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SAMMANFATTNING 

Ett av Uddevalla kommuns viktigaste uppdrag är att förse nuvarande och framtida 

befolkning med hälsosäkert dricksvatten. Tillgången till vatten är något som brukat tas 

för självklart, men så är det inte längre och detta faktum måste tas i beaktande vid 

revideringen av Översiktsplanen. Befolkningsökning är direkt förenat med ett ökat 

behov av dricksvatten, och behoven behöver tillgodoses även på lång sikt. Det kan bli 

en utmaning för kommunen att säga nej till expansion inom attraktiva områden med 

hänsyn till vattenskyddet, och den typen av hänsynstagande behöver kunna motiveras. 

 

Denna vattenförsörjningsplan har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser 

som bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser kan ses som möjliga framtida tillgångar, och flera används redan i 

dagens vattenförsörjningssystem. Här beskrivs inledningsvis den nuvarande 

vattenförsörjningen i form av allmänna såväl som enskilda vattentäkter och vattenverk. 

Det framtida vattenbehovet beräknades utifrån en extrapolering av kommunens 

befolkningsprognos, där år 2050 och år 2100 valts som mål-år, och med utgångspunkt 

i hur vattenanvändningen sett ut historiskt i kommunen. 

 

Vattenresurser som redan används eller som i framtiden skulle kunna användas för 

allmän vattenförsörjning i Uddevalla kommun analyserades med hjälp av metoden 

Multikriterieanalys (MKA). För varje vattenresurs bedömdes ett trettiotal olika aspekter 

vardera kopplat till något av följande fem målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, 

Påverkan och hot, Robusthet mot klimatförändring samt Genomförbarhet. Nutida 

uttagsmöjlighet bedömdes för grundvattentäkter utifrån SGU:s kommunkartläggning 

och utifrån grundvattenbildningen och för ytvattenresurs utifrån SMHI:s uppgifter om 

medellågvattenföringen. Framtida uttagsmöjlighet beräknades genom att justera ner 

uttagsmöjligheten av grundvatten med hänsyn till förlängd växtsäsong och för ytvatten 

med hänsyn till ökat antal dagar med lågflöde. Prioriteringen av vattenresurser utgick 

sedan dels ifrån uttagskapaciteten i vattentillgångarna relativt vattenbehovet för 

nämnda mål-år, dels ifrån den poängsättning som multikriterieanalysen gav.  

 

Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen bygger på uttag från 

Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. Hela detta område utgör en 

prioriterad vattenresurs även för framtiden, och en fortlöpande och god tillsyn av 

vattenskyddsområdet är en viktig skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och 

vattendomar kan vara tillräckligt för att klara behoven år 2050 men otillräckliga för att 

klara behoven år 2100. Vidare är grundvattenresurserna Gullmarsberg, Hässleröd, 

Fagerhult och Kyrkebyn prioriterade, eftersom de fyller en viktig funktion lokalt.  

Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd prioriteras eftersom den skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile och här föreslås inrättande av 

vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden. Ytvattenresurser som 

skulle kunna användas som reservvattentäkter är Stora Skarsjön (för Ljungskile) samt 

sjön Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-Väktor och därifrån pumpa vatten till 

Öresjö bör utredas. Östra Kuröd som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin 

strategiska lokalisering och naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att kunna 

kyla ytvatten. Prioriterad är även grundvattenresursen Kvarnehagen som är strategiskt 

lokaliserad och eventuellt skulle kunna fylla samma funktion.  

På Bokenäset råder vattenbrist och vattenbehovet framöver kan lösas antingen genom 

en kombination av vattentäkter i berg, lokalt uttag från mindre grundvattenmagasin 

samt avsaltningsanläggningar, alternativt genom överföring från Mariebergs 

vattenverk. Här behöver klimateffekternas påverkan på vattentillgångarna bedömas.  
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1 INLEDNING 

Uddevalla är en expansiv västkustkommun med en ökande befolkning och med 

attraktiva områden för fritidsboende. Goda kommunikationer, tillgång till utbildning, 

närhet till arbete tillsammans med närheten till en varierad och attraktiv omgivning, 

står bakom kommunens befolkningsökning. Ett av kommunens viktiga uppdrag är att 

förse nuvarande och framtida befolkning med hälsosäkert dricksvatten i tillräckliga 

mängder. Tillgången till vatten är något som brukar tas för självklart, men så är det 

inte längre. I liten skala uppstår utmaningar när fritidshusområden omvandlas till 

åretrunt-boenden och när kommunen därmed enligt vattentjänstlagen har att 

ombesörja nya bostadsområden med allmänt vatten och avlopp (VA). I stor skala är 

klimatförändringar en utmaning, där den fortlöpande globala uppvärmningen kommer 

att påverka vattenresurserna. Resultatet kan bli både för mycket och för lite vatten. 

 

Uddevalla kommun räknar med en fortsatt befolkningsökning, och i den översiktsplan 

som fastställdes 2010 ges förslag till nya exploateringsområden inom kommunen. I en 

långsiktig planering för vattenförsörjningen ingår att ta hänsyn till det ökande behovet 

som denna exploatering medför. Det ökande behovet kan behöva tillgodoses genom 

vattenresurser inom kommunen som i dagsläget inte används som råvattentäkter. 

Dessa vattenresurser kan i sin tur ligga inom områden som just föreslås att bebyggas, 

vilket kan leda till en intressekonflikt. Det bör vara uppenbart för alla att 

exploateringar inom kommunen inte får ske på bekostnad av tillgången på färskvatten. 

I ett läge när starka exploateringsintressen anmäler sig, är det kommunens ansvar att 

skydda vattenresurserna på ett klokt sätt. 

 

Att upprätta en vattenförsörjningsplan är en metod att långsiktigt planera användandet 

av vattenresurser så att behov och vattentillgångar balanseras mot varandra. En 

vattenförsörjningsplan sätter fokus på vattenresurserna, både grundvattenresurser 

men även ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag. Sveriges Geologiska 

Undersökning har föreslagit hur detta kan göras på kommunal nivå (SGU 2009) och 

nyligen presenterade Havs- och vattenmyndigheten en Vägledning för regional 

vattenförsörjningsplanering (Havs- och vattenmyndigheten 2020). I en 

vattenförsörjningsplan bör även reservvattenbehovet belysas, med fokus på hur detta 

kan täckas av vattenresurser inom kommunen. Uddevalla kommun har redan upprättat 

såväl en VA-översikt (Uddevalla kommun 2014), VA-strategi (Uddevalla kommun 

2015a) och ett utkast till VA-plan (Uddevalla kommun 2019). En vattenförsörjningsplan 

knyter an till redan framtagna dokument och ska ses som en del i VA-planen.  

 

Denna vattenförsörjningsplan har utarbetats av Västvatten med konsultstöd av Tyréns. 

Från kommunen har representanter för Västvatten (vattenproduktion), Miljöenheten 

(miljöinspektörer) och Kommunledningskontoret (översiktsplanerare) deltagit i arbetet. 

Aktuellt underlagsmaterial har inhämtats under vinterhalvåret 2019-2020 och ligger till 

grund för redogörelserna och analyserna. Geografisk information har använts i 

analysen och i figurer i denna rapport, och kartmaterial har främst tillhandahållits av 

kommunens GIS-avdelning.  

 

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att prioritera yt- och grundvattenresurser som 

kan användas som större allmän dricksvattentäkt, alternativt används som kommunal 

vattentäkt idag. Tidshorisonterna har valts till år 2050, som är mål-året i den nya 

översiktsplan som håller på att tas fram, och år 2100 till vilket nuvarande 

klimatprognoser sträcker sig. Den geografiska avgränsningen är Uddevalla kommun 

utökat till avrinningsområdesgränserna, men en diskussion förs även om 

vattenresurser som ligger utanför detta område.  
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2 NUVARANDE VATTENFÖRSÖRJNING 

2.1 ALLMÄNNA VATTENTÄKTER OCH VATTENVERK 

I Uddevalla kommun finns för närvarande fem allmänna och kommunala vattentäkter 

med vattenverk. Vattentäkter och vattenverk i Uddevalla kommun som var i bruk under 

2019 anges i Tabell 1 med tillhörande uppgifter för detta år och med motsvarande 

uppgifter för 2018. Störst är Marieberg vattenverk som förses med ytvatten från 

Köperödssjöarna. Vid Mariebergs vattenverk producerades år 2019 omkring 11 000 m
3

 

dricksvatten under ett medeldygn (127 l/s) och 13 150 m
3

 under maxdygnet (152 l/s). 

Ytvattentäkten i Köperödssjöarna med Marieberg vattenverk står därmed för mer än 99 

% av den totala produktionen av allmänt dricksvatten i kommunen.  

2.1.1 KOMMUNALA VATTENVERK 

Från vattenverket Marieberg som är beläget i Uddevalla försörjs Uddevalla tätort, 

Herrestad, Ljungskile tätort, Fräknestranden, Berga, Utby, Lanesund, Rotviksbro och 

Sundsandvik med dricksvatten. Vattenverket har en reningsprocess som omfattar  

sandfilter, klorering och UV-desinfektion och distributionen till områdena utanför 

Uddevalla tätort går via överföringsledningar från vattenverket. För att inte lägga alltför 

stora ledningsdimensioner på överföringsledningar men ändå kunna leverera 

tillräckligt med vatten även vid hög vattenförbrukning, är högvattenreservoarer byggda 

längs ledningsnätet. Högvattenreservoarerna krävs även för att ge erforderligt 

vattentryck i mer höglänta områden samt för att öka leveranssäkerheten.  

 

Kommunala grundvattentäkter är lokaliserade på olika platser i kommunen 

(lokalisering enligt Figur 1). Mindre grundvattenverk används för att försörja de mindre 

samhällena Fagerhult, Lane-Ryr (Kyrkebyn), Hässleröd och Skredsvik från lokala 

grundvattentäkter. För dessa vattentäkter finns i dagsläget ingen vattendom (Tabell 1). 

Till vattenverken hör mindre distributionsnät som bara stäcker sig inom respektive 

samhälle. Fagerhult, Kyrkebyn (beläget i Lane-Ryr) och Hässleröds vattenverk förses 

med råvatten från närliggande bergborrade brunnar. Råvattenkvaliteten är god, men 

vattnet innehåller järn och mangan som renas bort i vattenverket. De bergborrade 

vattentäkterna har god tillgång på vatten och vid Fagerhult, Kyrkebyn och Hässleröd 

grundvattentäkter finns idag en god marginal. Detta framgår om man jämför 

medelproduktionen under 2018 och 2019 med kapaciteten i vattentäkterna.  

 

För Skredsviks vattenverk tas råvatten från en grund, grävd brunn. Råvattnet vid 

Skredsviks vattentäkt har här under de senaste åren successivt blivit sämre. Rester av 

bekämpningsmedel samt bakterier har förekommit i vissa råvattenprover. Vid 

Skredsviks vattentäkt kan även tillgången på vatten vara ett problem då 

normalförbrukningen ligger nära det maximala uttaget som brunnen klarar, och 

rekommendationer om att spara på vattnet har gått ut under senare år. Under 2014 

utfördes viss renovering av brunnen och vattenverket för att det renade dricksvattnet 

ska vara av god kvalitet och även för att öka tillströmningen av vatten till brunnen. 

Problem kvarstår dock i viss mån och utredningar pågår. 

 

Det finns även nedlagda vattenverk i kommunen, vissa med vattendom och 

vattenskyddsområde. Nu nedlagda ytvattenverk har funnits vid Stora Skarsjön 

(vattendom från 1964 och 1989 på 88 m
3

/dygn, vattenskyddsområde 1999) 

Vattenverket vid Skarsjön lades ner för att man ville rationalisera vattenproduktionen i 

kommunen och ordna med försörjning helt från Marieberg. Byggnaden och delar av 

vattenverkets process finns kvar, men det bedöms vara förenat med stora kostnader 

att återuppta driften av vattenverket (ca 50 till 100 mkr.).  
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En gammal vattendom finns även för Smedsvattnet som upprättades före 

kommunsammanslagningen med Uddevalla (vattendom från 1960 på 730 000 m
3

/år 

motsvarande 2000 m
3

/dygn). Vattendomen avsåg att förse Åker-Kissleberg, ett område 

som numera förenklat kallas Herrestad, med dricksvatten. Vattenverket var nästan 

färdigbyggt, men det är oklart om det togs i bruk. I vattendomen framgår att nämnda 

uttagsvolymer från Smedsvattnet kunde tillhandahållas genom reglering av sjön (1,7 

meter). Det kan noteras att Smedsvattnet, som numera kallas Smedvattnet och som har 

arean 0,3 km
2

, inte betraktas som en vattenresurs i nuvarande förvaltningscykel, 

perioden 2017-2021 (VISS 2020). 

 

Grundvattentäkterna Berga, Berga och Unda, vilka alla tre fick vattenskyddsområden 

1978, är inte längre i bruk. De aktuella grundvattenverken är helt avvecklade och 

byggnaderna finns inte längre kvar.  

Tabell 1. Vattentäkter för kommunal dricksvattenproduktion i Uddevalla kommun som var i bruk under 
2019. Inom parentes anges motsvarande uppgifter för 2018. 

 

Köperödssjöarna/ 
Marieberg Fagerhult Kyrkebyn Hässleröd Skredsvik 

Typ av vattenresurs: Ytvatten Grundvatten Grundvatten Grundvatten Grundvatten 

Försörjningsområde: större tätortera Fagerhult Lane-Ryr Hässleröd Skredsvik 

Antal anslutna (pe): ca 43 000 ca 200 ca 150 ca 25 ca 20 

Produktion medel 
(m3/dygn): 

10 303 (10 927) 22 (22) 15 (12) 5,4 (4,8) 3,7 (3,6) 

Produktion max (m3/dygn): 14 803 (13 148) - - - - 

Uttag råvattentäkt 
medeldygn (m3/dygn): 

9 085 (11 241)b 
    

 
10 774 (11 637)c 

    

Kapacitet vattentäkt 
(m3/dygn): 

21 918d 60 50 40 ca 3-5 

Vattendom, datum: 1982-06-24,  
2014-03-06 

Nej Nej Nej Nej 

Vattenskyddsområde (år): 2009 2011 2011 2011 2011 

aUddevalla tätort, Herrestad, Ljungskile tätort, Fräknestranden, Berga, Utby, Lanesund, Rotviksbro och Sundsandvik. 
bAvser Bäveån 
cAvser Köperödssjöarna 
dEnligt vattendom DVA 32 från 1982. Ett tillägg till vattendomen gjordes 2012. 

2.1.2 RESERVVATTENFÖRSÖRJNING 

Reservvattenförsörjning kan ses som en alternativ dricksvattenproduktion på 

medellång till permanent sikt baserad på en alternativ vattentäkt och/eller ett 

alternativt vattenverk. En reservvattentäkt ska kunna tas i bruk under svåra 

förhållanden, när ordinarie vattentäkt inte längre kan fullgöra sin dricksvatten-

produktion enligt de krav och normer som finns. Sådana förhållanden kan vara akut 

förorening, diffus påverkan, brott på råvattenledning etc. Distribution sker i ordinarie 

eller provisoriskt ledningsnät. Kvalitetskraven för vattenresursen för en 

reservvattentäkt bör vara samma som för en huvudvattentäkt och uttag bör kunna ske 

till liknande kapacitet. En reservvattentäkt kan etableras i samma vattenförekomst som 

en huvudvattentäkt, men bör lämpligast ske etableras i en alternativ förekomst. 

 

Till Marieberg vattenverk finns ett reservvattenintag i Bäveån söder om Kuröds 

industriområde. Ledningen från reservintaget går ihop med ordinarie råvattenledning 

in i vattenverket. För att långsiktigt säkerställa en god reservvattenförsörjning ska 
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råvattenledningen in till verket renoveras under de närmaste åren. Om något 

vattenleveransproblem skulle uppstå längs Mariebergs distributionsnät finns inget 

alternativt vattenverk eller annan vattenresurs att använda som reserv på lång sikt. I 

Uddevalla har man i flera år arbetat med att bygga högvattenreservoarer för att ha 

vattenvolymer i reserv vid tillfälliga rörbrott på överföringsledningar. Man har även 

kopplat samman ledningar för att möjliggöra matning av vatten från olika håll. Ett 

samarbete med Orust kommun har skett där en sjöledning har byggts för att koppla 

ihop kommunernas distributionsnät. Ledningen syftar till att kunna mata reservvatten 

åt båda håll, vilket för Uddevallas del innebär att vattenförsörjningen till Ljungskile och 

Fräknestranden tryggas även vid leveransproblem på överföringsledningen från 

Uddevalla tätort.  

 

På lång tidshorisont bedöms nuvarande system för reservvattenförsörjning vara 

otillräckligt. Västvatten arbetar med att ta fram förslag på hur den framtida 

reservvattenförsörjningen kan se ut i kommunen. Möjligheterna att utöka dagens 

reservvattenförsörjning genom ytterligare vattenresurser i kommunen diskuteras i 

avsnitt 6.3. 

