsområden för småhus och mindre flerbostadshus 

genom det av kommunen tillskapade bostadsområdet Sundsstrand och de privata nära samman-

hängande områdena Furuhall (Rotviksbro) och Överbyhöjd (Lanesund).  

Till detta ska läggas pågående och planerade exploateringar (enskild byggnation och andra mindre 

områden) som sker efter Fräknestranden och genom spridd bebyggelse på landsbygd. 

Ytterligare potential finns i tidigare antagna detaljplaner vilka legat vilande och där projektstart är svår 

att bedöma (ej redovisade i karta nedan).  

 

Planerad bostadsbyggnation 
I privata och kommunala byggnadsprojekt beräknas totalt ca 700 bostäder kunna färdigställas i 

perioden 2023 till 2025. Detta är det bedömda antalet möjliga färdigställda bostäder. Förändringar i 

konjunktur och marknadsläge, överklagande i byggprocessen, ekonomiska förutsättningar osv. 

påverkar det verkliga utfallet. 
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Lägenheter i flerbostadshus 
I den pågående och planerade bostadsproduktionen under planperioden utgör boendeformen 

flerbostadshus störst andel.  

Den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem bidrar aktivt till tillkomsten av fler hyreslägenheter 

inom tätorten Uddevalla. Under perioden tillkommer hyresrätter på Strömstadsvägen genom 

nybyggnation. Ytterligare hyreslägenheter tillkommer genom flera privata exploateringar, t ex på 

Östberget och i västra centrum. I pågående och planerad produktion (ca 700) under planperioden 2023 

- 2025 utgör närmare 40 % hyresrätter vilket innebär att bostadsförsörjningsprogrammets målsättning 

om minst 20 % hyresrätter bör kunna uppfyllas.  

Småhus  
Även om merparten av alla nya bostäder 2023 - 2025 tillkommer som lägenheter i flerbostadshus sker 

en betydande produktion av nya bostäder som småhus. Det är framför allt i de större bostads-

områdena Sundsstrand, Furuhall och Överbyhöjd som tomter för småhusbebyggelse upplåtes. Genom 

bygglov för enskild bebyggelse spridd på landsbygden och i tätorterna tillkommer genomsnittligt ca 35 

småhus/år. Under planeringsperioden beräknas närmare 40 % av alla nya bostäder utgöras av småhus.  

 

Pågående och planerade bostäder 2022 2023 2024 2025 

Flerbostadshus 129 82 72 282 

Småhus 79 35 46 85 

Bygglov spridd bebyggelse 35 35 35 35 

Summa: 243 152 153 402 

Summa 2023–2025  707 
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Bedömning för åren 2023–2025 
Planerad och pågående produktion av nya bostäder ligger för närvarande i nivå med angivna mål i 

kommunens bostadsförsörjningsprogram men över länsstyrelsens bedömning av bostadsbehovet för 

Uddevalla. Enligt WSP:s bedömning är 190 lägenheter per år en rimlig utbyggnadstakt med hänsyn till 

behov och efterfrågan. En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter dock att olika typer av bostäder 

produceras. Kommunen måste därför göra en bedömning av bostadsbehovet utifrån olika gruppers 

boendebehov men också utifrån perspektivet att skapa boenden som bidrar till en hållbar samhälls-

utveckling. Bostadsbyggandet ska därför ha hållbarhetsperspektiv. Av resursskäl måste därför redan 

gjorda investeringar i väginfrastruktur, V/A, fjärrvärme osv. tillvaratas. Bostadsbyggandet ska planeras 

så att energianvändningen minimeras och att behovet av transporter minskas t.ex. genom närhet till 

handel, arbetsplatser och goda kollektiva förbindelser. Bostadsbebyggelse ska också bidra till trygghet, 

trivsel och till att naturligt minska segregation och klyftor i samhället. Samhällsbyggnadsstrategin 

prioriterar därför i nuläget att fler bostäder skapas i tätorternas centrala delar och att möjligheten till 

förtätning och byggnation inom den redan bebyggda strukturen tillvaratas. 

För centralorten Uddevalla och stadsutvecklingsarbetet i synnerhet är det avgörande att tillämpa 

planeringsprinciperna i samhällsbyggnadsstrategin. Centrumkärnan ska utvecklas i de mest centrala 

delarna och inifrån och ut. Kommunen är attraktiv för nybyggnation men har samtidigt inte den storlek 

och den tillväxttakt som tillåter att resurser och marknad delas på allt för många bostadsprojekt. 

Kommunen har släppt fram ett stort antal privata exploatörer med relativt omfattande projekt i 

centrumkärnan och förbereder samtidigt för den fortsatta utvecklingen av Västra centrum med bland 

annat områdena Windingsborg och Kampenhof. Möjligheterna att lyckas med dessa stora projekt 

förutsätter en fokusering på kommunens och de privata exploatörernas projekt och att dessa 

samordnas och påbörjas i lämpliga etapper. Kommunen bör av samma anledning vara noga med att 

analysera effekten av plantillstånd för ytterligare nya bostadsprojekt i centrumnära lägen. Dessutom 

bör kommunen vara återhållsam gällande exploateringar i tätorternas ytterkanter för att lyckas med 

utvecklingen av stadens centrum. 

Planeringsperioden 2023 – 2025 
Arbetet med stadsutveckling är centralt för att utveckla inte bara bostäder utan också för att forma en 

attraktiv stadskärna och ett hållbart samhälle. Utvecklingen av nya bostäder i centrala lägen enligt 

planeringsprincipen inifrån och ut ökar antalet människor i stadskärnan vilket skapar ökat underlag för 

service, kulturaktiviteter mm och därmed ett levande centrum. I Västra centrum har genom-

förandeplaneringen för Windingsborg fortsatt hög prioritet. För Kampenhofsområdet, som en del av 

Västra centrum, ska detaljplaner för framtida byggnation av såväl bostäder som verksamhetslokaler 

tas fram under planeringsperioden.  

I tätorternas utkanter fortgår även planering för större områden med blandad bebyggelse genom 

Sunningebergen och Skarsjövallen i Ljungskile (småhus och flerbostadshus). Till dessa områden 

kommer ett antal privata exploateringar av varierande storlek vilket sammantaget medför att boende 

i småhus och mindre flerfamiljshus är väl tillgodosett de närmaste åren. Ytterligare oexploaterad mark 

i tätorternas utkanter som ökar orterna utbredning är för närvarande inte aktuellt. Detaljplan för 

Sunningebergen ska färdigställas och för Skarsjövallen ska planering för exploatering påbörjas när 

detaljplanen fått laga kraft.  

Det är fortsatt angeläget att tillvarata möjligheterna att skapa fler bostäder inom den redan bebyggda 

samhällsstrukturen bestående av vägar, VA-ledningar, kollektiva förbindelser osv. Området Vännerberg 

är ett exempel på kompletterande småhusbebyggelse inom befintlig struktur inom tätorten. Ytterligare 

förstudier av potentiella bostadsprojekt inom tätorterna kan ske inom planperioden för att finna nya 
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möjligheter att genom förtätning utveckla tätorterna med hänsyn till projektens påverkan på den 

prioriterade centrumutvecklingen.  

För att på något längre sikt upprätthålla en planberedskap som innebär att det även i fortsättningen 

finns förutsättningar för bostadsbyggande i tillräcklig omfattning och med önskade kvaliteter behöver 

ytterligare områden för framtida exploatering undersökas. Södra Kurveröd utgör ett område som om 

det visar sig lämpligt för byggnation har god potential att nå önskade kvaliteter för framtida boende. 

Södra Kurveröd ska därför studeras med avseende på möjlighet att tillskapa boende i blandbebyggelse 

med småhus och flerbostadshus.  

Nedanstående beställning ska vara utgångspunkt för berörda förvaltningar och kommunala bolags 

planering åren 2023–2025. Åtgärderna ingår som ett underlag i kommunens budgetprocess och ska 

inplaneras för genomförande aktuella år. Förstudier av utpekade objekt, fortsatt detaljplanering samt 

markanvisning ska på sätt som beskrivs startas eller genomföras under planeringsperioden 2022-2024.  

Beställning år 2023–2025: 

Objekt Bostäder 
totalt  

Bostadstyp5  Aktivitet  

Skarsjövallen, Ljungskile  200  FB+SH Genomförandeplanering 2023 - 2024  

Västra centrum - Windingsborg  300 FB  Genomförandeplanering 2022 - 2023   

Västra centrum - Kampenhof  500 FB  Detaljplaner (etapper) 2023 - ff 

Vännerberg  15  SH  Detaljplan pågår, beräknas klar 2023 

Försäljning 2023  

Sunningebergen  270  FB+SH  Detaljplan pågår, beräknas klar 2023  
Genomförandeplanering 2024 - 2025   

Södra Kurveröd  400  FB+SH  Förstudie pågår beräknas klar 2022 
Utredningar geoteknik+natur 2022-2023 

Övrig förtätning inom tätorterna  X  FB+SH  Förstudier  

Summa:  Ca 1 685     X i bostadskolumn – Antal 
bostäder utreds i 
kommande förstudier/planprogram 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

December 2021 

 
5 FB = flerbostadshus, SH = småhus 
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Handläggare 

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

 

Ansökan om planbesked gällande Pipfabriken 13 för 

medborgarhus 

Sammanfattning 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB har inkommit med en begäran om planbesked för 
fastigheten Pipfabriken 13. Angränsande fastigheter kan komma att beröras i 
detaljplanearbetet. Arwidsro önskar att detaljplan upprättas för att utreda möjligheterna 
av ett uppförande av Medborgarhus inom fastigheten Pipfabriken 13 enligt det 
samverkansavtal kommunen ingått med Arwidsro. Avtalet har föregåtts av en förstudie 
som innehåller omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, 
samverkan med övrig stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, 
hållbarhet, kalkylering, miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt 
målsättningar och fortsatt process. Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya 
byggnaden, förutom kommunal administration och ledning, även vara bibliotek, 
kulturskola, flexibel samlingssal, café/restaurang samt kontaktcenter. Förstudien visar 
att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Enligt en preliminär tidplan kan 
inflyttning ske år 2026.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan påbörjas inom 6 
månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms kunna ske inom 2 år under förutsättning 
att utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är beroende av, inte drar 
ut på tiden. 
 
Förstudien är omfattande och kan anses motsvara en bedömning av de kriterier som 
normalt sker inom ramen för förprövning av planbesked. Mer detaljerade frågor om 
projektet utreds i planarbetet.  
 
Kommunledningskontoret rekommenderar ett positivt planbesked. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Begäran om planbesked från Arwidsro för kv Pipfabriken 13 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Pipfabriken 13 upprättas, 
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Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-01-13 Dnr KS 2022/00056 

  

 

 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under slutet av 2023, 
  
att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 



1  Sökanden/fastighet 
Fastighetsbeteckning - adress 

Sökande (fakturamottagare) 

Adress 

Postadress 

Mobiltelefon Telefon (även riktnummer) 

2 Åtgärden avser 
  Bostäder   Handel   Kontor    Industri/lager   Annat 

3 Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget 

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 

4 Bifogade handlingar 
  Situationsplan       Illustrationer       Fasadritning/-skisser      Utredningar 

  Planritning/-skisser   Projektbeskrivning    Fullmakt från fastighetsägare 

5 Underskrift av sökande/intressent 
Namnteckning 

Begäran om planbesked 
Datum 

1 (1) 



Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked 
Uddevalla kommun 

1  Sökande och fastighet 
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som 
avser att utföra en åtgärd inom område som 
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren. 
Om någon annan står som sökande ska fullmakt 
eller avtal med fastighetsägaren bifogas. 

Observera att den som står som sökande och 
skriver under begäran är betalningsansvarig för den 
avgift som tas ut för planbesked. 

2    Åtgärden avser 
Ange vilken användning fastigheten och de 
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En 
närmare precisering kan göras i beskrivningen 
nedan och i handlingar som bifogas. 