  

I Fagerhult finns utöver huvudvattentäktens brunn en bergborrad brunn att använda 

som reservvattentäkt. Denna täkt ligger några hundra meter bort från vattenverket 

vilket gör att reservvattentäkten kan fungera även vid leverans- eller kvalitetsproblem 

på ordinarie täkt. Övriga samhällen inom kommunen som idag förses med grundvatten 

via det kommunala systemet (Kyrkebyn, Hässleröd och Skredsvik) saknar 

reservvattentäkter.  

2.2 ENSKILDA VATTENTÄKTER OCH VATTENVERK 

Enskild vattenförsörjning för privatpersoner och samfälligheter baseras på uttag från 

större eller mindre grundvattenmagasin i kommunen. SGU:s brunnsarkiv ger en relativt 

god bild av dricksvattenbrunnarnas lokalisering. Uppgifterna gäller främst bergborrade 

brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste 

skicka in till SGU. Trots de luckor som finns vad gäller exempelvis äldre grävda 

brunnar i jord, är detta arkiv en god utgångspunkt för att lokalisera var hushåll som 

inte är kommunalt ansluta får sitt vatten. För denna vattenförsörjningsplan användes 

kartskiktet Brunnar från år 2019 (SGU 2019). 

 

Antalet enskilda dricksvattentäkter är ungefär 6500 i kommunen. De försörjer enstaka 

hushåll eller bebyggelsegrupper upp till cirka 200 hushåll. Flest dricksvattenbrunnar 

finns utmed kustbandet och i anslutning till tätorter (Figur 1) och försörjer både 

fritidshus och hushåll med året runt-boenden. Vattentillgången i de enskilda brunnarna 

är generellt sett tillräcklig för de enskilda hushållen. De enskilda bergborrade 

brunnarnas genomsnittliga kapacitet är lägre i kommunens västra delar än i de östra. 

Brunnarna i södra delarna av Bokenäset och utmed Byfjorden ger uttagsflöden lägre än 

200 l/h, vilket motsvarar 0,056 l/s och bedöms av SGU som dåliga uttagsmöjligheter. I 

övriga kommunen ligger kapaciteten över 200 l/h. Även i östra delen av kommunen 

ligger flera brunnar som används för hushållsändamål. Få brunnar ligger inom de 

större tätorterna Uddevalla och Ljungskile vars invånare är anslutna till kommunalt 

dricksvatten.  

 

Även samfälligheter och övriga privata anläggningar använder brunnar för uttag av 

dricksvatten. En samfällighet eller gemensamhetsanläggning är en anläggning som är 

gemensam för flera fastigheter eller försörjer större anläggningar. För samfälligheter 

med ett uttag över 10 m
3

/dygn eller som försörjer minst 50 personer gäller 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket 2020a). För mindre 

dricksvattentäkter finns stället råd att följa (Livsmedelsverket 2015), vilka inte är 
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bindande som nämnda föreskrifter. Om dricksvattnet från en sådan anläggning 

tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 

omfattas de dock alltid av dessa föreskrifter (Livsmedelsverket 2020b). Det finns för 

närvarande minst 24 samfälligheter eller verksamheter i kommunen med ett uttag över 

10 m
3

/dygn och 10 samfälligheter och verksamheter med mindre uttagsmängder (jfr 

Figur 1). Exempel på verksamheter med mindre uttagsmängder är brunnar för 

lägergårdar, campingplatser, behandlingshem, golfklubb och liknande.  

 

 

Figur 1. Brunnar för enskilda grundvattentäkter, samfälligheter och verksamheter samt kommunala 
grundvattentäkter inom Uddevalla kommun. Lokaliseringen av enskilda grundvattentäkter och 
samfälligheter är hämtad från SGU:s brunnsarkiv (SGU 2019).  
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3 FRAMTIDA VATTENBEHOV 

För planeringen av vattenförsörjningen för olika ändamål i kommunen behöver behovet 

av dricksvatten beräknas. Hur behovet ser ut i dagsläget är relativt enkelt att visa. För 

längre tidshorisonter behöver behovet bedömas, där en lämplig utgångspunkt är 

kommunens egna prognoser över befolkningsutvecklingen. Denna typ av prognoser 

ligger till grund för översiktsplanen (ÖP) i kommunen. Den nuvarande översiktsplanen 

från år 2010 är under omarbetning, men innehåller bedömningar och målsättningar 

när det gäller befolkningsutvecklingen.  

 

 

Figur 2. Befolkningstäthet år 2019 per kvadratkilometer i Uddevalla kommuns tillrinningsområden (SCB 
2020a) samt gränserna för tätbebyggelse ansluten till kommunalt VA. 
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Vattenbehovet i Uddevalla kan dels betraktas på övergripande kommunnivå, dels 

område för område. Befolkningsrutor enligt Statistiska centralbyrån för år 2019 visas i 

Figur 2. Figuren visar att flest personer är bosatta i Uddevalla tätort samt Ljungskile 

tätort. Den huvudsakliga folkmängden är koncentrerad kring tätorter och på 

landsbygden bor det färre människor per kvadratkilometer. I norra och sydöstra delen 

av kommunen finns närmast obebodda områden, vilket inte utesluter att här finns 

fritidshus som bebos säsongsvis. 

3.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Folkmängden i Uddevalla kommun uppgick till 56 259 personer år 2018. Historisk 

befolkningsutveckling från 1990 till 2018 visas i Figur 3, där även en prognos samt en 

framskrivning visas. Enlig prognosen som finns för perioden 2019 till 2028 beräknas 

folkmängden i hela Uddevalla kommun uppgå till cirka 61 800 personer år 2028. 

Ökningen förväntas vara i genomsnitt 546 personer per år. För perioden 2029 till 2100 

har en framskrivning gjorts utifrån trenden i kommunens prognos för perioden 2019–

2028.  

 

Det viktigt att ha i åtanke att det aldrig med säkerhet är möjligt att fastställa 

befolkningens framtida storlek och sammansättning i en kommun som Uddevalla. 

Prognosen ska ses som ett möjligt scenario givet vissa antaganden. Prognosens 

osäkerhet ökar ju längre fram i tiden den sträcker sig. Mindre prognosområden medför 

en större osäkerhet än större, då dessa är mer känsliga för slumpvisa variationer och 

avvikelser i prognosantagandena. Även om beräknad folkmängd år 2100 blir ett värde 

förknippad med en mycket stor osäkerhet är det motiverat att ha detta mål-år i åtanke. 

Exploatering av viktiga vattenresurser kan annars ske på ett sådant vis att det 

omöjliggör ett dricksvattenuttag som verkligen behövs i framtiden.  

 

 
Figur 3. Befolkningsutveckling med antal invånare i Uddevalla kommun perioden 1990 till 2100, baserat på 
faktisk befolkningsutveckling fram till år 2018, därefter prognos samt en framskrivning (extrapolering). Som 
jämförelse anges en framskrivning till år 2070, sådan den beräknats för hela Sverige av SCB (2019). 
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SCB gör varje år prognoser för Sveriges framtida befolkning som sträcker sig 50 år 

framåt i tid. Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om 

hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen utvecklas. Enligt rapporten 

från år 2019, beräknas det finnas 12 miljoner invånare i Sverige år 2052 och 12,7 

miljoner år 2070 (SCB 2019). I Figur 3 visas SCB:s befolkningsutveckling, normerat 

utifrån Uddevallas befolkning år 2018 och därefter extrapolerat bakåt till år 2005 och 

framåt till år 2070. Detta kan jämföras med den kurva för framskrivning som utgår 

från prognosen i Uddevalla, perioden 2019–2029. Om SCB:s trend för 

befolkningsutveckling i Sverige som helhet skulle slå in i Uddevalla, betyder det en 

mindre kraftig befolkningsutveckling än vad kommunens prognos säger. År 2050 

skulle då folkmängden vara 65 600 personer istället för framskrivningens beräknade 

värde 74 000 personer. År 2070 skulle folkmängden vara 70 100 istället för 

framskrivningens beräknade värde på 85 200.  

 

På kort tidshorisont finns mer detaljerade prognoser att tillgå för olika områden av 

kommunen vilka för närvarande sträcker sig till år 2023. Befolkningsutvecklingen (från 

1989) samt prognos (från år 2019) i Uddevallas kommuns tretton så kallade 

välfärdsområden visas i Figur 4. Den faktiska befolkningsutvecklingen under perioden 

1989 till 2018 ökade i de flesta välfärdsområden, men sjönk inledningsvis i Uddevalla 

norra, Uddevalla västra centrum och Uddevalla östra. Enligt prognosen fram till 2023 

väntas befolkningsmängden öka i de flesta av välfärdsområdena. Forshälla, Uddevalla 

västra och Lane-Ryr förändras högst begränsat, medan exempelvis Uddevalla södra och 

Uddevalla kust förutspås att öka påtagligt. Sammantaget pekar detta på ökat behov av 

dricksvatten för Uddevalla, medan behovet ligger kvar på nuvarande nivå på 

landsbygden (Forshälla och Lane-Ryr). Ett undantag är Bokenäset, där befolkningen 

ökat under många år och förutspås fortsätta öka de närmaste åren. 

 

 
Figur 4. Befolkningsutveckling perioden 1990 till 2018 i Uddevalla kommuns olika välfärdsområden samt 
prognos fram till år 2023. 
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Utvecklingsområden i Uddevalla enligt nuvarande översiktsplan (ÖP 2010) kring 

befintliga tätorter samt i övriga delar av kommunen visas i Figur 5. För närvarande 

håller en ny översiktsplan att utarbetas som ska ersätta ÖP 2010. I ÖP 2010 planerades 

för en utveckling av tätorterna Uddevalla och Ljungskile (Uddevalla kommun 2010). I 

den kustnära delen av kommunen föreslogs i ÖP 2010 en utveckling av fjordnära 

boende, och på sträckan från Ammenäs till Restenäs och Ulvesund har den 

utvecklingen i hög grad förverkligats. Förtätning av bebyggelse utanför tätorter 

föreslogs för olika områden i kommunen, främst ute på Bokenäset.  

 

 

Figur 5. Utvecklingsområden i Uddevalla enligt Översiktsplan 2010 kring befintliga tätorter samt i övriga 
delar av kommunen (Uddevalla kommun 2010). De ovala ringarna visar en tänkt förtätning, inifrån och ut, i 
Uddevalla och Ljungskile tätorter (Uddevalla kommun 2015b). 
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För Bokenäset föreslås alltså i ÖP 2010 en förtätad bebyggelse inom vissa områden, 

med fler än 8 bostadshus inom 100 meter (Figur 5), och trenden vad gäller 

befolkningsutveckling är stigande i detta område (Figur 4). Detta innebär ett ökat 

vattenbehov året runt, därtill kommer sommarboenden och turismen.  

 

Redan i dag råder en besvärlig situation vad gäller tillgång på färskvatten på Bokenäset 

(COWI 2015). Om samtliga hushåll skulle bli permanentbebodda så skulle 

vattenbehovet på delar av Bokenäset tydligt överstiga vattentillgångarna. Kommunen 

har därför tagit fram en kartfigur som utifrån vattentillgångarna visar var på Bokenäset 

ny bebyggelse kan tillkomma (nivå Grön), var fördjupad hydrogeologisk utredning 

fordras för placering av ny bebyggelse (nivå Gul) samt var ny bebyggelse inte bör 

tillåtas (nivå Röd) (Grantz 2015). En vidare diskussion om vattenförsörjningen på 

Bokenäset förs utifrån frågan om vattenresurser i avsnitt 6.3.4. 

3.2 ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING 

Den allmänna vattenförbrukningen i Uddevalla kommun väntas öka i framtiden. Men 

hur vattenförbrukningen sett ut historiskt kan ge en nulägesbild för att diskutera 

möjlig framtida utveckling. Driftstatistik för Uddevalla kommun under tioårsperioden 

2009–2018 inhämtades från VA-branschens statistiksystem, VASS (Svenskt Vatten 

2019b). Baserat på statistiken beräknades specifik hushållsförbrukning, specifik totalt 

debiterad förbrukning samt specifik total förbrukning (inklusive förluster). Trenden är 

att den totala förbrukningen inkluderat förluster minskar (Figur 6). Särskilt tydligt 

minskade den specifika total förbrukningen mellan 2010 och 2012. Eftersom nivåerna 

inte gått upp igen, tyder det på att Uddevalla lyckats minska vattenförlusterna för 

kommunalt dricksvatten (producerat vatten som inte kan levereras, samt läckage på 

ledningsnätet). Andelen av den totala vattenleveransen till kommunens 

vattenledningsnät som blivit vattenförluster i form av verkligt utläckage, bedömdes år 

2017 till 23 % och 2018 till 22 %. Även när det gäller totalt debiterad förbrukning 

skedde en minskning mellan åren 2009 till 2010, varefter nivåerna legat stabilt 

omkring 190 liter per person och dygn.  

 

Hushållskonsumtionen av dricksvatten har legat mycket stabilt över denna 

tioårsperiod, i medeltal på 145 liter per person och dygn (hushållförbrukning). Detta 

ligger strax över 140 liter per person och dygn, vilket Svenskt Vatten anger som ett 

genomsnitt i Sverige (Svenskt Vatten 2020). Förutom hushåll försörjs allmän service 

och flera industrier med kommunalt dricksvatten och ingår således i den allmänna 

vattenförbrukningen i Uddevalla kommun. Industriförbrukningen motsvarade i 

medeltal 25 liter per person och dygn medan 22 liter per person och dygn gick till 

allmän service. Skillnaden mellan total förbrukning och totalt debiterad förbrukning 

avspeglar vattenförlusterna. Dessa uppgick till i medeltal 43 liter per person och dygn 

för tioårsperioden 2009–2018.  
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Figur 6. Specifik vattenförbrukning i Uddevalla kommun under perioden 2009–2018, baserat på statistik 
från VASS (Svenskt Vatten 2019b). 

Det framtida behovet kan beräknas utifrån antaganden om hur vattenförbrukningen 

sett ut historiskt ifråga om försörjning till hushåll respektive vad som totalt levererats. 

Dricksvattenbehovet i Uddevalla kommun år 2010 redovisas i Tabell 2, där även 

behovet framräknats för år 2020 och vart tionde år fram till år 2100. Utgångspunkten i 

denna beräkning är folkmängden, där trenden i kommunens prognos för perioden 

2019–2028 använts för att framräkna antalet kommuninvånare år 2020, 2030 osv. 

fram till år 2100. Framräkningen är inte justerad utifrån SCB:s rikstäckande prognos, 

och kan därför vara överskattad (jfr. Figur 3). Uppgiften om anslutningsgrad i Tabell 2 

är hämtad från statistik för Uddevalla kommun (Svenskt Vatten 2019b). Enligt denna 

framräkning sker en långsam ökning i andelen av befolkningen som är anslutna till 

allmän vattenförbrukning, vilket motsvarar en minskning i enskild förbrukning.  

 

Dricksvattenbehovet för allmän förbrukning anges i Tabell 2 dels för enbart hushållens 

förbrukning, dels för totalförbrukningen, vilken är nästan dubbelt så stor och täcker in 

behovet för allmän service och industrier. För den totala förbrukningen har även 

beräknats maxdygnet, där maxdygnfaktorn för den framräknade folkmängden för olika 

år har avlästs ur diagram i P83 (Svenskt Vatten 2001). Den totala förbrukningen 

beräknas för mål-året 2020 uppgå till i medeltal 138 l/s (max 198 l/s). För mål-året 

2050 väntas en relativt liten ökning, till omkring 181 l/s (max 256 l/s). För mål-året 

2100 beräknas totalförbrukningen vara i medeltal 254 l/s (max 350 l/s).  

 

Om istället befolkningsutvecklingen i Uddevalla skulle följa SCB:s prognos för 

befolkningsutveckling, sådan den beräknats för Sverige som helhet, så skulle detta 

innebära ett lägre framtida vattenbehov, jfr Figur 3. Folkmängden i Uddevalla kommun 

enligt SCB:s framskrivning skulle vid år 2050 då uppgå till ca 65 600 personer. Detta 

skulle när det gäller den allmänna vattenförsörjningen motsvara en totalförbrukning av 

161 l/s (maxdygn 229 l/s) och när det gäller den enskilda vattenförsörjningen 25 l/s. 

SCB:s framskrivning slutar för närvarande med år 2070, men om utvecklingen 
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extrapoleras linjärt till år 2100 skulle folkmängden år 2100 uppgå till ca 77 500 

personer. Detta skulle motsvara en totalförbrukning av 193 l/s (maxdygn 272 l/s) för 

allmän vattenförsörjning och 28 l/s för enskild vattenförsörjning. 

Tabell 2. Dricksvattenbehov i Uddevalla kommun år 2010 och framräknat fram till år 2100 (medelvärden). 
Totalförbrukning inkluderar läckage. Fetmarkerat är nutid och de mål-år som används i denna 
vattenförsörjningsplan (2020, 2050 och 2100). 