3  Kortfattad beskrivning av åtgärden 
För bostäder kan behövas anges vilken sorts 
boende som avses, antal lägenheter och liknande. 
Finns det störningar i omgivningen, som det kan 
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas 
tillfart, parkering samt vatten och avlopp? 

För verksamheter kan bl.a. behövas information om 
typ av verksamhet, störningar som denna kan  
medföra för omgivningen, transporter till och från 
fastigheten, parkeringsbehov med mera. 

4  Bifogade handlingar 
En situationsplan är en karta över området med det 
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar 
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån. 
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida, 
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är 
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan. 

Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på 
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan 
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna 
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med 
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering 
av åtgärden samt enkel redovisning av dess 
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller 
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett 
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex. 
avse buller eller utsläpp från verksamhet, 
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.  

5  Underskrift 
För privatpersoner – samma som står som 
sökande. För bolag – någon med rätt att företräda 
företaget. 

Upplysningar om den fortsatta handläggningen 

Så snart som möjligt gör vi en första granskning 
och meddelar er om ni behöver komplettera med 
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att 
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra 
månader. 
Det kan hända att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni 
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi 
krävt in kan beslut komma att tas på det material 
som finns. 

Avgifter och betalningsansvar 
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi 
tar ut avgift både för positiva och negativa beslut. 
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende.

En ansökan som inte medför allt för komplicerade 
åtgärder har en avgift på 29 130 kronor. En 
ansökan som medför en stor arbetsinsats i ett 
tidigt skede kommer debiteras med en högre 
avgift.  

Efter beslut 
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete 
kommer det i beskedet också anges när en ny 
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande 
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är 
preliminär. 

Om kommunen inte är beredd att inleda ett 
planarbete, kommer det i beskedet också att anges 
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas.
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal 
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår 
för planarbetet. 

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som 
lämnas in av den som begär beskedet och de 
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då 
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs 
synpunkter och ny information, vilket kan leda till 
att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se  
Du kan också ringa till Kontakcenter: 0522-69 60 00. Ansökan skickas till Uddevalla kommun, 
Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se 
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Detta avtal om samverkan ("Afialet") är daterat den [r1 och har ingåtts mellan

L Arwidsro Samhällsfastigheter AB, org. nr 559L72-2649, Box 55938, t0216 Stockholm
("Arwidsro"); och

2 Uddevalla kommun, org.nr 2t2OO0-t397, ("Kommunen").

Arwidsro och Kommunen benämns nedan var för sig"Part" och tillsammans "Parterna".

Bakgrund

A. Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslän. Kommunen har
identifierat ett behov av att etablera stadshuset, lokaler för kultur och mötesplatser i

ett centralt läge för att förstärka centrumutvecklingen och att lokalisera sina
verksamheter i en väl anpassad lokal som är öppen för invånarna och har därför börjat
undersöka möjligheten att flytta från det nuvarande stadshuset till ett nytt stadshus.

B. Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra.
Arwidsro utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Arwidsro är inriktat på att äga,
förvalta och utveckla bl.a. samhällsfastigheter. Miljömässig och social hållbarhet är
centrala och integrerade delar i projektutvecklingsprocessen hos Arwidsro och alla
nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna ramverk.
Parterna har som målsättning att aktivt välja byggnadsmaterial med så låg
klimatpåverkan som möjligt. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående
produkter och material ska motsvara Arwidsros standard i andra, liknande,
nybyggnadsprojekt.

C. Arwidsro har med stöd av Kommunen företagit en översiktlig initial analys för att
bedöma förutsättningarna för en nyetablering av stadshuset och tillskapande av lokaler
för kultur och mötesplatser på fastigheten Pipfabriken 13. Arwidsro har i den initiala
analysen funnit att fastigheten torde lämpa sig väl för sagda etablering varpå parterna
ingick ett projektledningsavtal för en förstudie kring utvecklingen där förstudien skall
vara avslutad per oktober 202L.

D. Parterna har kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan avseende
utveckling av ett nytt stadshus i Uddevalla kommun, och markförvärv i samband därmed
ävensom uthyrning av sagda stadshus ("Projektet").

Definitioner
"Arwidsro" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Avrop 1" definieras i punkt 2.L(a).

"Avrop 2" definieras i punkt 2.1(b).

"Avrop 3" definieras i punkt 2.1.(d)

"Avrop 4" definieras i punkt 2.1(f)

"Avrop 5" definieras i punkt2.1(g)

"Avtalet" avser detta avtal om samverkan, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda
ändringar av och tilläee till dessa i enlighet med punkt 14.3.

I

4138-2220-6761 , v. 2



2.t

"Ekonomisk Ram" definieras i punkt 2.1(b).

"Erforderliga beslut inom kommunen" avser kommunens för var tid gällande
beslutsordning.

" Fä rdigställandet" def i n ieras i p u n kt 2.tlgl.

"Förstudiefasen" definieras i punkt 2.1(b).

"Genomförandefasen" definieras i pun kt 2. 1(f).

"lnitialAnalys" definieras i punkt 2.1(a).

"lnitial Programfas" definieras i punkt z.t(cl.

"Kommunen" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Parterna" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Planeringsfasen" definieras i punkt 2.1(e).

"Programfasen" definieras i punkt z.I(cl.

"Projektet" definieras i punkt D.

"Styrgruppen" definieras i punkt 3.1.

2 Samverkan och fasindelning

Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för Projektet enligt vad som
följer av denna punkt 2. Samverkansmodellen är indelad i olika faser i enlighet med
den schematiska bild som framgår av Bilaga 1 och närmare beskrivs nedan där den
lnitiala Analysen är avklarad och Förstudiefasen är inledd.

(a) "lnitial Analys" avser det inledande steget i Projektet som har företagits där
Parterna har bedömt förutsättningarna för Projektet och funnit att
förutsättningarna skulle utredas vidare varvid parterna överenskoms att ingå ett
projektledningsavtal avseende en förstudie.

(b) "Förstudiefasen" avser den förstudie som har letts av Arwidsro inom ramen för
parternas projektledningsavtal och innefattar framtagande av programbudget,
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som
framgår av punkt 5 nedan ("Ekonomisk Ram") och som framgår av det exempel
som anges i Bilaea 2. Den Ekonomiska Ramen ska innehålla uppskattade uppgifter
om samtliga projektrelaterade kostnader (inklusive kostnaderna för
Förstudiefasen), inklusive en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en
budgetreserv. Budgetreserven ska innefatta oförutsedda kostnader under det
fortsatta arbetet med Projektet.

(c) Den "lnitiala Programfasen" inleds efter att beslut om "Avrop 1" fattas. Under
den lnitiala Programfasen 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 därefter bereder ärendet rörande planbesked.

%l
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Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera förutsättningarna för en
framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken kommer ha gjorts i

enlighet med de principer som framgår av punkt 6 nedan under Förstudiefasen.
Sådant Markanvisningsavtal ska, iförekommande fall, vara villkorat av exempelvis
en lagakraftvunnen detaljplan. Under den lnitiala Programfasen ska Parterna
reglera kostnaderna för planprocessen och, i förekommande fall, ingå
plankostnadsavtal samt indikativa huvudsakliga hyresvillkor (innehållandes hyra
per kvadratmeter, driftstillägg, hyreslängd och funktioner), den Ekonomiska
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan. Om Parterna är
överens härom ska Parterna fatta beslut om "Avrop 2" varpå Programfasen
inleds, se Bilaga 1.

(d) "Programfasen" avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit
föremål för samråd. Denna fas kan etappindelas för att kunna ta delavrop i

Projektet. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav på

Projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas och
ingås ett hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den
Ekonomiska Ramen och punkt 4 nedan där Kommunen åtar sig att hyra Projektet.

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 4.3(b) nedan.

Programfasen omfattar dessutom eventuella markförvärv/upplåtelser som kan
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska först godkännas av
rätt instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning
samt vara villkorat av att aktuell detaljplan i forekommande fall vinner laga kraft
samt att hyresavtaltecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen
ska sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i

kommunfullmäktige. Parterna ska arbeta utifrån en "full transparens"-princip
med en gemensam ekonomisk ram under Programfasen.

Om Parterna 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 5 nedan.

Programfasen övergår till Planeringsfasen genom "Avrop 3" varvid Parterna ingår
ett hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för Projektets
genomförande.

(e) "Planeringsfasen" följer efter Programfasen. Under denna fas ska Arwidsro ta
fram 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 är
även den part som kommer att fatta tilldelningsbeslutet. Kommunen ska
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upphandla entreprenaden i nära samarbete med Arwidsro. Arwidsro ansvarar för
att ta fram administrativa föreskrifter (AF), upphandlingsföreskrifter (AFB),

inkluderande bl.a. obligatoriska krav ("ska-krav") i nära samarbete med
Kommunen. Arwidsro ansvarar för att ta fram och tillhandahålla övriga handlingar
(inkl. projekthandlingar) och kontraktsvillkor. I upphandlingsunderlaget ska det
framgå att entreprenadavtalet ska överlåtas till Arwidsro i nära samband med att
det vinner laga kraft.

(f) "Genomförandefasen" inleds när entreprenadavtal är tecknat vilket sker genom
Avrop 4. Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal
och entreprenadavtal efterföljs, hantera löpande frågor med anledning av
byggnation samt ÄTA-arbeten. Arwidsro ansvarar för att tillse att byggnationen
sker i enlighet med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är
färdigstä I ld och slutbesiktigad avsl utas Projektet genom färd igstä I la nde.

(g) "Färdigställandet" avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i Projektet
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering
av ÄTA-arbeten enligt punkt 4.3(b) samt tillse att överlämning sker från
entreprenören till Arwidsro såsom fastighetsägare och Kommunen såsom
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt. Detta skall ske
genom Avrop 5.

2.2 Parterna är överens om att Styrgruppen via Erforderliga beslut inom kommunen kan
ta fram förslag till beslut att göra avsteg från ovanstående samverkansmodell när det
erfordras.

3 Organisation

3.1 Styrgrupp

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. Arwidsro är dock medvetet om att beslut som fattas av
Kommunens representanter i styrgruppen kan komma att vara bindande för kommunen först
efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Styrgruppen tar fram forslag till
respektive besl utsi nstans.

3.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter ärr

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra
Projektet;

(b) att enas om förslag om beslut inför Avrop l- t o m Avrop 5 i enlighet med bilaga 1;

(c) att fatta beslut som föranleder en förändring av tidsplan för projektet;

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna
med anledning av samverkan och affärsprocess enligt detta Avtal.

t
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3.5

3.3 Vardera Part åtar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med
stöd av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig att fatta erforderliga
beslut inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punkt 3.2 ovan, dock
med reservation för vad som anges i punkt 3.L. Beslut i Styrgruppen kräver enighet.

3.4 Parterna är vidare överens om att gemensamt tillsätta en särskild projektgrupp för
Projektet alternativt att Styrgruppen tillsätter projektgruppen. För det fall att enighet
inte kan uppnås vid beslutsfattande i projektgruppen, trots upprepade försök att fatta
beslut i viss fråga, ska Part äga rätt att påkalla att frågan hänskjuts till Styrgruppen.
Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tillsatts av Parterna
eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under
samverkansprocessen.

Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppens,
första möte fastställa riktlinjerna för besluts- och mandatordning, mötesfrekvens,
formalisering av beslut etc.

4 Hyresavtal

Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel
innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en överenskommen
procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående
förtydliganden.

Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående
kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera Arwidsros kostnader (direkta och
indirekta) enligt nedan :

(a) kostnader för markförvärv;

(b) sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex,

kompensatoriska åtgärder) beroende på aktuell ansvarsfördelning vid
markförvärvet;

(c) projektledningskostnader;

(d) projekteringskostnader (program, planering);

(e) anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader,
exploateringsavgifter, bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.;

(f) forsäkring;

(e) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);

(h) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);

(i) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

(j) ÄtR (undantaget ÄTA som Arwidsro ska svara för enligt punkt 4.3(b) nedan) och
oförutsett; och

(k) avdrag för eventuella bidrag.