   Allmän vattenförbrukning (l/s)  Enskild (l/s) 

År 
Folkmängd, 
prognosa 

Kommunal 
anslutningb 

Hushålls-
förbrukningc 

Total 
förbrukningc 

Totalförbrukning 
maxdygn 

Hushålls-
förbrukning 

2010 51 900 76% 66 140 202 21 

2020 57 200 76% 73 138 198 23 

2030 62 900 76% 81 153 218 25 

2040 68 500 77% 88 167 237 27 

2050 74 000 77% 96 181 256 29 

2060 79 600 77% 103 196 275 30 

2070 85 200 77% 111 210 294 32 

2080 90 800 78% 118 225 313 34 

2090 96 400 78% 126 239 331 36 

2100 101 900 78% 134 254 350 37 
aAvrundat till närmaste hundratal. För år 2030 och framåt framräknat enligt trenden i kommunens prognos för 
perioden 2019–2028. 
bAnslutningsgraden förväntas utvecklas enligt trend för femårsperioden 2014–2018. 
cBaserat på medelvärdet av specifik förbrukning per år, tioårsperioden 2009–2018. 

3.3 ENSKILD VATTENFÖRSÖRJNING 

Den enskilda vattenförsörjningen avser dricksvattenförsörjningen utanför kommunalt 

verksamhetsområde och täcker in hushåll och samfälligheter som får sitt vatten via 

egen täkt (se definitioner i avsnitt 2.2). I framräkningen av det totala behovet för 

enskild försörjning har antagandet varit att den enskilda försörjningen enbart ska 

täcka hushållsbehovet av vatten (inga vattenförluster på ledningar etc.). Antagandet 

har även varit att hushåll utanför kommunalt verksamhetsområde gör av med samma 

mängder som hushåll inom kommunalt verksamhetsområde. Det finns ingenting som 

talar för att det skulle skilja mycket mellan enskild och allmän vattenförsörjning när 

det gäller förbrukning. SCB använder exempelvis statistik för allmän försörjning när de 

bedömer förbrukningen i enskilda hushåll. 

 

Den enskilda vattenförsörjningen beräknas ligga strax över 20 liter per sekund som 

medeltal år 2020 (Tabell 2). Prognosen är att den inte kommer att öka särskilt mycket 

fram till år 2100, vilket påverkas av att anslutningsgraden till det kommunala systemet 

beräknas öka något. Givetvis är denna prognos behäftad med stora osäkerheter. 

Sommartid ökar vattenuttagen i fritidshusen till följt av säsongsboende, och det saknas 

för närvarande underlag att bedöma behoven i dessa avseenden. 

 

Många av de nya tätorterna i Uddevalla har tillkommit genom att tidigare 

fritidshusområden omvandlats till permanentbostäder och kompletterats med 

tillhörande markexploatering. Områden där allt fler fritidshus används som 

permanentbostäder brukar benämnas omvandlingsområden. Omvandlingsområden 

kan uppstå genom aktiv samhällsplanering där befintliga områden får nya detaljplaner 

som tillåter en annan typ av boendestandard. Omvandlingsområden kan också 

tillkomma genom att invånarna börjar nyttja sina fritidshus för permanentboende. 
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Omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbebyggelse ställer höga krav på 

kommunen, dels för att människor brukar förvänta sig en högre standard på sitt 

åretruntboende, dels för att dessa områden ofta ligger långt ifrån övrig 

tätortsbebyggelse och infrastruktur. När det gäller vattenförsörjningen kan den 

tidigare enskilda försörjningen skapa problem genom brist på tjänligt dricksvatten. 

Omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder har sedan 2001 gått relativt 

långsamt. För vissa områden, såsom Ammenäs och Ulvesund, kan man i statistiken 

utläsa en tydlig trend, att fritidshusområden anslutits till kommunalt VA (jfr Figur 5).  

 

Nyckelkodsområden (Nyko-områden) är den geografiska inledning som används inom 

kommuner för att ta fram olika typer av kommunal statistik, där Nyko-1 är den grövsta 

indelningen (stora områden) och Nyko-6 är den minsta. SCB för statistik över antalet 

bostäder per Nyko-4 nivå som genomgår omvandling från fritidshus till 

permanentbebodda bostäder, och bedömer en sammanvägd trend utifrån omvandling 

samt befolkningsförändring. För gångna åren kan i detta avseende en ökande trend 

noteras i områdena Ljungskile glesbygd, Ulvesund, Ammenäs, Herrestad glesbygd, 

Berg Östra samt i Berg Västra. 

3.4 ÖVRIGA VATTENBEHOV 

Utöver människors hushållsbehov finns behov av vatten inom jordbruket och industrin, 

där det används för olika syften och med olika vattenkvaliteter. Jordbrukets 

vattenanvändning omfattar främst djurhållning och bevattning. En karta över 

markanvändningen i Figur 7 indikerar vilka områden som är öppen mark och som 

således potentiellt skulle kunna användas inom jordbruket. Samma karta innehåller 

även jordbruksblock, vilket anger vilka områden som användes inom jordbruket för 

betesmark och åkermark under 2019. Jordbruksblocket Åkermark återfinns inom hela 

kommunen, förutom vid Herrestadsfjället, och stora delar av den öppna marken i 

kommunen användes således av jordbruket under detta år. Betesmark återfinns mer 

sporadiskt inom kommunen, men större områden finns exempelvis i trakterna av 

Södra Munkeby ute på Bokenäset, i riktning mot Fiskebäckskil. 

 

Jordbruksverket för statistik över hur åkerarealen används inom respektive kommun 

och över antal lantbruksdjur efter kommun och djurslag (Jordbruksverket 2019). Det 

finns schablonvärden för att beräkna vattenbehovet utifrån vilka grödor som används 

och vilka lantbruksdjur som finns (Jordbruksverket 2018). Hittills har jordbrukets 

vattenbehov i vårt land i hög grad tillgodosetts genom nederbörden. På senare år har 

dock bevattning blivit en allt mer aktuell fråga pga. torka och höga temperaturer. Uttag 

av grund- eller ytvatten för att täcka vattenbehovet för grödor och lantbruksdjur görs 

delvis redan, alternativt förses djur med kommunalt vatten.  

 

Ökade vattenuttag kan bli nödvändigt i framtiden för att täcka jordbrukets 

vattenbehov, till följd av längre torrperioder med utebliven nederbörd. Jordbruksverket 

har tagit fram prognoser för år 2030 för olika scenarier vad gäller grödor och 

lantbrukets djur (Jordbruksverket 2018). Dessa prognoser är på länsnivå men kan 

eventuellt överföras till kommunnivå. Det är rimligt att tänka att de områden som år 

2019 användes för betesmark och åkermark (Figur 7) även framöver kommer att 

användas för detta ändamål. Även öppen mark utanför jordbruksblock kan komma att 

tas i anspråk vid utökad jordbruksproduktion med tillhörande ökning i vattenbehoven.  
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Figur 7. Markanvändning i Uddevalla kommun samt jordbruksblock som visar vilka områden som 
användes för betesmark och åkermark under 2019 (Jordbruksverket 2019).  

Industrins vattenanvändning täcks till delar genom kommunalt vatten (motsvarande i 

medeltal 25 liter per person och dygn enligt VASS-statistiken, se avsnitt 3.2). 

Industriförbrukningen av kommunalt vatten i Uddevalla har på senare år minskat i flera 

bolag (Axtelius 2020). Någon närmare information om industrins nuvarande eller 

framtida sammantagna vattenuttag i kommunen har inte funnits att tillgå. Det är 

vanligt att industrin använder stora mängder processvatten (både söt- och saltvatten), 

som dock återförs på närliggande ställe som uttaget sker. Kylvatten återförs 

obehandlat men där processvatten behöver renas. SCB sammanställer statistik över 

industrins vattenuttag enbart på länsnivå (SCB 2020b), vilket geografiskt är på en 

alltför grov skala för att vara användbart i en kommunal vattenförsörjningsplan. 
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4 METOD FÖR PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

För bedömningen av vattenresurserna användes Multikriterieanalys (MKA). Det är en 

metod som kan tillämpas för att systematiskt analysera vattenresurser och prioritera 

dessa inom exempelvis en kommun. Den MKA-metod som användes har framtagits av 

specialister inom vattenresursplanering och dricksvattenförsörjning på Tyréns 

(Törneke m.fl. 2016). Strukturen i denna MKA är inspirerad av Svenskt Vattens 

hållbarhetsindex (Svenskt Vatten 2019a), vilket i sin tur utgår från Bruntland-

kommissionens kategorisering av begreppet hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet.  

 

Multikriterieanalysen upprättades i samarbete mellan kommunen och Tyréns, och en 

workshop genomfördes den 14 januari 2020 där förslag till bedömningar gjordes, 

antaganden diskuterades och en diskussion fördes om möjliga framtida vattenresurser. 

Nedan beskrivs steg för steg vad som ingår i MKA-metoden samt vilka antaganden som 

gjorts vid tillämpningen av denna metod på vattenresurserna i Uddevalla.  

4.1 SYFTE OCH URVAL 

Som tidigare nämnts är syftet med vattenförsörjningsplanen att prioritera yt- och 

grundvattenresurser inom eller gränsande till Uddevalla kommun som kan användas 

som större allmän dricksvattentäkt, alternativt används som kommunal vattentäkt 

idag. Detta ska göras mot tidshorisonterna år 2050 och år 2100. Enligt denna 

formulering är det alltså både ytvattenresurser i form av sjöar och vattendrag samt 

grundvattenresurser som ska beaktas och prioriteras. Samtidigt måste resurserna vara 

av en tillräcklig storlek för att anses intressanta. I MKA:n behöver också antalet 

vattenresurser begränsat så att det blir hanterbart och möjliggör jämförelser av olika 

vattenresurser. Nedan framgår de skall-krav som ligger till grund för urvalet av 

vattenresurser i MKA:n. 

4.2 IDENTIFIERING AV VATTENRESURSER, SKALL-KRAV 

För att identifiera vattenresurser relevanta för allmän dricksvattenproduktion i 

kommunen och som därmed bedömdes i MKA:n antogs följande skall-krav: 

 

A. Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund. 

B. Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om 

uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund. 

C. Ytvattenresurser utgörs av delavrinningsområden vilka måste innehålla minst 

en vattenförekomst i form av vattendrag eller en sjö. 

 

Det första skall-kravet (A) syftar till att begränsa antalet vattenresurser och inte få med 

små resurser som inte är av ett allmänt intresse. Det andra kravet (B) innebär att alla 

befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten 

kan vara låg. Det tredje kravet (C) har tagits med av praktiska skäl. Uppgifter om 

flöden finns på avrinningsområdesnivå och inte för varje mindre sjö och vattendrag. 

För att avrinningsområden ska tas med i analysen krävs dessutom att det finns en 

någorlunda stor vattenresurs där det går att göra uttag av vatten. Genom att endast ta 

med avrinningsområden med vattenförekomster upptagna i VISS försvinner sjöar 

mindre än 1 km
2

 och vattendrag med avrinningsområden som är mindre än 10 km
2

. 
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4.3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

En rad olika aspekter behöver bedömas för varje vattenresurs som uppfyller skall-

kraven. I multikriterieanalysen gjordes bedömningen med utgångspunkt i fem olika 

målområden: Tillgång, Kvalitet och säkerhet, Påverkan och hot, Robusthet mot 

klimatförändringar samt Genomförbarhet (kolumnen längst till vänster i Tabell 3). För 

varje målområde definierades två eller tre nyckelkriterier, vilka förtydligar hur 

målområdet ska bedömas. För varje nyckelkriterium definierades därefter aspekter, 

vilket är de parametrar som konkret bedöms för vardera vattenresursen. Sammantaget 

bedömdes ett trettiotal olika aspekter, se Tabell 3. Valet av aspekter har delvis styrts 

av tillgången till underlagsdata och GIS-material. 

Tabell 3. Bedömningsgrunder vid multikriterieanalys av vattenresurser inom eller gränsande till Uddevalla 
kommun. 
Målområde Nyckelkriterier och aspekter  
Tillgång Nutida tillgång: Framtida tillgång: 

 

 
Uttagsmöjlighet 2020 Uttagsmöjlighet 2050 

 

  
Uttagsmöjlighet 2100 

 

Kvalitet och 
säkerhet Dricksvattenkvalitet: Leveranssäkerhet: Skydd:  

Råvattenkvalitet i 
vattentäkter 

Grad av oberoende Vattenskyddsområde 

 
Kemisk status 

 
Tätande jordlager 

 
Sjödjup 

  

Påverkan och hot Infrastruktur: Verksamheter: Avloppsvatten:  
Större allmänna vägar Miljöfarlig verksamhet Avloppsreningsverk 

 
Järnvägar Förorenade områden Enskilda avlopp 

(privatab)  
Transportleder farligt gods Jordbruksmark i bruk 

(jordbruksblock) 
Enskilda avlopp 
(samfälligheter) 

Robusthet mot 
klimatförändring Framtida tillgång:a Kvalitet: Påverkan och hot:  

Uttorkningstendenser idag Saltvatteninträngning  Skredkänsliga områden 
  

Vattentemperatur 
 

Genomförbarhet Intressekonflikter: 
Integration med 
befintligt system: 

Rådighet och behov av 
tillstånd:  

Berg- och grustäkter Avstånd till 
verksamhetsområde 

Kommuntillhörighet 

 
Enskilda vattentäkter (privata 
och samfälligheter) 

Avstånd till 
råvattenledning/intag 

Vattendom 

 
Energibrunnar Kommunala råvattentäkter 

 
Naturskyddsområden 

  

a Frågan behandlas även i beräkningen av framtida tillgång, se målområdet Tillgång. 
bMed hjälp av slamtömningsregister från Uddevalla Energi har det kartlagts på vilka fastighetsadresser det sker 
tömning av slam, och från vilken typ av anläggning. 
 

För målområdet tillgång beräknades uttagbara flöden för nutid och framtid på en 

normerad skala med hänsyn till klimatpåverkan (se nedan). För målområdena Kvalitet 

och säkerhet samt Påverkan och hot bedömdes de olika aspekterna i Tabell 3 på en 

skala från låg (värdet 0,5, minst gynnsamt), medel (värdet 0,75) till hög (värdet 1, mest 

gynnsamt). Robusthet mot klimatförändring bedömdes på en skala från ej robust 

(värdet 1), delvis robust (värdet 2) till robust (värdet 3). Genomförbarhet bedömdes 
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likaså på en skala från ej genomförbart (1), delvis genomförbart (2) till genomförbart 

(3).  

4.3.1 NUTIDA UTTAGSMÖJLIGHETER 

Kapaciteten för ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) beräknades som 9,99% av 

medellågvattenföringen (MLQ) vid delavrinningsområdets utlopp. Detta sätt att räkna 

föreslås som ett exempel i Vägledningen till regional vattenförsörjningsplanering 

(Havs- och vattenmyndigheten 2020). Räknesättet säkerställer att minst 90 % av 

lågvattenföringen i ett vattendrag finns kvar i syfte att inte skada ekosystemet. 

Flödesstatistik vid respektive delavrinningsområdes utloppsnod inhämtades från SMHI 

(2020a) avseende total stationskorrigerad vattenföring, vilket tar hänsyn till dämningar 

etc. Sjöar skiljer sig från vattendrag bland annat genom att de har en 

magasineringsförmåga. Detta föranleder dock inga undantag från principen om att 

bibehålla ett nödvändigt lägsta-flöde ut från ett delavrinningsområde.  

 

SGU:s karta Grundvattenresurser i Uddevalla kommun (K 108) har legat till grund för 

bedömningen av uttagsmöjligheter av grundvatten, såväl i jord som i berg (SGU 

2008b). Denna karta som är på skalan 1:50 000, visar uttagsmöjligheterna i 

kategorierna <1, 1-5 samt 5-25 liter/sekund. Dessa kategorier avser ett uttag inom ett 

relativt begränsat område, en vattentäkt. Till K 108 finns en beskrivning, som ger en 

fördjupad beskrivning av uttagsmöjligheterna, i synnerhet för området Backamo-

Grinneröd där fältarbeten har genomförts (SGU 2008a).  

 

Som jämförelse till den uttagskapacitet som SGU anger för en vattentäkt, beräknades 

den totala grundvattenbildningen för respektive grundvattenresurs (magasin). SGU har 

bedömt att ett utnyttjande på upp till 50 procent av den årliga grundvattenbildningen 

kan vara acceptabel, om inte värden som markstabilitet, känsliga våtmarker etc. 

påverkas negativt. Vid uttag över 90 procent bedöms risken för påverkan som mycket 

stark och den höga utnyttjandegraden bedöms påverka grundvattenflödena negativt 

(SGU 2013). För varje grundvattenresurs beräknades den årliga grundvattenbildningen 

med hänsyn till täckande jordart baserat på jordartskartan (fint material 375 mm/år 

eller grovt material 450 mm/år). Vidare ansattes 50 % av den årliga 

grundvattenbildningen som ett mått på den potentiella uttagsmöjligheten inom varje 

grundvattenresurs (medelvärden, det lägre spannet för det område där Uddevalla 

ligger), se metod i Rodhe m.fl. (2006). Det ska framhållas att ett tillräckligt antal 

brunnar fordras för att inom en grundvattenresurs ta ut dessa mängder. 