4.t
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4.2 Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av Bilaga 2.

Härvid noteras att det vid fastställande av procentsats ska tas i beaktande bl.a. läge,

hyresavtalslängd, marknadsläge, finansieringskostnader och restvärdesrisk.

Parterna är överens om att bashyran för hyresavtal som utgångspunkt ska fastställas
genom följande två steg.

(a) Bashyran ska bestämmas i hyresaWalet i samband med undertecknandet och
baseras på det underlag som Parterna gemensamt har tagit fram under Projektets
process enligt punkterna 2.L(al-2.1(d) ovan. Om inkomna anbud i den offentliga
upphandlingen är för dyra, och Arwidsro eller Kommunen inte väljer att i

förhållande till Kommunen eller Arwidsro stå denna fördyring, ska upphandling
avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag kring Projektet göras.

(b) 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(g) ovan. Parterna är överens om att ÄTA-

arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga till 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 som framgår av punkt 2.1(a)-2.1(e) ovan
samt den Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen fOr ÄfR-
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.

Kostnadsfördelning

Budget och kostnadsfördelning

Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom
Projektet (se närmare i punkt 2 ovan och Bilaga 1).

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 Part baserat på

överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska

ekonomisk reglering Parterna emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av
upplupna kostnader.

Om Projektet av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar eller
av kostnadsskä1, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens om att
i största möjliga mån försöka ta ett omtag kring Projektet. För det fall Kommunen
ändock väljer att avbryta Projektet ska Kommunen, mot att Kommunen erhåller rätten
till samtliga framtagna handlingar, svara för Arwidsros externa kostnader (krona för

4.3
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5.1

5.1.1

5.1,.2

5.1.3
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krona) hänförliga till Projektet, inklusive men inte begränsat 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 Parterna. Arwidsro ska dock svara för sina egna
projektledningskostnader, varmed avses kostnader för Arwidsros personal alternativt
kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av externa konsulter. För undvikande
av oklarhet kan Arwidsros interna projektledningskostnader således inte komma att
bli föremål för kostnadsfördelning enligt detta Avtal för det fall att Projektet avbryts.

5.1.4 För del fall att Arwidsro väljer att avbryta Projektet eller av någon anledning väljer att
inte göra ett omtag kring Projektet i enlighet med vad som framgår av punkt 5.L.3,
ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 5.1.3, Arwidsro svara för samtliga
kostnader med anledning därav.

5.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 5 har Parterna inte rätt
att framställa några krav på varandra med anledning av att Projektet avbryts. Dock kan
ersättningsrätt för respektive Part föreligga om bindande hyresavtal,
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och Part inte fullföljer sina
skyldigheter enligt tecknat avtal.

5.1.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 5.1.3-5.1.4 ska gälla på

motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Parternas samarbete med anledning
därav, upphör att gälla (se punkt 9 nedan). Det noteras att lnitial Analys och Förstudien
ej ska fördelas enligt denna punkt utan istället bäras av respektive part.

5.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av ProjekteUupphörande av Avtalet

För det fall Parternas samverkan kring Projektet avbryts i förtid och/eller detta Avtal
upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnaderna 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 Arwidsro i enlighet med punkt 5.1.3 ska

Kommunen erhålla äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att
båda Parter ska ha rätt att använda samtliga handlingar som har tagits fram inom
ramen för Projektet.

6

6.1

6.1.1

6.1..2

Värdering av fastighet

Förvärv av fastighet

Köpeskillingen för Arwidsros förvärv av fastighet 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. utsett
värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som Arwidsro avser
genomföra isamråd med Kommunen.

Utsett värderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark. Värdebedömningen

TI\
Et
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7.t

7.2

7.3

för byggrätten ska utgå från ett scenario där detaljplanen är antagen vid
värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att byggnation skulle
kunna påbörjas vid värdetidpunkten.

6.1.3 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 för sådan värdering.

7 Överlåtelseförbud

För det fall att Arwidsro önskar avyttra direkt eller indirekt den ifrågavarande
fastigheten som omfattas av detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha
en förköpsrätt avseende fastigheten. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 7
innebär att Arwidsro endast har rätt att avyttra fastigheten till en tredje part om
Arwidsro (i) har erbjudit Kommunen att förvärva fastigheten, samt (ii) att Kommunen
avböjer ett sådant erbjudande.

Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 7.1. ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förvärvet. Om Kommunen
önskar förvärva fastigheten till angivet pris och övriga angivna villkor, ska Kommunen
inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underrätta Arwidsro
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva
fastigheten.

Priset för fastigheten ska motsvara det högsta budet (som ska innefatta köpeskilling
och betalningssätt) som Arwidsro erhållit från en tredje part avseende fastigheten. Om
Arwidsro inte erhållit något bud ska en oberoende värdering tas fram av Arwidsro och
som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den oberoende värderingen leder till
ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Part rätt att påkalla ytterligare en
oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt av de genomförda
värderingarna.

7.4 Arwidsro äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 7 överlåta
fastigheten till ett av Arwidsro helägt dotterbolag, under förutsättning att Arwidsros
rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag.

7.5 Förköpsrätten enligt denna punkt 7 ska gälla i tjugofem (25) år eller objektets
hyresavtalslängd från dess att fastigheten färdigställdes.

8 Tidplan

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomförandet av Projektet
enligt Bilaea 3.

I Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från och med dagen för Parternas undertecknande av Avtalet och till och
med den dag då Projektet har färdigställts om inte annat framgår nedan.

9.t
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t2.t

9.2 Part äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas
samverkan enligt Avtalet, (ii) endera Part begår ett väsentligt brott mot någon
bestämmelse i Avtalet, varvid den andre Parten ska ha rätt att säga upp Avtalet.
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten.

10 Konsekvenser av Avtalets upphörande

Om Avtalet upphör att gälla enligt punkt 9 ovan ska eventuella kostnader som
beslutats om enligt punkt 5 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk mot varandra till följd av
Avtalets upphörande.

11 Villkor

Avtalet förutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet.

12 Meddelande

Alla meddelanden med anledning av Avtalet ska vara skriftliga och skickas till (i)
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i

enlighet med denna punkt 12.1 (Meddelanden). 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 brev om
mottagandet inte har bekräftats via motparten enligt punkt 12.2(c) nedan. Ändring av
behörig mottagare eller adress ska meddelas i enlighet med denna punkt 12.

Kommunen:

Uddevalla kommun

Att. Kommundirektör Peter Larsson

Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 4StBt Uddevalla

Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 1,45150 Uddevalla

Mail: peter.larsson@uddevalla.se

Arwidsro:

Arwidsro Sam hällsfastigheter AB
Att. VD Peter Zonabend
Adress (brev): Box 55938, 7OZ T6Stockholm
Adress (bud): Humlegårdsgatan 20, Stockholm
Mail: peter.zonabend@arwidsro.se

t2.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet.
För det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget:

4138-22204761 , v. 2 /w
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(a) om levererat personligen eller skickat med bud (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 begärt
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.

13 Kostnader

Respektive Part ska svara för sina kostnader hänförliga tillförberedelser, förhandlingar
och genomförande av Avtalet.

L4 överlåtelse av Avtalet

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas
eller pantsattas utan motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet
noteras dock att Arwidsro, vid eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa helägda
dotterbolag som köpare av sådan fastighet under förutsättning att Arwidsro lämnar
erforderlig säkerhet i samband med sådan anvisning.

15 Fullständigt avtal, ändringar och tillägg

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla
tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan Parterna med
anknytning därtill.

15.3

Tillägg till och ändringar i Avtalet ska, för att vara bindande, göras skriftligen och
vederbörligen undertecknas av behöriga företrädare för parterna.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis vara eller bli ogiltig, olaglig eller
icke-applicerbar, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. lstället ska
Parterna genom förhandling ta fram lämpliga bestämmelser som ersättning till dessa
som så långt som möjligt återspeglar Parternas intentioner med avtalet. Dessa
ändringar ska göras i enlighet med punkt L5.2.

15.1

15.2
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16 lnget bolag

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt Avtalet inte innebär
tillskapandet av ett enkelt bolag och att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag samt lag (L904:48) om samäganderätt inte ska vara tillämplig på Avtalet.

17 Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol
med Uddevalla tingsrätt som första instans.

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort:
Datum: ZO2-l - ll-10 Datum

ARWIDSRO SAMHÄLLSFASTIGHETER AB

Peter Zonabend enligt fullmakt

UDDEVALLA KOMMUN

Ort

ti t
m igandel

e74rzl

m ligandel

/nl luhtetln Bgrvar Å0orsso d
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PROGRAMFASEN
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PROGRAMFASEN
Projektering ov

proqromhondlingor,
Lrppröttonde ov

hyresovtol

Uppdotering ov
projekt- och

produktionskolkyler

Eventuello mork-
/fosti g hetsöverlötelser

PLANERINGSFASEN
Arwidsro uppröttor

projekthondlirrqor och
fö rfrog n ing su nderlog.
Gemensomt genom
kommunens försorg

upphondlos
entreprenoden enligt

lcrgen om offentlig
upphondling (LOU).

Kommunen ör
upphondlonde

nryndighet och fattor
tilldelningsbeslutet.
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hyreskontroktet och
entreprenodovtolet. Vid
godkönd slutbesiktning
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frön entreprenöån t;ll

Arwidsro
So mhö I lsfi:sti gheter och

kommunen tilltröder
hyreskontroktet i form ov

hyresgöst.

AVROP
Avrop s,ker ov i enlighet med det kommunolo reglementet och beslutsordningen. För ott ett ovrop skoll kunno
genomföros och nösto fos påbörjos möste fosmålen voro uppfylldo
Modellen kompletteros rned vilka formkrav som rnöste vora uppfylldo för respektive bes/ut.
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BILAGA 2

RÄKNEEXEMPET HYRA

Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel innebärande att samtliga projektkostnader

multipliceras med en överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående

förtydliganden. Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående kostnadsposter ska tillämpas) ska

inkludera:

DEISUMMA

kostnader för markförvärv;

sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. kompensatoriska åtgärder)

beroende på aktuell ansvarsfördelning vid markförvärvet;
projektledningskostnader (såväl interna som externa);
projekteringskostnader (förstudie, program, planering);

anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader, exploateringsavgifter,
bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.;

försäkring;

samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);
samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);
kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

ÄTA (undantaget Ätn som Arwidsro ska svara för enligt Samverkansawalet) och oförutsett; och

eventuella bidrag eller stöd

202L-O9-0L

8 000 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

6 500 000 kr

4 000 000 kr

1 000 000 kr

95 000 000 kr

20 000 000 kr
-kr

10 000 000 kr

1 000 000 kr

148 000 000 krSUMMA PROJEKTKOSTNADER

öVERENSKoMMEN PRoCENTSATS

ÅRtre snsHysRe (suMMA pRoiEKTKosTNADER x övEREsNKoMMEN pRocENTsATS)

Lokalarea (LOA) kvadratmeter

Hyra / kvm LOA

Tillägg hyra - varmhyra, krlkvm (LOA)

Tillägg hyra - Fastighetsskatt, krlkvm (LOA)

Debitering (Hyra + tillägg)

6,OO%

8 880 000 kr

s 000

r 776

2 026

1s0

100

'lr\



BILAGA 3 - PRELIMINÄR TIDPLAN

a
TecEnande av
Sanverkans-

avtal

lordningställande av
fastigheten
Tid för iordningställande av fastigheten,
ev sanering

Bygglovsprojektering a
Bygglov

a
lnflyttning

2021-09

Fastighetsbildning
(6 mån efter Detaljplan vunnit laga k€ft)

Framtagande av Ny detaljplan
(c:a 24 rnån)

Byggnation
(c:a 24 månader)

FärdigställandetGenomförandefasPlaneringsfasProgramfasenFörstudiefasen
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Delegationsbeslut 
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2022-01-18 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2022-01-18 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00746 