4.3.2 FRAMTIDA UTTAGSMÖJLIGHETER 

Klimatets utveckling framöver beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser 

förändras. För att kunna studera framtidens klimat, och dess effekter på vattenresurser 

och vattenuttag, behöver antaganden göras om hur utsläppen av växthusgaser 

kommer att bli. FN:s klimatpanel redovisar kontinuerligt rapporter gällande jordens 

framtida klimat. Resultaten baserades på nya möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-

scenarier (Representative Concentration Pathways). Bedömningen av klimatpåverkan 

har i denna vattenförsörjningsplan utgått från de scenarier som internationellt går 

under benämningen RCP4.5 och RCP8.5 (Stocker 2013). Siffran är ett mått på 

strålningsdrivningen, och avspeglar mängden växthusgaser i atmosfären. Ju högre 

värde, desto mer växhusgaser som blockerar solenergin från att stråla ut i rymden 

igen, och desto varmare blir det på jorden.  

 

Denna vattenförsörjningsplan har tagit utgångspunkt i scenariot RCP8.5, vilket är det 

värre av nämnda scenarion. Detta scenario karakteriseras av följande förhållanden 

(SMHI 2015): 
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• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid år 2100 och metanutsläppen ökar 

kraftigt, 

• Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- 

och odlingsmark för jordbruksproduktion, 

• Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt, 

• Stort beroende av fossila bränslen, 

• Hög energiintensitet, 

• Ingen tillkommande klimatpolitik. 

När denna vattenförsörjningsplan tas fram finns inga allmänt tillgängliga verktyg för 

att beräkna framtida klimatjusterad vattenföring och uttagskapacitet i grund- eller 

ytvattenresurser. Redan idag tillhandahåller dock SMHI så kallade klimatindex, mått 

som har bäring på uttagskapacitet i såväl ytvatten som grundvattentäkter. Nuvarande 

data presenteras för perioderna P1 (åren 1961-1990), P2 (1991-2013), P3 (2021-2050) 

och P4 (2069-2098). Klimatindex för P3 och P4 användes för att beräkna framtida 

uttagsmöjligheter för mål-året 2050 respektive mål-året 2100, vilket beskrivs i det 

följande. 

 

Den lokala årstillrinningen väntas öka i framtiden, där SMHI:s simuleringar för 

Örekilsälven bedöms vara överförbara till Bäveån och andra vattendrag i Uddevalla 

kommun (SMHI 2020a). Samtidigt förändras antalet dagar då tillrinningen är låg, dvs. 

antalet dagar med lågvattenföring. Fram till år 2040 väntas en minskning, därefter en 

ökning senare delen av seklet. Störst blir ökningen i antalet dagar med lågvattenföring 

i klimatscenario RCP8.5. Detta avspeglas i det klimatindex som kallas Antal dagar med 

lågflöde (lågflödesdagar) ger ett mått på risken att flödena ska bli så låga i sjöar och 

vattendrag att det inte längre går att ta ut nödvändiga mängder vatten. Inträffar detta i 

kombination med en värmebölja, då den kommunala vattenproduktionen ofta är som 

högst, riskerar förhållandet att bli extra kritiskt och vattenbrist uppstå.  

 

För att beräkna framtida uttagsmöjligheter av ytvatten beräknades följande: 

 

𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 = 𝑀𝐿𝑄 ∙ 0,099 ∙
𝐿𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑
𝐿𝑃,𝑚å𝑙å𝑟

 

 

där 𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är det klimatjusterade uttagsflödet per delavrinningsområde för den period 

inom vilken mål-året ligger, 𝑀𝐿𝑄 är medellågvattenföringen (statistik för 1980 till 

2010, ett uttag på 9,99 % tillåts), 𝐿𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 är antalet dagar med lågvattenflöde i nutida 

period, och 𝐿𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är antalet dagar med lågflöde för den period inom vilken mål-året 

ligger. Här valdes klimatindex för perioden P2 för att representera nutid (år 2020), P3 

för att representera år 2050 och P4 för att representera år 2100.  

 

När det gäller framtida tillgång i grundvattentäkter är även detta svårbedömt, och i 

nuläget tillhandahåller inte SGU sådana uppskattningar. Förutom den magasinerande 

förmågan är växtsäsongens längd en viktig faktor att ta hänsyn till, eftersom 

grundvattenmagasinen fylls på endast den tid på året då inte växterna behöver 

markvattnet. Klimatindexet Växtsäsongens längd är definierad som skillnaden mellan 

sluttidpunkt och starttidpunkt. Ju längre vegetationsperiod, desto kortare tid på året 

som nederbörden fyller på grundvattenmagasinen. Även ytvattenmagasin påverkas, 

men vid kraftiga skyfall kan dessa fyllas på även under växtsäsong. Starttidpunkt för 

vegetationsperioden är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod 

då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista 
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fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C. Indexet baseras enbart på 

temperatur och tar inte hänsyn till solinstrålning. 

 

För att beräkna framtida uttagsmöjligheter av grundvatten med hänsyn till 

växtsäsongens längd beräknades följande: 

 

𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 = 𝐺𝑉𝐵 ∙ 0,5 ∙
𝑉𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑
𝑉𝑃,𝑚å𝑙å𝑟

 

 

där 𝑈𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är det klimatjusterade uttagsflödet för den period inom vilken mål-året 

ligger, 𝐺𝑉𝐵 är grundvattenbildningen (av vilken ett uttag på 50 % tillåts), 𝑉𝑃,𝑛𝑢𝑡𝑖𝑑 är 

växtsäsongens längd i nutid (2020), och 𝑉𝑃,𝑚å𝑙å𝑟 är växtsäsongens längd för den period 

inom vilken mål-året ligger (2050 resp. 2100).  

 

Det ska framhållas att de klimatjusterade uttagsflödena 𝑈2050 och 𝑈2100 inte är några 

definitiva mått på uttagsmöjligheter. Istället är det ett mått på uttagsflöde justerat 

utifrån ökat antalet dagar med lågflöde (för ytvatten) och förlängd växtsäsong 

(grundvatten). Givet sina begränsningar användes 𝑈2050 och 𝑈2100 som mått på de 

framtida uttagsmöjligheterna till följd av klimatförändringar (år 2050 och 2100). 

4.4 PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

Med multikriterieanalysen görs en poängsättning av vattenresurserna med hänsyn till 

de aspekter som valts, vilket ligger till grund för prioriteringen av vattenresurser. 

Poängen för varje aspekt summeras till en totalpoäng för respektive nyckelkriterium, 

vilket i sin tur ger ett indexpoäng för respektive målområde. Detta index presenteras 

även som en rangordning, där den vattenresurs som ligger bäst till får högsta poäng 

och den som ligger sämst till får lägsta poäng. 

 

Målområdena ”Tillgång”, ”Kvalitet och säkerhet” samt ”Påverkan och hot” utgör en 

huvudgrupp. En annan huvudgrupp är ”Robusthet mot klimatförändringar” (jfr Tabell 3) 

och ytterligare en annan är Genomförbarhet. Varje huvudgrupp poängsätts, och kan 

därefter jämföras med varandra. Ett viktigt steg i multikriterieanalysen består i att 

relatera de olika huvudgrupperna mot varandra, och här finns även möjlighet att vikta 

dessa huvudgrupper. Exempelvis går det att tillskriva ”Robusthet mot 

klimatförändringar” större eller mindre betydelse. Likaså kan ”Genomförbarhet” ges 

större eller mindre betydelse i analysen. Se avsnitt 6.2. 

 

Prioriteringen genomfördes i samråd med tjänstemän inom Uddevalla kommun och 

Västvatten vid ett arbetsmöte den 28 februari 2020. Som utgångspunkt användes dels 

poängsättningen från multikriterieanalysen, dels vad tillgångarna kan tillgodose av 

framtida dricksvattenbehovet för kommunen som helhet (mål-åren 2050 och 2100). 

För vardera prioriterade vattenresurs identifierades lämpligt användningsområde inom 

den kommunala vattenförsörjningen i relation till det framtida dricksvattenbehovet. 
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5 MULTIKRITERIEANALYS 

5.1 GRUNDVATTENRESURSER 

Förekomsten av grundvattenmagasin inom de huvudavrinningsområden som täcker in 

Uddevalla kommun illustreras i Figur 8, med uttagkapaciteter enligt SGU (2008b) och 

med den numrering som används i denna vattenförsörjningsplan. I kommunen finns 

ett fåtal sand- och grusavlagringar som går i dagen, så kallade öppna magasin, andra 

är slutna magasin. Den största grundvattenresursen Backamo-Ginneröd ligger i södra 

delen av kommunen (nr. 10), och omfattar flera olika delområden. Vissa delområden av 

denna vattenresurs bedöms ha en uttagskapacitet av 5–25 l/s, vilket skulle räcka till att 

försörja ca 800–4000 hushåll med dricksvatten. Här finns också vissa förutsättningar 

för inducerad infiltration av ytvatten från Grinnerödssjön. Denna grundvattentillgång, 

som till stora delar i övrigt bedöms ha uttagskapaciteten 1–5 l/s, men inom ett par 

områden även 5–25 l/s, har varit föremål för detaljerade undersökningar av SGU med 

bland annat markradar (SGU 2008a).  

 

Inom övriga delar av kommunen är grundvattentillgångarna begränsade, men 

förekommer både i jord och berg. Uttagsmöjligheter inom nedre delen av intervallet 1-

5 l/s rapporteras för Häljeröd (nr. 8) och Annedal (nr. 9), vilka båda ligger på västra 

sidan om sjöar utanför Ljungskile (Häljeredssjön respektive Kolbengtserödssjön). 

Uttagskapaciteter inom intervallet 1-5 l/s har även bedömts föreligga i Järpered (nr. 2) 

nära Fagerhult och Kvarnehagen (nr. 3) i trakterna av Lane-Ryr i den nordöstra delen av 

kommunen, samt i Berga (nr. 1) som ligger längs motorvägen E6 norr om Uddevalla 

tätort. Samtliga dessa är öppna grundvattenmagasin, vilket innebär att skyddande 

tätskikt av finare jordarter saknas. 

 

Förutsättningar finns för att i vissa områden utvinna grundvatten ur sand och grus 

under lager av lera. Dessa så kallade slutna grundvattenmagasin är mer eller mindre 

naturligt skyddade mot föroreningar som sprids på markytan genom tätande lager, 

och områdena markeras med skraffering i Figur 7. Slutna grundvattenmagasin är 

sårbara för förorening inom sina inströmningsområden, vilka dock kan ligga långt ifrån 

en potentiell uttagspunkt. I slutna grundvattenmagasin kan jordborrade brunnar vara 

bra alternativ till bergborrade brunnar för enskilda, samfällighets- eller mindre 

kommunala vattentäkter. Slutna grundvattenmagasin förekommer i områden i centrala 

Uddevalla (nr. 6) samt i Herrestad (nr. 4), en bedömning som baseras på kännedom om 

friktionsjord under leran. Här bedöms uttagskapaciteten vara i intervallet 1–5 l/s.  

 

Vattenresurser i urberg finns på några olika platser i kommunen och den generella 

uttagskapaciteten i berggrunden illustreras i Figur 9. Söder om Herrestad finns en 

områdesmässigt stor urbergsresurs (benämnd Unda). Mindre resurser finns vid 

Gustavsberg (Hässleröd), i Skredsvik (Gullmarsberg), i Lane (Fagerhult) och i Lane-Ryr 

(Kyrkebyn), och uttagsmängder för dessa har redovisats av SGU (2008b). 

Kapacitetsdata från bergborrade brunnar i SGUs brunnsarkiv har använts för att 

definiera områden med olika möjligheter till uttag ur berggrunden. Generellt är 

uttagsmöjligheterna högre i berggrunden i östra delen av kommunen. Områden med 

angiven kapacitet över 1,7 l/s (6 000 l/h) finns dock i hela kommunen. Kartbilden i 

Figur 9 anger även uttagskapacitet i specifika bergborrade brunnar i kommunen. På 

flera håll i kommunen har man konstaterat uttagsmängder i intervallet 10–25 l/s, och 

på ett par platser till och med i intervallet 24–140 l/s. Ute på Bokenäset är 

uttagsmängderna generellt lägre, dock i några fall i intervallet 5–10 l/s. Informationen, 

som är hämtad från brunnsarkivet, härrör från den kortvariga pumpning som görs vid 

etableringen av brunnen (SGU 2019) och ger därför inte information om den långsiktigt 

uthålliga mängden som kan tas ut. 
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Figur 8. Grundvattenresurser i jord inom Uddevalla kommun från kommunkarteringen (SGU 2008b), där 
nummer 1–10 är vattenresurser som uppfyller skall-kraven i denna vattenförsörjningsplan. 
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Figur 9. Grundvattenresurser i urberg inom Uddevalla kommuns huvudavrinningsområden, med generell 
uttagkapacitet i berggrund kompletterat med uppmätt uttagskapacitet i bergborrade brunnar (SGU 2008b; 
SGU 2019; VISS 2020). Vattenresurser numrerade 11–15 uppfyller skall-kraven i denna 
vattenförsörjningsplan. 

5.1.1 URVAL OCH TILLGÅNG 

I Uddevalla kommun har SGU redovisat tio grundvattenresurser i jord (nr. 1–10) och 

fem grundvattenresurser i berg (nr. 11–15), med uttagskapacitet enligt Tabell 4. 

Samtliga dessa resurser i jord uppfyller skall-kraven och flera är förbundna genom den 

så kallade Berghemslinjen som från Backamo-Grinneröd går i nordvästlig riktning mot 

Herrestad (SGU 2008a). Generellt är uttagskapaciteten i jord betydligt högre än i berg, 
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och därför uppfylls skall-kraven för resurser i berg enbart i kraft av att där finns 

befintliga kommunala vattentäkter. En uttagskapacitet i berg på 200-600 l/h motsvarar 

endast 0,056-0,167 l/s och uttagskapaciteten 600-2000 l/h motsvarar 0,167-0,556 l/s. 

Grundvattenresurs nr. 12 uppfyller inte skall-kraven.  

 

I Tabell 4 anges även uttagskapacitet beräknat utifrån 50 % av grundvattenbildningen. 

Detta ger ett mått på vad som maximalt skulle kunna tas ut i genomsnitt, om flera 

vattentäkter anlades inom vattenresursen. Jämfört med SGU:s bedömning antyder 

dessa siffror att betydligt högre mängder skulle kunna tas ut i resurserna nr. 4 (Torp) 

och 10 (Backamo-Grinneröd). Detta sätt att räkna tar inte hänsyn till magasinsvolym, 

och ska därför endast ses som en grov indikation. Tabell 4 visar också att 

uttagsmöjligheterna i berg är betydligt lägre än i jord, vilket beror på att porvolymen 

och magasinet är mycket mindre i berg än i jord. Här ska framhållas att Fagerhult och 

Kyrkebyn utgör välfungerande kommunala grundvattentäkter i dagsläget. Nuvarande 

kapacitet i Fagerhult och Kyrkebyn/Lane-Ryr motsvarar 0,7 l/s respektive 0,6 l/s 

(Tabell 1). Detta är något högre än den beräknade grundvattenbildningen i dessa 

områden (Tabell 4). 

 

Det finns ytterligare grundvattenresurser i jord, numrerade 16–28 och lokaliserade 

enligt Figur 8. Dessa grundvattenresurser har enligt SGU:s kartläggning en lägre 

uttagskapacitet än 1 l/s (SGU 2008b) och finns kortfattat beskrivna av SGU (2008a). 

Fastän de inte uppnår skall-kraven kan dessa vattenresurser vara av lokalt intresse som 

enskilda vattentäkter (se avsnitt 6.3.4 avseende vattenförsörjningen på Bokenäset).  

Tabell 4. Grundvattenresurser i jord och i berg i Uddevalla kommun med bedömd uttagskapacitet. 
Vattenresurser som används för allmän kommunal vattenförsörjning i dagsläget markeras i kursiv stil. 
Resurserna nr. 1–9 har namngivits utifrån lokala ortsnamn, nr. 10–15 har namn enligt SGU eller enligt 
benämningen av befintlig vattentäkt. 

    Uttagskapacitet 

Nr. Namn 
Uppnås skall-
krav?a Täkttyp SGU, enhet 

Grundvattenbildning, 
l/s 

1 Berga Ja Jord 1-5 l/s 1,1 

2 Järpered Ja Jord 1-5 l/s 0,8 

3 Kvarnehagen Ja Jord 1-5 l/s 1,4 

4 Torp Ja Jord 1-5 l/s 12 

5 Liden Ja Jord 1-5 l/s 1,5 

6 Uddevalla Ja Jord 1-5 l/s 6,9 

7 Östra Kuröd Ja Jord 1-5 l/s 2,0 

8 Häljeröd Ja Jord 1-5 l/s 0,8 

9 Annedal Ja Jord 1-5 l/s 1,9 

10 Backamo-Grinneröd Ja Jord 1-5, 5-25 l/s 63 

11 Gullmarsberg Ja (B)b Urberg 200-600 l/h 0,1 

12 Unda Nej (A) Urberg 200-600 l/h 0,1 

13 Hässleröd Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 

14 Fagerhult Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 

15 Kyrkebyn Ja (B) Urberg 600-2000 l/h 0,4 
a Inom parentes anges vilket skall-krav som avses: Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund 
(A); Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund 
(B). 
b Skredsviks vattenverk tar sitt råvatten från en grund, grävd brunn. 
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5.1.2 KVALITET OCH SÄKERHET 

Bedömningen av grundvattenresurserna utifrån målområdet kvalitet och säkerhet 

redovisas i Tabell 5. Vattenkvaliteten, som täcker in aspekterna råvattenkvalitet och 

kemisk status, bedöms som god. Detta är en preliminär bedömning och i hög grad 

saknas uppgifter om vattenkvalitet inom grundvattenresursen som helhet. En närmare 

beskrivning av vattenkvalitet i enskilda brunnar och mindre vattenverk ges nedan. 

Leveranssäkerheten har att göra med grad av oberoende, och får hög poäng i kraft av 

att inga stora konkurrerande uttag av grundvatten bedömts ske i någon av 

vattenresurserna.  

 

Skydd har poängsatts utifrån förekomsten av vattenskyddsområden och tätande 

jordlager som täcker grundvattenresursen. Här är det resurserna nr. 1 och 2 som får 

högst poäng, till följd av tätande jordlager. Vattenskyddsområden med aktuella 

föreskrifter finns på flera håll i kommunen (jfr. Tabell 1). Även om vattenskyddet som 

berör Bäveåns avrinningsområde inte inrättats för att specifikt skydda grundvattnet, så 

har detta vattenskydd gett poäng för de grundvattenresurser som ligger inom samma 

område. För de bergborrade kommunala brunnarna i Hässleröd (nr. 13) Skredsvik 

(Gullmarberg, 11), Fagerhult (14), Kyrkebyn (15) finns vattenskyddsområden inrättade. 

Lägst poäng i fråga om skydd har grundvattenresurserna nr. 8 och 9 fått. Delar av 

Backamo-Grinneröd har ett naturligt skydd genom tätande jordlager, men är till största 

delen en oskyddad vattenresurs. 

Tabell 5. Medelpoäng vid bedömning av grundvattenresurser utifrån kvalitet och säkerhet samt påverkan 
och hot. 

 Kvalitet och säkerhet Påverkan och hot 

Nr. Vattenkvalitet 
Leverans-
säkerhet Skydd Infrastruktur Verksamheter Avloppsvatten 

1 1,00 1,00 1,00 0,58 0,75 1,00 

2 1,00 1,00 0,75 0,92 0,92 1,00 

3 1,00 1,00 0,75 0,92 0,83 0,75 

4 1,00 1,00 0,75 0,67 0,80 0,75 

5 1,00 1,00 0,75 0,83 0,92 1,00 

6 1,00 1,00 0,75 0,67 0,83 0,75 

7 1,00 1,00 1,00 0,50 0,75 1,00 

8 1,00 1,00 0,50 1,00 0,83 1,00 

9 1,00 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 

10 1,00 1,00 0,63 0,83 0,63 0,75 

11 0,88 1,00 0,88 0,92 0,83 0,88 

13 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 

14 1,00 1,00 0,88 0,92 0,83 0,88 

15 1,00 1,00 0,88 0,75 0,83 0,88 

 

Grundvattnets kemiska sammansättning har undersökts på fler än 1 000 platser i 

Uddevalla kommun, främst i enskilda vattentäkter. Resultaten har sammanställts av 

SGU, som även gjorde mer omfattande provtagningar i Backamo-Grinneröd (SGU 

2008a). Grundvattenresursen Backamo, som utgör en vattenförekomst enligt VISS, har 

både god kemisk och god kvantitativ status.  

 

I mindre grundvattenmagasin och särskilt i enskilda brunnar är vattenkvaliteten mer 

varierande. Kvalitetsproblemen i enskilt dricksvatten i Uddevalla kommun är vanligen 
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lågt pH (<6.0) och låg alkalinitet (<30mg/l) i grävda brunnar. Halterna av järn och i viss 

mån mangan i enskilt dricksvatten är här högre än normalt i landet (SGU 2008a). För 

flera av kommunens mindre dricksvattenanläggningar rapporteras förhöjda halter av 

järn och mangan, exempelvis Ljungskile Folkhögskola, Glimminge motorstadion och 

Skår sommarläger (Ronnede 2020). Fluoridhalter i bergborrade brunnar är på 

Bokenäset högre än normalt i landet. Förhöjda klorid- och natriumhalter förekommer i 

bergborrade brunnar i låglänt terräng utmed kusten. Utsläpp av avloppsvatten i 

tillrinningsområdet till dricksvattenbrunnar innebär risk för förhöjda halter av mikrober 

i dricksvattnet. Även kväve och fosfor kan spridas via avloppsvatten, men i den 

kommunövergripande sammanställningen år 2008 var endast ett fåtal prover 

påverkade av kväve och fosfor (SGU 2008a). 

 

Förhöjda kloridhalter är ett problem inom kustnära områden i Uddevalla kommun, 

även om detta inte bedömts gälla för någon av grundvattenresurserna som helhet. 

Saltvatteninträngning i grundvattnet kan orsaka att vattnet inte kan användas för 

dricksvatten eller för bevattning. När salt har konstaterats i en brunn är det i regel 

svårt att komma tillrätta med problemen. I Uddevalla kommun överstiger ca 7 % av de 

bergborrade brunnarna gränsvärdet för smakförändringar på 300 mg/l och ca 20 % 

överstiger 100 mg/l, vilket är det tekniska gränsvärdet (avseende korrosion). 

Motsvarande andelar för hela landet är 3 % respektive 9 % (SGU 2008a).  

 

Bergbrunnarna med de högsta kloridhalterna finns främst längs kusten, troligen 

orsakat av inträngande havsvatten. Även gammalt så kallat relikt saltvatten kan 

förekomma, eftersom hela kommunen ligger under högsta kustlinjen och har därför en 

gång i tiden legat under havsnivån. Nutida saltvattenpåverkan i brunnar på Bokenäset 

har studerats (COWI 2015). Baserat på konduktivitetsanalyser har man där konstaterat 

att salthalten verkar variera med topografin, med högre saltrisk i lägre liggande 

områden och lägre i högre liggande områden. Denna bild överensstämmer med den 

generella förståelsen av hur saltvatteninträngning sker. Utifrån konduktivitetsvärden 

har en riskkarta tagits fram för att beskriva brist på sött grundvatten. Denna visar att 

huvuddelen av Bokenäset bedöms ha tämligen hög alternativt tämligen låg risk för 

förhöjda salthalter, med hög risk längs kusten och låg risk i höjdområdena längre in 

från havet. 

5.1.3 PÅVERKAN OCH HOT 

Infrastruktur i form av större allmänna vägar, järnvägar samt transportleder för farligt 

gods har bedömts för respektive vattenresurs med poäng enligt Tabell 5. Högst poäng 

får grundvattenresurserna med nr. 2, 3, 11 och 14, vilka alla ligger långt från större 

vägar och transportleder. Lägst poäng får resurs nr. 6 och 7 som är lokaliserade i 

centrala Uddevalla och genomkorsade av många större vägar samt järnväg. 

 

Även verksamheter av olika slag utgör en potentiell påverkanskälla och ett möjligt hot. 

Sammantaget är alla grundvattenresurser i någon mån påverkade av miljöfarlig 

verksamhet, förorenade områden eller jordbruksmark som är i bruk. Miljöfarlig 

verksamhet förekommer främst vid grundvattenresurserna Liden (nr. 5) och vid 

Backamo-Grinneröd (nr. 10), i det senare fallet är det fordon i området vid 

naturgrustäkten som utgör en möjlig påverkanskälla. Förorenade områden 

förekommer här och var inom kommunen, exempelvis områden där det funnits varv, 

halogenerade lösningsmedel och drivmedelshantering (nr. 4) eller textilindustri samt 

kemtvätt och ytbehandling av metaller (nr. 5). Jordbruksmark som är i bruk påverkar 

främst resurserna nr. 3 och 8 som ligger ute på landsbygden och som inte har någon 

påverkan av miljöfarlig verksamhet eller förorenade områden. Vid Backamo-Grinneröd 

ligger jordbruksmarken främst på de delar som täcks av lera, vilket ger ett skydd mot 

vertikal transport. 
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Medan miljöfarlig verksamhet utgör enbart en kemisk risk för grundvattenresurser kan 

avloppsvatten utgöra både en kemisk och mikrobiologisk risk. Kommunala 

avloppsreningsverk och bräddpunkter med utsläpp till ytvatten har högst begränsad 

påverkan på grundvattenresurserna. Av större betydelse är enskilda avlopp, dels 

privata, dels samfälligheter. Med hjälp av ett slamtömningsregister från Uddevalla 

Energi har det kartlagts vid vilka fastighetsadresser det sker tömning av slam, vilket 

legat till grund för en ungefärlig lokalisering av de enskilda avloppen. Från samma 

register har även kunnat utläsas vilka anläggningar som riskerar ha utsläpp till 

grundvattnet (infiltration av något slag). Enskilda avlopp som har sluten tank eller 

motsvarande har därmed kunnat bedömas utgöra en obefintlig risk för grundvattnet. 

Mest riskutsatt i fråga om avloppsvatten är Backamo-Grinneröd (nr. 10) där det finns 

tre avloppsanläggningar som för närvarande är belagda med förbud. 

5.1.4 ROBUSTHET MOT KLIMATFÖRÄNDRING 

Målområdet robusthet mot klimatförändringar har bedömts utifrån nyckelkriterierna 

framtida tillgång, kvalitet samt påverkan och hot. När det gäller framtida tillgång har 

uttorkningstendenser idag bedömts. Här har alla grundvattenresurser i jord bedömts 

som robusta medan grundvattenresurser i berg bedömts som delvis robusta, detta 

utan att närmare analysera geologin i de sistnämnda. När det gäller kvalitet bedöms 

alla grundvattenresurserna vara robusta; saltvatteninträngning är inte ett utbrett 

problem i dagsläget men risken kan öka i framtiden. Även när det gäller 

vattentemperatur är grundvattenresurser mer robusta mot klimatförändring än 

ytvattenresurser. Påverkan och hot avser skredkänsliga områden. Skred kan 

förekomma längs Bäveån, som vissa grundvattentäkter ligger relativt nära, vilket i 

sådana fall sänkt medelpoängen. 

Tabell 6. Medelpoäng vid bedömning av grundvattenresurser utifrån robusthet mot klimatförändring samt 
genomförbarhet. 
 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intressekonflik
ter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

1 3,00 3,00 2,00 2,75 1,67 2,50 

2 3,00 3,00 3,00 2,75 1,67 2,50 

3 3,00 3,00 2,00 2,75 2,00 2,50 

4 3,00 3,00 2,00 2,50 1,67 2,50 

5 3,00 3,00 2,00 2,50 1,67 2,50 

6 3,00 2,50 2,00 2,50 2,33 2,50 

7 3,00 3,00 2,00 2,75 3,00 2,50 

8 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 

9 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,50 

10 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 

11 2,00 3,00 3,00 3,00 1,33 2,50 

13 2,00 3,00 3,00 2,50 2,33 2,50 

14 2,00 3,00 3,00 2,50 3,00 2,50 

15 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 
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5.1.5 GENOMFÖRBARHET 

Genomförbarhet omfattar intressekonflikter, integration med befintligt system samt 

rådighet och behov av tillstånd. När det gäller intressekonflikter finns berg och 

grustäkter som kan utgöra ett hot mot möjligheterna att ta ut grundvatten. Särskilt 

gäller detta Backamo-Grinneröd (nr. 10) och Kyrkebyn (nr. 15) där berg- och grustäkter 

finns relativt nära. Integration med befintligt system är ett nyckelkriterium som får 

högst poäng vid grundvattenresurserna nr. 7, 14 och 15. Östra Kuröd (nr. 7) ligger i 

närheten av råvattenintagen från Bäveån, medan de två sistnämnda är vattentäkter där 

det redan idag finns etablerade uttagsbrunnar och vattenverk. Rådighet och behov av 

tillstånd har fått samma poäng för alla grundvattentäkter; alla ligger inom Uddevalla 

kommun och ingen har vattendom i dagsläget. 

5.2 YTVATTENRESURSER 

Ytvattenresurser inom Uddevalla kommuns huvudavrinningsområden har bedömts på 

delavrinningsområdesnivå, se Figur 10. Uttagkapaciteten som återges i färgskalan i 

denna figur har beräknats på grundval av medellågvattenföringen vid utloppsnoden 

inom delavrinningsområdet. Detta ger en bild av den ekologiskt hållbara kapaciteten 

just vid denna punkt. Var ett råvattenintag i praktiken förläggs styrs av många olika 

hänsyn, där risker, vattenkvalitet och möjligt intagsdjup är viktiga aspekter. Sett till 

vattentillgången är det betydelsefullt om det finns större sjöar uppströms som kan 

utgöra magasin. Men även direkt i större vattendrag kan råvattenintag potentiellt 

placeras, om inte annat för att periodvis använda till infiltration.  

 

Sedan länge tillämpar Uddevalla kommun principen att använda flera 

delavrinningsområden och stora sjöar som magasin i vattenförsörjningen. Största sjön 

i kommunen är Öresjö, som har en volym på 115 Mm
3

, ett medeldjup på 11 meter och 

ett maxdjup på 33 meter (SMHI 2020b). Sjön ingår i Bäveåns avrinningsområde, 

varifrån Uddevalla förses med ytvatten från Bäveån och Risån och där Öresjö används 

som magasin. Stora Köperödssjön (0,87 Mm
3

) och Lilla Köperödssjön (0,32 Mm
3

) är 

betydligt mindre än Öresjö, men fungerar som råvattentäkt genom överpumpning av 

vatten från Bäveån. Stora Skarsjön (3,4 Mm
3

) som ligger öster om Ljungskile, har 

tidigare används som råvattentäkt för Ljungskile. En annan sjö av större mått är Store-

Väktor (18 Mm
3

) vilken inte ligger inom Bäveåns avrinningsområde utan istället 

avrinner till Göta älv via Sollumsån (SMHI 2020b). 

5.2.1 URVAL OCH TILLGÅNG 

Samtliga delavrinningsområden inom eller gränsande till Uddevalla kommun listas i 

Tabell 7, där det anges om skall-kraven uppfylls och där uttagskapaciteten beräknats i 

liter per sekund vid utloppet. Till höger i tabellen anges vilka vattendrag och sjöar som 

finns i delavrinningsområdet och som i Vattenförvaltningen klassas som 

vattenförekomster (VISS 2020). Ytvattenresurser med nr. 313–328 ingår i dagens 

ytvattenförsörjning från Bäveån. Av dessa uppfyller inte 318 och 323 skall-kraven, 

vilket beror på den låga vattenföringen i utloppsnoden.  

 

Störst uttagskapacitet föreligger vid nr. 314, 315 samt 319–322, vilket bekräftar det 

lämpliga i att använda dessa resurser i dagens kommunala vattenförsörjningssystem. 

Vattenresurs 340 längst söderut i kommunen ligger nedströms Stora Hällungen, den 

sjö som används som huvudvattentäkt i Stenungsunds kommun. Det ska framhållas att 

befintliga uttagsmängder av råvatten inte tas i beaktande i SMHI:s modellberäknade 

vattenföring. Eftersom befintliga råvattenuttag minskar utgående vattenföring från 

aktuella delavrinningsområden, blir uttagbart flöde (9,99 % av MLQ) något underskattat 

i dessa fall. Felräkningen bedöms dock ha enbart marginell betydelse. 
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Figur 10. Ytvattenresurser i form av delavrinningsområden som ligger inom Uddevalla kommuns 
huvudavrinningsområden, med uttagkapacitet beräknad som 9,99 % av medellågvattenföringen (MLQ) vid 
respektive utloppspunkt (SMHI 2020a). Vilka av dessa som uppfyller skall-kraven redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Ytvattenresurser i form av delavrinningsområden med beräknad uttagskapacitet vid utloppet. 
Vattendrag och sjöar som klassas som vattenförekomster i VISS (2020) anges till höger i tabellen. 
Vattenresurser som används för allmän kommunal vattenförsörjning i dagsläget markeras i kursiv stil. 