317034 
 

2022-01-17 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning nr 8 remittera ärende, remiss från 
Havs och Vattenmyndigheten om vägledningar för 
kraftigt modifierade vatten (KMV) och annat sätt 

KS 
2022/00002 

317023 
 

2022-01-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt E6, anstånd och upprätta 
amorteringsplan för fordran över 20 000 kronor 

KS 
2021/00746 

317007 
 

2022-01-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning nr 8 remittera ärende, remiss från 
Havs och Vattenmyndigheten om vägledningar för 
kraftigt modifierade vatten (KMV) och annat sätt 

KS 
2022/00002 

316919 
 

2022-01-04 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, punkt 2. Utse Monica Bang 
Lindberg (L) till ägarrepresentant vid 
Samordningsförbundet Västs medlemsdialog 

KS 
2021/00002 

316784 
 

2021-12-22 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. E23, avtala om villkor och krediter rörande 
koncernkonto med transaktionskontohavare inom 
koncernkontosystemet 

KS 
2021/00684 

316701 
 

2021-12-20 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring (75 000 kr)till IK Orient-friidrott elit år 2021 

KS 
2021/00559 

316951 
 

2021-12-17 Delegationsbeslut enligt delegation nr U 1.3, 
tilldelningsbeslut, upphandling av surfplattor 

KS 
2021/00002 

316709 
 

2021-12-17 Kommunstyrelsens ordförandes beslut enligt delegation 
nr 6, utseende av vikarierande förvaltningschef för barn 
och utbildning under perioden 3-4 januari 2022 

KS 
2021/00002 

316708 
 

2021-12-17 Kommunstyrelsens ordförandes beslut enligt delegation 
nr 6, utseende av vikarierande förvaltningschef för barn 
och utbildning under perioden 27-30 december 2021 

KS 
2021/00002 

316707 
 

2021-12-17 Kommunstyrelsens ordförandes beslut enligt delegation 
nr 6, utseende av vikarierande förvaltningschef för barn 
och utbildning under perioden 22-23 december 2021 

KS 
2021/00737 

316768 
 

2021-12-16 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med Sitevision 
AB avseende uddevalla se 

KS 
2022/00002 

316641 
 

2021-12-13 Kommunstyrelsens delegation nr E23, avtala om villkor 
och krediter rörande koncernkonto med 
transationskontohavare inom koncernkontosystemet 

KS 
2021/00002 

316446 
 

2021-12-10 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
P14 , lönetillägg till programsamordnare Uddevalla 
gymnasieskola 



 
 
 

Delegationsbeslut 
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2022-01-18 
 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00002 

316447 
 

2021-12-09 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
P14 , lönetillägg till programsamordnare Uddevalla 
gymnasieskola. 

 
 



Förteckning över delegationsbeslut miljöärenden
Datumperiod: 2021-12-08 - 2022-01-18
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

FORSHÄLLA-BERG 7:3 2022-01-07
KS.2021.1113
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Rättidsprövning Bygglovshandläggare, KS § 2: ÖKL
Bygglovshandläggare

FORSHÄLLA-STRAND 1:7 2022-01-10
KS.2021.1345
Ansökan om strandskyddsdispens för avstyckning
Beslut Strandskydd avvisa och avsluta med avgift Miljöinspektör, KS § 3: DB
Miljöinspektör

ANEGRUND 9 2022-01-12
KS.2021.1353
Registrering av livsmedelsanläggning
Beslut Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, KS § 4: DB
Livsmedelsinspektör

FLATÖ 4 2022-01-17
KS.2021.392
Årsrapport köldmedia för år 2020
Beslut miljösanktionsavgift Enhetschef Miljötillsyn, KS § 10: SANK
Miljöinspektör

FORSHÄLLA-BERG 7:3 2021-12-09
KS.2021.1113
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Rättidsprövning Bygglovshandläggare, KS § 61: ÖKL
Bygglovshandläggare

FORSHÄLLA-BERG 7:3 2021-12-14
KS.2021.1113
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Rättidsprövning Bygglovshandläggare, KS § 62: ÖKL
Bygglovshandläggare

KÄLLDAL 4:7 2021-12-15
KS.2021.1327
Klagomål, buller från skolgård
Beslut föreläggande Miljö- och hälsoskyddsinspektör, KS § 64: DB
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Antal ärenden 7
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Förteckning över delegationsbeslut 2022-01-18
Datumperiod: 2021-12-08 - 2022-01-18
Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

KYRKEBYN 1:14 2022-01-04
KS.2021.1352
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad
Delegationsbeslut KS bygglov med startbesked  Bygglovshandläggare, KS § 1: BSB
Bygglovshandläggare

FORSHÄLLA-BERG 7:3 2022-01-07
KS.2021.1113
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Rättidsprövning Bygglovshandläggare, KS § 2: ÖKL
Bygglovshandläggare

KYRKEBYN 1:14 2022-01-12
KS.2021.1352
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad
Fel ärende, KS § 7: SLUTB
Byggnadsingenjör

TRAHN 14 2022-01-13
KS.2021.403
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola
Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 8: SLUTB
Byggnadsingenjör

MALEN 2 2022-01-17
KS.2020.4133
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, redskapsbod
Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 9: SLUTB
Byggnadsingenjör

FORSHÄLLA-BERG 7:3 2021-12-09
KS.2021.1113
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Rättidsprövning Bygglovshandläggare, KS § 61: ÖKL
Bygglovshandläggare

FORSHÄLLA-BERG 7:3 2021-12-14
KS.2021.1113
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Rättidsprövning Bygglovshandläggare, KS § 62: ÖKL
Bygglovshandläggare

Antal ärenden 7
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-01-18 Dnr KS 2022/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterad 2022-01-18 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-12-08—2022-01-18. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Förteckningar över delegationsbeslut 2022-01-18 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-12-07 Dnr KS 2022/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
 
2021/8  
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2021-12-10 och verksamhetsplan med 
budget 2022-2024  
 
2021/304 
Beslutad Riskhanteringsplan och Miljökonsekvensbeskrivning för Uddevalla 2022-2027 
enligt Översvämningsdirektivet 2007/60/EC 
 
2015/464 
Beslut från Länsstyrelsen om ändrade stadgar för Gustafsbergsstiftelsen 
 
2021/19  
Sammanställning av synpunkter på kommunledningskontorets verksamhet under 
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FINANSRAPPORT  

2022-01-04 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende december 2021  
 

Sammanfattning 

Under året har Internbanken kunnat sänka snitträntan med 12 räntepunkter, vilket är klart under budgete-

rad nivå och bättre än senaste prognos. Den totala räntekostnaden på den externa skulden är ca 10 mkr 

lägre än föregående år. Den koncerninterna utlåningen har minskat för andra året i rad och samtidigt har 

kommunens egen låneskuld ökat.  
 

Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, Riksbanken har inlett det nya året med att fast-

ställa referensräntan till noll procent för första halvåret 2022. Med stöd av penningpolitik förväntas att 

inflationen ska klara målet på 2 procent och prognosen är att räntan höjs under senare delen av 2024. 
   

 

 

Ramar och risklimiter Not 21-11-30 21-10-31 21-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-

12-16) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,07 1,13 1,18 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,2 2,1 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 18 22 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,2 1,9 2,6 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 18 27 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 31 32 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 136 3 127 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 324 324 347 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 321 343 335 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 

 
 

 

  

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskar efter vidtagna åtgärder för nya krediter och tidigare rän-

tesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,06% och utfallet på årsbasis blev 1,13%, 

vilket är lägre än tidigare prognoser och budget för året. För 2020 uppgick till räntan på 

årsbasis till 1,46 %. Trots ökningen av skuldvolymen har årets totala räntekostnad 

minskat med ca 10 mkr! 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-12-31 21-11-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 49 21 28 35 14

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 121 3 136 -16 3 147 -26

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 170 3 158 12 3 182 -12

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

-530 -542 12 -368 -162

Utfall Budget Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2021 

Helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 700 3 700 3 700 3 700 4 124 4 650 5 325

Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 630 3 700 3 700 3 675 3 800 4 300 5 000

Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 14,0 14,3 13,9 42,2 54 60 67

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,16 1,13 1,11 1,13 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Utfall
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,1 år och 22% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 
 

 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,1 år och 22% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 21-12-31 21-11-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 550 150

3 700 3 700 0 3 550 150
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-12-31 21-11-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-12-31 21-11-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

3 700 3 700 0 3 550 150

31% 31% 0% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-33 -37 4 -65 32

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 
 

 
 

 

Utlåning (Mnkr)
Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

21-12-31 21-11-30 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,8 24,8 0,0 24,7 0,1 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 394,7 415,6 -20,9 510,6 -115,9 740 345

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 77,5 77,9 -0,5 94,1 -16,6 140 63

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 69,0 73,7 -4,7 69,1 -0,0 100 31

Uddevalla Turism AB 1,9 0,4 1,4 2,2 -0,4 10 8

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 542,9 1 530,0 12,9 1 522,8 20,1 1 625 82

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 236,5 238,1 -1,6 249,0 -12,5 255 19

Stiftelsen Ljungskilehem 50,8 50,9 -0,1 55,7 -4,9 60 9

Gustafsbergsstiftelsen 3,2 3,2 -0,0 3,1 0,1 6 3

Uddevalla Vatten AB 719,5 721,7 -2,2 615,9 103,6 701 -18

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,8 -1,3 -0,5 -0,5 -1,3 3

exkl VVAB 3 120,8 3 136,3 -15,5 3 147,2 -26,4 3 665 541

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

21-12-31 21-11-30 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -15,4 -29,2 13,8 -28,5 13,1 52 37

Uddevalla Kraft AB -277,3 -280,4 3,2 -353,2 75,9 431 154

Uddevalla Energi Värme AB -10,1 -13,8 3,7 -28,0 17,9 85 75

Uddevalla Energi Elnät AB -92,0 -92,2 0,2 -101,0 9,0 172 80

Summa koncern Energi -394,7 -415,6 20,9 -510,6 115,9 740 345

Uddevalla Hamnterminal AB -72,4 -77,1 4,6 -71,4 -1,0 100 28

SwanFalk Shipping AB 3,4 3,4 0,1 2,3 1,1 - -

Summa koncern Hamn -69,0 -73,7 4,7 -69,1 0,0 100 28

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 313,0 -1 304,9 -8,0 -1 328,3 15,3 1 360 47

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -185,4 -185,4 0,0 -193,1 7,7 200 15

Uddevallahem Bastionen AB -44,6 -39,7 -4,9 -1,5 -43,2 65 20

Summa koncern UaHem -1 542,9 -1 530,0 -12,9 -1 522,8 -20,1 1 625 82

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -170,5 -171,2 0,7 -181,3 10,8 185 15

Lostif Fastighets AB -66,0 -66,8 0,8 -67,7 1,7 70 4

Summa koncern HSB -236,5 -238,1 1,6 -249,0 12,5 255 19

Uddevalla Omnibus AB -77,5 -77,9 0,5 -94,1 16,6 140 63

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -77,5 -77,9 0,5 -94,1 16,6 140 63
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 
 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 21-12-31 21-11-30 2021
1 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 234,7 240,3 257,1 22,4

318,5 324,1 341,0 22,4
1
 I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 21-12-31 21-11-30 21-01-01 21-01-01

Egnahemsförbindelser
1

0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus
1

4,3 4,3 4,3 -0,1 

IK Oddevold
1

1,0 1,0 1,0 -0,1 

Fyrstads Flygplats AB
2

0,0 0,2 0,4 -0,4 

5,3 5,6 5,9 -0,6 

1  
Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut

 augusti

2  
Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 21-12-31 21-11-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 48,9 21,3 27,6

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

348,9 321,3 27,6 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 21-12-31 21-11-30 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Swedbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 

2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 

checkkrediten upphört 

 2021-02-26 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Augusti Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

September Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Oktober Kapitalbindningstid tillfälligt under 

limitgränsen 

Åtgärdas i samband med omsättning av 

krediter i november 2021. 

2021-11-16 

November Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

December Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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