   

Uttags-
kapacitet Ytvattenförekomster i VISS 

Nr. Namn 
Uppnås 
skall-krav?a Utlopp (l/s) Vattendrag Sjöar 

301 Rinner mot Koljö fjord Nej (C) 0,8   
 

302 Rinner mot Gullmarn 
centralbassäng 

Nej (C) 2,1   
 

303 Rinner mot Kalvöfjord Nej (C) 1,1   
 

304 Mynnar i havet Nej (C) 1,3   
 

305 Ovan Hensbackabäcken Ja 1,7 Taske å 
 

306 Mynnar i havet Ja 2,5 Taske å 
 

307 Mynnar i Taske å Nej (A) 0,8 Hensbackabäcken 
 

308 Mynnar i Viksjön Ja 4,9 Vågsätersbäcken 
 

309 Utloppet av Vassalen Ja 8,2 Dalbergsån 
 

310 Mynnar i havet Nej (A) 0,9   
 

311 Mynnar i havet Nej (C) 2,1   
 

312 Rinner mot Byfjorden Nej (A) 0,7   
 

313 Mynnar i Bäveån Ja 4,6 Bäveån 
 

314 Ovan Bäveån Ja 40 Bäveån 
 

315 Ovan 647637-127915 Ja 45 Bäveån 
 

316 Inloppet i Lilla 
Köperödssjön 

Ja 0,0 Bäveån Lilla Köperödssjön 

317 Utloppet av Stora 
Köperödssjön 

Ja 0,2 Bäveån Stora 
Köperödssjön 

318 Mynnar i Bäveån Nej (A)b 0,0 Bäveån 
 

319 Ovan Byrströmmen Jac 45,8 Bäveån 
 

320 Nedlagd mätstation Ja 50 Bäveån 
 

321 Namn saknas Ja 50 Bäveån 
 

322 Mynnar i havet Ja 51 Bäveån 
 

323 Mynnar i havet Nej (A) 0,6 Bodeleån 
 

324 Mynnar i Bäveån Ja 2,3   
 

325 Ovan Gundleboån Ja 34 Bäveån 
 

326 Mynnar i Bäveån Ja 4,1 Bäveån 
 

327 Utloppet av Öresjö Ja 29 Bäveån Öresjö 

328 Inloppet i Öresjö Ja 3,3   
 

329 Vid mätstation Ja 2,8 Aröd å 
 

330 Mynnar i havet Ja 1,3 Restebäcken 
 

331 Mynnar i havet Ja 1,0 Forshällaån 
 

332 Rinner mot 
Havstensfjorden 

Nej (A) 0,8 Forshällaån 
 

333 Mynnar i havet Ja 3,6 Aröd å 
 

334 Utloppet av Stora 
Skarsjön 

Ja 1,2 Tjöstelsrödsbäcken Stora Skarsjön 
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Uttags-
kapacitet Ytvattenförekomster i VISS 

Nr. Namn 
Uppnås 
skall-krav?a Utlopp (l/s) Vattendrag Sjöar 

335 Utloppet av Store-Väktor Ja 5,6 Sollumsån Store-Väktor 

336 Inloppet i Store-Väktor Ja 3,5 Sollumsån 
 

337 Mynnar i havet Ja 1,7 Tjöstelsrödsbäcken 
 

338 Mynnar i Bratteforsån Nej (C ) 2,9 Bakerödsbäcken 
 

339 Mynnar i havet Ja 23 Bratteforsån  
 

340 Ovan 645923-127148 Ja 20 Bratteforsån (Stora Hällungen) 

341 Rinner mot 
Havstensfjorden 

Nej (A) 0,7 Bratteforsån 
 

a Inom parentes anges vilket skall-krav som avses: Den beräknade uttagskapaciteten ska vara minst 1 liter/sekund 
(A); Befintliga kommunala dricksvattentäkter ska ingå i urvalet, även om uttagskapaciteten är lägre än 1 liter/sekund 
(B); Ytvattenresurser utgörs av delavrinningsområden vilka måste innehålla minst en vattenförekomst i form av 
vattendrag eller en sjö (C). 
bResursen utgör ett litet utflöde från Stora Köperödssjön 
cResursen klarar skallkraven, men har ett alltför litet delavrinningsområde för att på ett meningsfullt sätt inkludera i 
MKA-analysen (0,05 km2 dvs. 5 hektar). 

5.2.2 KVALITET OCH SÄKERHET 

Bedömningen av kvalitet och säkerhet, vilken omfattar dricksvattenkvalitet, 

leveranssäkerhet och skydd, redovisas i Tabell 8. Långtidstrender för vattenkvaliteten 

inom råvattentäkten Bäveån med biflödet Risån (nr. 313–328) har studerats i omgångar 

(Västvatten AB 2014; Uddevalla kommun 2000; Uddevalla kommun 2008). En 

minskning av såväl fosfor- som kvävehalter rapporteras ha skett i Bäveåns 

vattensystem sedan undersökningarna startade 1971. Vattnets färgtal har tydligt ökat 

sedan 1970-talet, men efter toppnoteringar i slutet av 1990- och början av 2000-talet 

rapporteras en tendens till utplanade värden (Västvatten AB 2014). Samtliga vattendrag 

inom Uddevalla kommun klassas som ej god vad gäller den kemiska statusen. Sjöarna 

inom hela kommunen, däribland Lilla och Stora Köperödssjön, klassas som ej god 

kemisk status. 

 

Köperödssjöarna, vilka i sig inte har något stort tillflöde (Tabell 7), förses med vatten 

som pumpas från Bäveån. Sjöarna fungerar därmed som sedimentationsbassänger 

innan vattnet pumpas vidare till Mariebergs vattenverk. I linje med detta var 

vattenkvaliteten generellt bättre i Stora än i Lilla Köperödssjön under femårsperioden 

2004-2008. Antalet koliforma bakterier och E. coli i råvattnet från Stora Köperödssjön 

underskred med god marginal branschriktlinjerna för råvatten under perioden 1992 till 

2013 (Svenskt Vatten 2008; Västvatten AB 2014). Fenol, cyanid och olja har undersökts 

i Lilla Köperödssjön, där överföringsledningen från pumpstationen i Bäveån mynnar 

samt i Bäveån vid Kuröd. Varken cyanid eller olja har kunnat påvisas i rapporterbara 

halter vid dessa lokaler under perioden 2009-2013 (Västvatten AB 2014). 

 

Beroende på vilket sjödjup ett råvattenintag placeras, kan höga vattentemperaturer och 

ytliga föroreningar undvikas. Delavrinningsområden som rymmer vattenresurser i form 

av sjöar har här fått ett högre poäng än sådana som enbart rymmer mindre sjöar och 

vattendrag. Högst poäng har de sjöar fått som har minst 10 meters medeldjup, vilket 

är Öresjö, Stora Skarsjön och Store-Väktor (inom nr. 327, 334 respektive 335). 

 

Leveranssäkerheten som har bedömts utifrån graden av oberoende, får lägst poäng för 

flera av de delavrinningsområden som Bäveåns avrinningsområde omfattar (nr. 313-
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322, 324-328). Detta ska tolkas på så vis att eftersom det här redan sker ett 

omfattande råvattenuttag är utrymmet för ytterligare råvattenuttag begränsat och är 

något som skulle kunna äventyra leveranssäkerheten. Inom andra avrinningsområden 

(nr. 313-317) sker ett visst råvattenuttag bland annat av grundvatten. Stenungsunds 

kommuns råvattenuttag i Stora Hällungen ger låga poäng vad gäller leveranssäkerhet 

för delavrinningsområdet nedströms denna sjö (nr. 340). 

 

Skydd i form av vattenskyddsområde finns inom eller täcker helt vissa 

delavrinningsområden. Till skillnad mot grundvattenresurser påräknas inte 

ytvattenresurser något skydd genom tätande jordlager. 

 

 

Tabell 8. Medelpoäng vid bedömning av ytvattenresurser utifrån kvalitet och säkerhet samt påverkan och 
hot. 

 Kvalitet och säkerhet Påverkan och hot 

Nr. Vattenkvalitet 
Leverans-
säkerhet Skydd Infrastruktur Verksamheter Avloppsvatten 

305 0,75 1,00 0,50 0,58 0,92 0,88 

306 0,75 1,00 0,50 0,75 1,00 1,00 

308 0,75 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

309 0,75 1,00 0,50 0,92 1,00 1,00 

313 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,63 

314 0,75 0,75 0,75 0,92 0,83 0,88 

315 0,75 0,75 0,75 0,92 0,92 1,00 

316 0,88 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

317 0,88 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 

320 0,75 0,50 0,75 0,58 0,58 0,75 

321 0,75 0,50 0,75 0,58 0,75 0,75 

322 0,75 0,50 0,75 0,50 0,83 0,75 

324 0,75 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 

325 0,75 0,50 0,75 0,75 0,83 0,75 

326 0,75 0,50 0,75 0,75 0,83 1,00 

327 1,00 0,50 0,75 0,83 1,00 1,00 

328 0,75 0,50 0,75 0,83 0,92 0,88 

329 0,75 1,00 0,50 0,83 0,92 1,00 

330 0,75 1,00 0,50 0,83 0,92 0,88 

331 0,75 1,00 0,50 0,58 0,75 0,50 

333 0,75 1,00 0,50 0,75 0,83 0,88 

334 0,95 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

335 0,95 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

336 0,88 1,00 0,50 0,75 0,67 1,00 

337 0,75 1,00 0,50 1,00 0,92 1,00 

338 0,75 1,00 0,50 0,83 0,83 0,63 

339 0,75 1,00 0,50 0,50 0,92 0,63 

340 0,75 0,50 0,50 0,75 0,92 0,75 
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Påverkan och hot omfattar infrastruktur, verksamheter och avloppsvatten, vilket har 

poängsatts för de olika ytvattenresurserna enligt Tabell 8. När det gäller infrastruktur 

får nr. 308, 316 och 317 högst poäng, av vilka de två sistnämnda (Köperödssjöarna) är 

viktiga för dagens vattenförsörjning. Lägst poäng får resurs nr. 320 inom vilken stora 

delar av Uddevalla stad ligger, och där större allmänna vägar, såväl som järnvägar och 

transportleder för farligt gods förekommer. När det gäller verksamheter är bilden 

likartad, men poängerna något högre. Miljöfarlig verksamhet, förorenade områden 

samt jordbruk förekommer på flera håll i kommunen. Även avloppsutsläpp i form av 

avloppsreningsverk eller enskilda avlopp förekommer inom flera avrinningsområden. 

För de delavrinningsområden som når utanför kommungränsen har data över enskilda 

avloppsanläggningar saknats, vilket gör att situationen i dessa fall kan ha bedömts 

mer gynnsam än vad den är (nr. 306, 326, 327). 

5.2.3 ROBUSTHET MOT KLIMATFÖRÄNDRING 

I poängsättningen av robusthet mot klimatförändringar har framtida tillgång bedömts 

utifrån uttorkningstendenser idag. Här har samtliga ytvattenresurser bedömts som 

delvis robusta och därmed fått samma poäng. Vattenkvalitet har omfattat 

saltvatteninträngning samt vattentemperatur. Inträngning av saltvatten bedöms vara 

ett möjligt hot enbart i de delavrinningsområden som mynnar i havet. Höga 

vattentemperaturer bedöms vara en högre risk för ytvatten än för grundvatten, men 

stora sjöar har här fått högre poäng än mindre sjöar och vattendrag vilket avspeglas i 

kvalitetspoängen.  

 

Bedömningen av påverkan och hot omfattar skredkänsliga områden, vilka förekommer 

på olika håll i kommunen. Stor risk för skredkänsliga områden bedöms föreligga inom 

flera olika vattenresurser vilka därmed fått poängvärdet 1 i Tabell 9. Även 

översvämningsområden är en relevant faktor att titta på, men eftersom 

översvämningar enbart finns kartlagd för Bäveån har inte en kommunövergripande 

jämförelse kunnat göras mellan olika vattenresurser. Ytterligare en relevant riskfaktor 

som skulle kunna bedömas med bättre underlag är havsnivåhöjning. 

Tabell 9. Medelpoäng vid bedömning av ytvattenresurser utifrån robusthet mot klimatförändring samt 
genomförbarhet. 
 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intresse-
konflikter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

305 2,00 2,50 1,00 2,67 1,33 2,50 

306 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,50 

308 2,00 3,00 3,00 2,75 1,00 2,00 

309 2,00 3,00 3,00 2,50 1,67 2,00 

313 2,00 2,00 1,00 2,50 2,00 3,00 

314 2,00 2,50 2,00 2,50 2,67 3,00 

315 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

316 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

317 2,00 2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 

320 2,00 2,00 1,00 2,50 3,00 3,00 

321 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

322 2,00 1,50 1,00 2,25 3,00 3,00 

324 2,00 2,50 2,00 2,75 3,00 3,00 
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 Robusthet mot klimatförändring Genomförbarhet 

Nr. 
Framtida 
tillgång Kvalitet 

Påverkan och 
hot 

Intresse-
konflikter 

Integration 
med befintligt 
system 

Rådighet och 
behov av 
tillstånd 

325 2,00 2,50 1,00 2,75 2,67 3,00 

326 2,00 2,50 1,00 2,75 2,67 2,50 

327 2,00 2,50 2,00 2,75 2,67 2,50 

328 2,00 2,50 2,00 3,00 2,67 2,00 

329 2,00 2,50 2,00 3,00 1,33 2,50 

330 2,00 2,00 1,00 2,75 1,33 2,50 

331 2,00 1,50 2,00 1,75 1,67 2,50 

333 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 

334 2,00 2,50 3,00 2,75 2,33 2,50 

335 2,00 2,50 2,00 2,50 1,33 2,00 

336 2,00 2,50 2,00 2,50 1,33 2,00 

337 2,00 1,50 2,00 2,25 2,33 2,50 

338 2,00 2,00 2,00 2,75 1,33 2,50 

339 2,00 1,50 1,00 2,25 2,00 2,50 

340 2,00 2,00 2,00 2,50 1,67 2,00 

5.2.4 GENOMFÖRBARHET 

Genomförbarhet omfattar nyckelkriterierna Intressekonflikter, Integration med 

befintligt system samt Rådighet och behov av tillstånd. De sammantagna poängen 

redovisas i Tabell 9. Intressekonflikter föreligger främst vid resurserna nr. 306 

(enskilda vattentäkter, naturskyddsområden) och 308 (enskilda vattentäkter, 

energibrunnar). Till skillnad mot grundvattenresurser där berg- och grustäkter kan 

utgöra ett direkt motstående intresse mot vattenuttag, bedöms intressekonflikterna 

vad gäller ytvattenresurser inte utgöra ett stort problem för ett eventuellt vattenuttag. 

Resurserna nr. 339 och 340 med Bratteforsån som förbinder Stora Hällungen med 

havet är ett artrikt naturreservat (flodpärlmussla, Natura 2000-område) som bedöms 

olämpligt att använda för vattenuttag.  

 

Integration med befintligt system, som har bedömts utifrån avstånd till 

verksamhetsområde och till råvattenledning/intag men även utifrån var det finns 

kommunala råvattentäkter i dagsläget, ges mer varierande poäng om man jämför olika 

vattenresurser. De vattenresurser som redan i dagsläget används för råvattenuttag och 

som ligger inom Bäveåns avrinningsområde får högst poäng. Lägst poäng får de 

vattenresurser som ligger långt ifrån kommunala verksamhetsområden för VA och 

långt ifrån råvattenledningar. Dessa resurser ligger i den nordvästra (nr. 306, 308) eller 

södra delen av kommunen (nr. 329 och framåt). De ekonomiska aspekterna för 

prioriterade vattenresurser är en aspekt som anknyter till detta och som beskrivs 

översiktligt i avsnitt 6.4.4. 

 

Rådighet och behov av tillstånd bedöms inte vara något stort problem, vilket avspeglas 

i de relativt höga poängen i Tabell 9. Kommuntillhörighet och vattendom har ingått i 

denna bedömning. I de fall vattenresurserna når utanför kommungränsen har detta 

sänkt poängen. Vattendomar finns för de vattenresurser inom Bäveåns 

avrinningsområde som används i dagens vattenproduktion, men saknas för övriga 

vattenresurser vilket resulterat i ett lägre poäng för dessa.  
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6 PRIORITERING AV VATTENRESURSER 

Utgångspunkten vid prioriteringen av vattenresurser i kommunen är att skydda 

vattenresurser till den grad att tillgångarna täcker behovet för valda mål-år, i detta fall 

år 2050 och år 2100.  

6.1 BEHOV OCH TILLGÅNGAR 

Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av 

grundvatten och ytvatten (delavrinningsområden) visas i Figur 11, dels för nutid (år 

2020) samt beräknat för de två valda mål-åren 2050 samt 2100. Det beräknade 

behovet av vatten år 2050 och år 2100 utgår, som tidigare nämnts, från en 

framskrivning baserad på trenden i kommunens prognos för perioden 2019–2028. I 

det beräknade behovet antas ingen större förändring i andelen odebiterbart vatten, 

dvs. läckorna antas ligga på samma nivå som i dagsläget. Likaså antas hushålls-

konsumtionen per person och dygn vara oförändrad, dvs. inga beteendemässiga 

förändringar av betydelse äger rum. Eftersom den övervägande majoriteten av 

kommunbefolkningen förses med dricksvatten från Mariebergs vattenverk, anges här 

behovet för hela kommunen utan någon områdesindelning. 

 

Vattentillgångar i form av grundvatten redovisas i Figur 11 som 50 % av den minsta 

sammantagna grundvattenbildningen i olika grundvattenresurser (jfr. Tabell 4). 

Tillgångar av ytvatten redovisas som 9,99 % av medellågvattenföringen (MLQ) vid 

delavrinningsområdets utlopp. Högsta uttagbara flödet föreligger av naturliga skäl i 

det delavrinningsområde som ligger längst nedströms närmast havet (nr. 322). I S-

HYPE-modellen, som ligger till grund för dessa beräkningar, tas inte hänsyn till 

nuvarande råvattenuttag inom Bäveåns avrinningsområde, däremot tas hänsyn till den 

regleringspunkt som sitter vid utloppet av Öresjö. I S-HYPE-modellen är 

regleringsamplituden 1 meter inlagd. Vattendomen tillåter reglering vid utloppet av 

Öresjö en meter vintertid och en halv meter sommartid.  

 

Jämförs de sammantagna behoven med de sammantagna tillgångarna kan det 

konstateras att behovet redan i dagsläget verkar överstiga tillgångarna i form av 

grundvatten och ytvatten. Tillgångarna av ytvatten är troligen underskattade, dels på 

grund av att befintligt råvattenuttag inte finns med i S-HYPE-modellen (Figur 11) dels 

eftersom interaktionen mellan olika delavrinningsområden inte beaktas. Vattendomen 

för Köperödssjöarna innebär att betydligt större volymer går att ta ut från Bäveån vad 

de beräknade tillgångarna antyder. Detta är möjligt genom det system för reglering 

och transport av vatten som sker i Bäveåns vattensystem. Jämförs vattendomen för 

Köperödssjöarna med behovet ( Figur 11) antyds att vattendomen kan var tillräcklig för 

att täcka behovet fram till år 2050, men knappast till år 2100. Vattenbehovet när det 

är som störst (maxdygnet, jfr. Tabell 2) beräknas dessutom överstiga den allmänna 

totalförbrukningen med ca 40 %
1

.  

 

Tillgångarna beräknas minska över tid, vilket antyds av de klimatjusterade preliminära 

uttagsflödena år 2050 och 2100 i staplarna i Figur 11. När det gäller uttagsmöjligheter 

i grundvattenresurser år 2050 och år 2100, antyder staplarna vad uttagsflödet skulle 

kunna vara om hänsyn tas till förlängd vegetationsperioden. Enligt detta sätt att räkna 

är det grundvattenresurserna nr. 4, 6 och 10 som står sig bäst, såväl i nutid som i 

framtiden. Visserligen slår effekten av förlängd vegetationsperiod hårdast mot 

Backamo-Grinneröd (nr. 10), eftersom detta är ett betydligt större område än övriga 

grundvattenmagasin. Men det är ändå här som den definitivt största uttagsmöjligheten 

i grundvattenmagasin i kommunen beräknas finnas, såväl i dagsläget som i framtiden.  

 
1 Beräknat utifrån maxdygnsfaktor, se Svenskt Vatten (2001). 
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Även klimatjusterade uttagsmöjligheter i ytvattenresurser år 2050 och 2100 visas i 

Figur 11. Klimatjusterat uttagsflöde innebär i detta fall att dagens uttagsflöde justerats 

med hänsyn till antalet lågflödesdagar, vilket beräknas öka i framtiden. Dessa 

uttagsflöden ska betraktas som fiktiva flöden och enbart som exempel, men avspeglar 

i någon mån effekten av att torrperioder blir allt vanligare i framtiden. När perioderna 

med lågflöde förlängs, kommer det kräva minskat totaluttag från vattenresursen för att 

inte riskerar mycket låga nivåer och i värsta fall torrläggning. Alternativt behöver 

vattenresurser tas i bruk under dessa torrperioder.  

 

Staplarna i Figur 11 antyder att uttagsflödet inte kommer att påverkas så mycket fram 

till år 2050, men desto mer därefter. Inte minst kommer de vattenresurser som 

används i dagens försörjningssystem att drabbas, med allt längre perioder med 

lågflödesdagar till följd av långvarig torka. Den relativa storleken av uttagsmöjligheter i 

olika delavrinningsområden väntas dock inte förändras i framtiden; storleksrelationen 

mellan olika delavrinningsområden blir enligt dessa beräkningar densamma. 

 

Figur 12 liknar Figur 11 men med den skillnaden att 50 % av medellågvattenföringen 

antas vara möjligt att ta ut som råvatten. De högsta staplarna för uttagsmöjligheter 

från Bäveån (nr. 313-328) blir då i samma storleksordning som vattendomen för 

Köperödssjöarna. Ett uttag av 50 % av medellågvattenföringen innebär att det lägsta 

flödet i vattendragen sänks vid torra perioder, med större risk för negativ ekologisk 

påverkan jämfört med om enbart 9,99% av medellågvattenföringen tas ut.  

 

Jämförelsen av uttagbara vattenvolymer i kommunen bekräftar det lämpliga i att 

nuvarande vattenförsörjning av Uddevalla i huvudsak baseras på vattenförsörjning från 

Bäveåns avrinningsområde. Diagrammen visar även det rätta i att Stenungsunds 

kommun tar sitt råvatten från Stora Hällungen, som avrinner till vattenresurserna nr. 

340 och 339 i Uddevalla kommun innan utloppet i havet. Stora Skarsjön (3,4 Mm
3

), 

som tidigare användes som råvattentäkt för Ljungskile, ligger i en mindre vattenresurs 

(nr. 334). I vattenresurs nr. 335, där sjön Store-Väktor ligger (18 Mm
3

), har en något 

större kapacitet och är utifrån den aspekten mer intressant. 
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Figur 11. Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av grundvatten 
(50 % av grundvattenbildningen) och ytvatten (delavrinningsområden, här 9,99 % av MLQ) per mål-år. 
Nederst anges uttagbart flöde enligt vattendomar (VD) samt uttagsflöden i medeltal under år 2019. 
Vattenresurser som ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk. 
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Figur 12. Vattenbehov i hela Uddevalla kommun samt tillgångar i form av uttagbart flöde av grundvatten 
(50 % av grundvattenbildningen) och ytvatten (delavrinningsområden, här 50 % av MLQ) per mål-år. 
Nederst anges uttagbart flöde enligt vattendomar (VD) samt uttagsflöden i medeltal under år 2019. 
Vattenresurser som ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk. 

0 50 100 150 200 250 300

Allmän totalförbrukning

Enskild hushållsförbrukning

1. Berga

2. Järpered

3. Kvarnehagen

4. Torp

5. Liden

6. Uddevalla

7. Östra Kuröd

8. Häljeröd

9. Annedal

10. Backamo-Grinneröd

11. Gullmarsberg*

13. Hässleröd*

14. Fagerhult*

15. Kyrkebyn*

305. Ovan Hensbackabäcken

306. Mynnar i havet

308. Mynnar i Viksjön

309. Utloppet av Vassalen

313. Mynnar i Bäveån*

314. Ovan Bäveån*

315. Ovan 647637-127915*

316. Inloppet i Lilla Köperödssjön*

317. Utloppet av Stora Köperödssjön*

319. Ovan Byrströmmen*

320. Nedlagd mätstation*

321. Namn saknas*

322. Mynnar i havet

324. Mynnar i Bäveån*

325. Ovan Gundleboån*

326. Mynnar i Bäveån*

327. Utloppet av Öresjö*

328. Inloppet i Öresjö*

329. Vid mätstation

330. Mynnar i havet

331. Mynnar i havet

333. Mynnar i havet

334. Utloppet av Stora Skarsjön

335. Utloppet av Store-Väktor

336. Inloppet i Store-Väktor

337. Mynnar i havet

338. Mynnar i Bratteforsån

339. Mynnar i havet

340. Ovan 645923-127148

Köperödssjöarna

Köperödssjöarna

Fagerhult

Kyrkebyn

Hässleröd

Skredsvik

B
eh

o
v

Ti
llg

ån
ga

r 
gr

u
n

d
va

tt
en

Ti
llg

ån
ga

r 
yt

va
tt

en
V

D
U

tt
ag

 2
0

1
9

Flöde (l/s)

År 2020 År 2050 År 2100



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-03-10 

Beställare: Västvatten AB Utkast 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

43(55) 

6.2 RANGORDNING AV VATTENRESURSER 

Den sammantagna poängsättningen från Multikriterieanalysen redovisas i Tabell 10 för 

respektive vattenresurs. Här har viktade medelvärden beräknats med hänsyn till målen 

Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot (benämnt Index) samt till 

klimatrobusthet. De olika målområdena har viktats på tre olika sätt, och principen för 

detta kan illustreras på följande sätt:  

  

 

 

En rangordning visas i Tabell 10, där den vattenresurs som fått högst poäng får värdet 

1 och kommer på första plats, näst högst värdet 2 och kommer därmed på andra plats 

osv. En rangordning baserat på Viktning 1 visar att Backamo-Grinneröd (nr. 10) får 

högst poäng totalt, följt av Järpered (nr. 2), Kvarnehagen (nr. 3), utloppet av Vassalen 

(nr. 309) samt Fagerhult (nr. 14).  

 

I Viktning 2 och 3 har även målområdet Genomförbarhet vägts in. I Viktning 2 har 

Index getts samma vikt som Robusthet mot klimatförändring och Genomförbarhet, 

medan Genomförbarhet getts en större vikt än Index och Klimatrobusthet (50% jämfört 

med 25 %) i Viktning 3. Enligt den rangordning som utgår från Viktning 2 kommer Lilla 

Köperödssjön (nr. 316) på första plats, Backamo-Grinneröd (nr. 10) på andra plats, 

Östra Kuröd (nr. 7) på tredje plats, Fagerhult (nr. 14) på fjärde plats och Järpered (nr. 

2) på femte plats. Om istället Genomförbarhet tillskrivs störst betydelse, så som i 

Viktning 3, kommer Inloppet i Lilla Köperödssjön (nr. 316) på första plats, Utloppet av 

Stora Köperödssjön (nr. 317) på andra plats, Östra Kuröd (nr. 7) på tredje plats, 

Fagerhult (nr. 14) på fjärde plats, och Ovan 647637-127915 (nr. 315) på femte plats. 

Dessa vattenresurser ingår för övrigt i dagens kommunala huvudvattenförsörjning. 
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Tabell 10. Sammantagen poängsättning samt rangordning av vattenresurser utifrån index (målen Tillgång, 
Kvalitet och säkerhet samt Påverkan och hot), klimatrobusthet samt genomförbarhet. Vattenresurser som 
ingår i dagens (år 2020) kommunala vattenproduktion markeras med asterisk, och prioriterade 
vattenresurser är understrukna. 

 
Index samt 
klimatrobusthet: Index, klimatrobusthet, genomförbarhet: 

Prioriterade 
vattenresurser 

Nr. och namn  
Viktat 
medel 1a 

Rang-
ordn. 1a 

Viktat 
medel 2b 

Rang-
ordn. 2b 

Viktat 
medel 3c 

Rang-
ordn. 3c 

Användnings-
område 

1. Berga 1,63 11 1,86 14 1,97 21 
 

2. Järpered 1,81 2 1,98 5 2,06 12 Reserv, lokalt 

3. Kvarnehagen 1,63 15 1,89 11 2,02 18 Kylvatten 
sommartid 

4. Torp 1,64 7 1,83 20 1,93 26 Reserv, lokalt 

5. Liden 1,64 6 1,84 19 1,93 25 
 

6. Uddevalla 1,54 18 1,84 17 1,99 20 
 

7. Östra Kuröd 1,63 13 2,00 3 2,19 3 Kylvatten 
sommartid 

8. Häljeröd 1,63 12 1,92 8 2,07 10 
 

9. Annedal 1,63 14 1,92 9 2,06 11 
 

10. Backamo-Grinneröd 1,92 1 2,00 2 2,04 14 Reserv, 
kommunen/lokalt 

11. Gullmarsberg* 1,64 9 1,85 16 1,96 22 Ordinarie, lokalt 

13. Hässleröd* 1,65 3 1,92 10 2,05 13 Reserv, lokalt 

14. Fagerhult* 1,64 5 1,98 4 2,15 4 Ordinarie, lokalt 

15. Kyrkebyn* 1,63 10 1,92 6 2,07 9 Ordinarie, lokalt 

305. Ovan 
Hensbackabäcken 

1,18 36 1,51 39 1,67 38 
 

306. Mynnar i havet 1,12 39 1,36 42 1,48 42 
 

308. Mynnar i Viksjön 1,64 8 1,73 27 1,78 32  

309. Utloppet av 
Vassalen 

1,64 4 1,78 23 1,85 28  

313. Mynnar i Bäveån* 1,10 41 1,57 35 1,80 30 Ordinarie, 
kommunen 

314. Ovan Bäveån* 1,47 19 1,88 12 2,09 8 Ordinarie, 
kommunen 

315. Ovan 647637-
127915* 

1,24 30 1,83 21 2,12 5 Ordinarie, 
kommunen 

316. Inloppet i Lilla 
Köperödssjön* 

1,55 17 2,03 1 2,27 1 Ordinarie, 
kommunen 

317. Utloppet av Stora 
Köperödssjön* 

1,38 22 1,92 7 2,19 2 Ordinarie, 
kommunen 

320. Nedlagd 
mätstation* 

1,19 33 1,74 26 2,01 19 Ordinarie, 
kommunen 

321. Namn saknas* 1,20 32 1,80 22 2,10 7 Ordinarie, 
kommunen 

322. Mynnar i havet 1,12 38 1,67 30 1,94 24 
 

324. Mynnar i Bäveån* 1,33 26 1,86 15 2,12 6 Ordinarie, 
kommunen 

325. Ovan Gundleboån* 1,25 29 1,77 24 2,03 17 Ordinarie, 
kommunen 

326. Mynnar i Bäveån* 1,18 35 1,67 29 1,91 27 Ordinarie, 
kommunen 
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Index samt 
klimatrobusthet: Index, klimatrobusthet, genomförbarhet: 

Prioriterade 
vattenresurser 

Nr. och namn  
Viktat 
medel 1a 

Rang-
ordn. 1a 

Viktat 
medel 2b 

Rang-
ordn. 2b 

Viktat 
medel 3c 

Rang-
ordn. 3c 

Användnings-
område 

327. Utloppet av Öresjö* 1,45 20 1,84 18 2,04 15 Ordinarie, 
kommunen 

328. Inloppet i Öresjö* 1,35 25 1,75 25 1,95 23 Ordinarie, 
kommunen 

329. Vid mätstation 1,37 23 1,67 28 1,82 29 
 

330. Mynnar i havet 1,11 40 1,47 40 1,65 40 
 

331. Mynnar i havet 1,15 37 1,42 41 1,56 41 
 

333. Mynnar i havet 1,19 34 1,51 37 1,68 36 
 

334. Utloppet av Stora 
Skarsjön 

1,56 16 1,88 13 2,04 16 Reserv, 
kommunen/lokalt 

335. Utloppet av Store-
Väktor 

1,40 21 1,58 33 1,67 37 Reserv, 
kommunen 

336. Inloppet i Store-
Väktor 

1,36 24 1,55 36 1,65 39 
 

337. Mynnar i havet 1,21 31 1,59 32 1,78 31 
 

338. Mynnar i 
Bratteforsån 

1,26 28 1,57 34 1,73 35 
 

339. Mynnar i havet 1,05 42 1,51 38 1,74 34 
 

340. Ovan 645923-
127148 

1,29 27 1,60 31 1,76 33 
 

aMed samma vikt för Index och för Klimatrobusthet (50 % vardera).  
bMed samma vikt för Index, Klimatrobusthet och Genomförbarhet (33,3% vardera). 
cMed högre vikt för Genomförbarhet (50 %) jämfört med Index och Klimatrobusthet (25% vardera). 

6.3 PRIORITERADE VATTENRESURSER INOM KOMMUNEN 

Prioriteringen av vattenresurser utgick dels ifrån den beräknade uttagskapaciteten i de 

olika tillgångarna (se Figur 11), dels ifrån den poängsättning med rangordning som 

multikriterieanalysen gett (Viktning 1, 2 och 3) där särskilt de vattenresurser som 

hamnade bland de tio bästa i respektive viktning togs i beaktande (Tabell 10). De 

prioriterade vattenresurserna är lokaliserade enligt Figur 13. Flertalet används redan i 

nuvarande kommunal vattenförsörjning, andra skulle kunna nyttjas som 

reservvattentäkter eller fylla en kompletterande funktion. Vattenresurserna sorterar 

under följande kategorier. 

6.3.1 GRUNDVATTENTÄKTER FÖR LOKAL FÖRSÖRJNING  

De mindre grundvattentäkterna i vattenresurserna Gullmarsberg (nr. 11), Hässleröd 

(13), Fagerhult (14) och Kyrkebyn (15) fyller en viktig funktion lokalt i de samhällen där 

de ligger. Även framöver utgör de den naturliga lösningen på det lokala vattenbehovet. 

Frågor att utreda vidare är behovet av reservvattentäkter i Fagerhult och Kyrkebyn, där 

Järpered (nr. 2) skulle kunna vara relevant för Fagerhult. Vattenverket i Hässleröd söder 

om Uddevalla stad är på väg att avvecklas, men kan tjäna som lokal reservvattentäkt. 

6.3.2 VATTENTÄKTER FÖR ATT FÖRSÖRJA HELA KOMMUNEN 

Bäveåns avrinningsområde uppströms de centrala delarna av Uddevalla stad utgör 

grunden för dagens huvudvattenförsörjning och är en självklar och prioriterad 

vattenresurs även för framtiden (nr. 313–328). Av särskilt stor betydelse är de 

delavrinningsområden där dagens råvattenintag ligger, men såväl Öresjö som hela 

avrinningsområdet är prioriterade vattenresurser. 
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Figur 13. Vattenförekomster som bedömts som prioriterade för den allmänna vattenförsörjningen i 
Uddevalla kommun. Befintliga vattenskyddsområden skyddar alla vattenförekomster som används idag. 

De vattenresurser utanför Bäveåns avrinningsområde som skulle kunna användas för 

reservvattenförsörjning är i första hand Backamo-Grinneröd (nr. 10), en 

grundvattenresurs som skulle kunna försörja delar av Ljungskile med reservvatten. 

Resursen får mycket höga betyg när det gäller Tillgång, Kvalitet och säkerhet samt 

Påverkan och hot och bedöms även vara relativt robust mot klimatförändringar. 

Backamo-Grinneröd är utpekad som en vattenförekomst i vattenförvaltningen och har 

sedan länge varit påtänkt som möjlig reservvattentäkt för Ljungskile (Uddevalla 

kommun 1990; SGU 2008a). 

 



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-03-10 

Beställare: Västvatten AB Utkast 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

47(55) 

Ytvattenresurser som skulle kunna användas för reservvattenförsörjning är dels 

Utloppet av Stora Skarsjön (nr. 334), där sjön tidigare har använts för att försörja hela 

Ljungskile. Genom möjlighet till reglering, och det förhållande att Stora Skarsjön däms 

av en isälvsbildning, skulle troligen större mängder kunna tas ut härifrån än vad som 

ovan beräknats utifrån medellågvattenföringen (jfr. Tabell 7). Dels Utloppet av Store-

Väktor (nr. 335) där en överpumpning till Öresjö och Bäveåns avrinningsområde skulle 

åstadkomma en reservvattenfunktion till nuvarande huvudvattenförsörjning. Förutom 

att Store-Väktor har stor sjövolym avrinner den österut mot Sollumsån och Göta älv och 

ingår därmed inte i Bäveåns avrinningsområde. De praktiska möjligheterna med en 

överföring till Öresjö kvarstår att utreda, liksom möjligheten till eventuell reglering av 

Store-Väktor som skulle göra en magasinering möjlig. Som räkneexempel kan nämnas, 

att en dämning på 1 meter i Store-Väktor och ett uttag som tidsbegränsas till 2 

månader (lågflödesperiod i Bäveån) skulle möjliggöra ett uttag av i medeltal 200 l/s. 

6.3.3 VATTENTÄKTER SOM STÖD I BEFINTLIG FÖRSÖRJNING 

Grundvattenresursen Östra Kuröd (nr. 7) är ett slutet grundvattenmagasin strax öster 

om Uddevalla som får höga poäng i multikriterieanalysen, främst på grund av dess 

strategiska lokalisering i relation till befintliga råvattenledningar. Visserligen är 

uttagskapaciteten inte så stor (1-5 l/s), men resursen är skyddad med tätande 

jordlager och en anslutning skulle potentiellt kunna göras till befintliga 

råvattenledningar för vidare rening i Mariebergs vattenverk. Ett skäl att prioritera 

resursen är att grundvatten härifrån skulle kunna användas för att kyla råvatten från 

Köperödssjöarna och Bäveån. Vattenkvaliteten och risk för transport från ytliga 

föroreningskällor inom denna resurs, särskilt i de sårbara inströmningsområdena, 

skulle behöva utredas ytterligare. Grundvattnet strömmar från ostnordost in mot 

området (SGU 2008b), och i bästa fall kan inströmningsområdet därigenom vara 

relativt fritt från bebyggelse med tillhörande föroreningar. 

 

Även grundvattenresursen Kvarnehagen (nr. 3) är intressant som stöd till 

råvattenförsörjning från Bäveån. Detta är ett öppet grundvattenmagasin som ligger ca 

3,8 km från den råvattenledning som ansluter vid Stora Köperödssjön. Resursen skulle 

kunna användas för att kyla råvatten från ytvattentäkten. Frågor att utreda vidare är 

vilken volym som finns i detta grundvattenmagasin och i vilken utsträckning denna 

står i hydraulisk förbindelse med Bäveån. Enligt SGU finns här mycket lokalt stora 

mäktigheter av sand och grus, men täktverksamhet och annan markanvändning har 

förändrat avlagringarnas utseende (SGU 2008a).  

 

Möjligen skulle en grundvattendamm kunna anläggas här, så att magasinering av 

grundvatten görs under vattenrika perioder av året och uttag när vattenföringen i 

Bäveån sjunker under kritiska nivåer. Det är dock viktigt att klargöra om magasinet 

påverkas negativt vid torrperioder då vattenflödet och därmed dräneringsbasen i 

Bäveån sänks. Enligt SGU har den norra delen av avlagringen kontakt med Bäveån och 

det är här som området bedömts ha uttagsmöjligheter 1–5 l/s (SGU 2008a). 

6.3.4 VATTENFÖRSÖRJNINGEN PÅ BOKENÄSET 

Som tidigare nämnts har Bokenäset redan idag hotande vattenbrist och om samtliga 

hushåll skulle bli permanentbebodda så skulle vattenbehovet på delar av Bokenäset 

tydligt överstiga vattentillgångarna. I VA-utbyggnadsplanen utpekas särskilt Södra 

Munkeby med ca 100 hushåll som ett område i behov av allmän vattenförsörjning 

(Uddevalla kommun 2019). Här finns ett 20-tal bebyggelsegrupper och områden som 

är tillräckligt stora för att omfattas av § 6 i vattentjänstlagen och som därmed är i 

behov av allmän vattenförsörjning. Grundvattenutredningar har i tidigare skede utförts 

av området Södra Munkeby, bland annat med vattenbalansberäkning och identifiering 



 

 

 

Uppdrag: 299342, Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun 2020-03-10 

Beställare: Västvatten AB Utkast 

 

O:\GBG\299342\H\_Text\Vattenförsörjningsplan Uddevalla kommun.docx 

48(55) 

av områden där grundvattenbildning sker och där brunnar skulle kunna anläggas 

(COWI 2012; Aqualog 2004). 

 

På Bokenäset finns några brunnar som uppvisat uttagskapaciteter på 5–10 l/s, även om 

den generella uttagskapaciteten i berg i detta området inte ligger högre än 200–600 

l/h motsvarande som högst 0,17 l/s (Figur 9). I jordfyllda svackor finns svallavlagringar 

(främst svallsand) eller lera. Svallsanden ligger ibland i de mindre svackorna direkt på 

berg, men oftast täcker den tunna lerlager. Under leran förekommer ibland 

vattenförande lager av friktionsjord som utnyttjas för enskild vattenförsörjning (SGU 

2008a).  

 

Tidigare utredning av grundvattensituationen på Bokenäset (COWI 2015) utgör ett 

viktigt underlag till denna vattenförsörjningsplan. Provtagningar genomfördes i ett 

representativt urval av brunnar under den för saltvatteninträngning med kritiska 

perioden av året juli och augusti. Resultaten användes för en riskzonsindelning med 

avseende på saltpåverkan: hög risk (Klass 1), tämligen hög risk( Klass 2), tämligen låg 

risk (Klass 3) och låg risk (Klass 4). Vidare bedömdes vattentillgångarna, där 

nettonederbörden 460 mm per år antogs samt en infiltrationskapacitet. 

Vattenförbrukningen per fastighet antogs till 500 liter per dygn och här antogs att 

samtliga befintliga hus bebos året runt. 

 

I områden på Bokenäset som ligger kustnära eller låglänt är risken för förhöjda 

salthalter som störst (Klass 1), inte bara sommartid utan året runt. Därför bör inte ny 

bebyggelse tillkomma i dessa områden. Viss restriktion gäller även för områden med 

tämligen hög risk för förhöjda salthalter (Klass 2), där vattenförsörjningen dock 

eventuellt kan lösas från ett område med lägre risk (COWI 2015). Lägst är risken för 

saltpåverkat grundvatten i topografiska höjdområden längre in från havet. Ny 

bebyggelse bör i första hand koncentreras till dessa områden, såvida inte andra hinder 

föreligger. I flera områden kan dock hydrogeologiska utredningar behöva göras, dels 

för att klargöra uttagbar grundvattentillgång men även för att bedöma huruvida risken 

för saltvattenpåverkan ökar vid ett ökat grundvattenuttag. Hänsyn behöver även tas till 

befintliga omgivande brunnar. 

 

För vissa områden på Bokenäset kan vattensituationen lösas genom nya lokala 

vattentäkter, åtminstone om bedömningen tar hänsyn till vad som i dag finns att tillgå 

av färskvattenresurser. Bedömningen behöver göras från fall till fall utifrån den lokala 

situationen. Den utredning som gjorts av grundvattensituationen på Bokenäset (COWI 

2015) tar inte hänsyn till klimatförändringarna, vilket får ses som en brist som har sin 

förklaring i att metoder för detta saknas eller är svårtillgängliga. Huruvida lokala 

lösningar är hållbara även år 2050 och år 2100 är därmed för närvarande oklart.  

 

Grundvattenförekomster med större uttagsmöjligheter saknas på Bokenäset. I Backa i 

södra Skredsvik (nr. 17 i Figur 8) finns några mindre isälvsavlagringar som utfyllnad 

inom ett höjdområde. Täktverksamhet har dock bedrivits på olika ställen i området 

vilket minskat magasinsvolymen. SGU bedömer att grundvattentillgången i de olika 

avlagringarna vid Backa understiger 1 l/s, att ytor för grundvattenbildning är mycket 

begränsade samt att tillgänglig lagringskapacitet av grundvatten är liten (SGU 2008a). 

På Hjältön (nr. 16) finns isälvssediment som kan ha en viss grundvattentillgång. Även 

om uttagsmöjligheten även här bedöms understiga 1 l/s, skulle möjligen denna 

grundvattenresurs kunna vara intressant för området Eriksberg som ligger på den 

sydöstra delen av Bokenäset. Sätts djupa brunnar på Hjältön finns visserligen en 

uppenbar risk att saltvatteninträngning sker, men möjligheterna till ett uttag skulle 

kunna utredas vidare. 
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Avsaltning är en relativt kostsam metod för dricksvattenproduktion som dock redan 

tillämpas vid Bokenäs Spa (COWI 2015). Avsaltning i större skala skulle kunna 

övervägas för att klara delar av den framtida vattenförsörjningen på Bokenäset.  

 

Alternativet att ansluta Bokenäset till det allmänna vattenförsörjningssystemet i 

Uddevalla kompliceras genom den form av boende som finns där idag, och fördyras 

genom svårigheterna att dra ledningar i området vilket karakteriseras av berg i dagen 

eller tunna jordlager. Dykarledningar på havsbottnen med anslutning till Mariebergs 

vattenverk är en möjlighet som skulle kunna utredas vidare. 

6.4 ÅTGÄRDER 

De prioriterade vattenresurserna behöver skyddas för framtiden och inte exploateras 

om detta skulle kunna påverka uttagsmöjligheten eller råvattenkvaliteten negativt.  

6.4.1 SKYDD GENOM SAMHÄLLSPLANERINGEN 

Ett viktigt steg i att skydda prioriterade vattentäkter är att framhålla dem i den nya 

översiktsplan (ÖP) som är under framtagande och planeras vara färdig år 2023. Kan 

vattenresurserna ges ett skydd i ÖP som säkerställer att de kan användas för framtida 

dricksvattenuttag är detta något som sedan bör tas vidare i detaljplaneringen sådan 

den ska utföras enligt Plan och Bygglagen. Inte bara synbara vattentillgångar behöver 

skyddas, även viktiga tillrinningsområden (ytvatten) eller infiltrationsområden 

(grundvatten) behöver skyddas. 

 

Det är vanligt att detaljplaner tar hänsyn till Miljökvalitetsnormer (MKN). Visserligen 

finns miljökvalitetsnormer för vatten, men den prioritering av vattenresurser som har 

gjorts i denna rapport går längre i analysen. Inte minst har det långsiktiga behovet 

bedömts, och hur klimatförändringarna kan påverka med mål-åren 2050 och 2100 i 

åtanke. Görs en detaljplanering utan hänsyn till det framtida dricksvattenbehovet kan 

det i värsta fall få oåterkalleliga följder för möjligheterna att i framtiden utnyttja vissa 

vattenresurser. Detaljplaneringen bör ta hänsyn både till MKN och till vilka 

vattenresurser och områden som är prioriterade som framtida vattenresurser. 

6.4.2 SKYDD GENOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

De vattenresurser som redan används i dagens kommunala vattenförsörjningssystem 

är skyddade genom befintliga vattenskyddsområden. För Köperödssjöarna och Bäveåns 

avrinningsområde finns dessutom vattendomar som medger vissa uttagsmängder. 

Vattenskydd är en viktig åtgärd för att skydda prioriterade vattenresurser och som 

dessutom redan är i funktion för befintliga allmänna vattentäkter. Det är viktigt att en 

ändamålsenlig tillsyn görs av dessa vattenskyddsområden, med det långsiktiga 

vattenbehovet i åtanke. 

 

Framtida uttagspunkter av råvatten oavsett användningsområde behöver skyddas på 

motsvarande sätt som ordinarie täkter i kommunen. Vattenskyddsföreskrifter för 

vattenresurser som är prioriterade för framtida nyttjande kan revideras då man avser 

att ta dem i anspråk och behöver därför inte nödvändigtvis vara så omfattande från 

början (Naturvårdsverket 2011). Baserat på den prioritering av vattenresurser som här 

har gjorts, är det motiverat att inrätta vattenskyddsområde för grundvattenresursen 

Backamo-Grinneröd (nr. 10). Vattenskyddsområde kan även vara lämpligt att inrätta för 

sjön Store-Väktor (nr. 335), men möjligheten att överföra vatten till Öresjö behöver 

först utredas vidare. För Stora Skarsjön skulle vattenskyddsområdet från 1999 behöva 

revideras. Även prioriterade grundvattenresurser som inte används i dagsläget kan 

behöva vattenskyddsområden, om vidare utredningar kan bekräfta lämpligheten i att 
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använda dessa i den framtida vattenförsörjningen. Detta gäller främst Östra Kuröd (nr. 

7) och Kvarnehagen (nr. 3). 

6.4.3 SAMARBETEN MED GRANNKOMMUNER 

När denna vattenförsörjningsplan för Uddevalla tas fram pågår ett arbete med en 

regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län. Ännu finns inga färdiga 

resultat eller sammanställningar med koppling till Uddevalla kommun (Book 2019). 

Samarbeten inom länet är angeläget och kan eventuellt bli av avgörande betydelse för 

att klara den framtida vattenförsörjningen i vissa kommuner.  

 

Uddevalla kommun har även börjat utreda möjligheterna att hämta råvatten från 

Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten i kommunen, och det finns 

en dialog med Trollhättans kommun. Råvatten från Vättern skulle kunna överföras 

direkt till Mariebergs vattenverk. En annan möjlighet är överföring till ett av de 

delavrinningsområden som ligger närmast, exempelvis till sjöarna inom 

delavrinningsområdet Mynnar i Bäveån (nr. 326). Samarbeten med Trollhättans 

kommun kan bli av stor betydelse för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. 

 

Samarbeten med grannkommuner pågår sedan många år i olika frågor gällande den 

allmänna vattenförsörjningen i kommunen. Ett aktuellt mellankommunalt samarbete 

om allmän vattenförsörjning är reservvattensamarbetet med Orust kommun. En 

sjöledning för dricksvatten mellan Slussen på Orust och Åh, beläget längs 

Fräknestranden, möjliggör att reservvatten kan transporteras åt båda håll när det är 

problem med ordinarie vattenförsörjning på grund av exempelvis rörbrott och 

driftstörningar. 

 

För kostnadseffektiva åtgärder är kontakt och erfarenhetsutbyte med grannkommuner 

en självklarhet. Kunskapsutbyte är också ett av målen med aktivt medlemskap i den 

nationella branchorganisationen Svenskt Vatten.  

6.4.4 EKONOMISKA ASPEKTER 

Inrättande av nya vattenskyddsområden är förenat med en kostnad, beroende på bland 

annat områdets storlek och motstående intressen. Att skydda vattenresurser har alltså 

ett pris, både genom skyddet i sig men även genom att investeringar och exploatering 

av vissa områden måste stå tillbaka om det bedöms påverka det framtida vattenuttaget 

negativt. 

 

Det är inte möjligt att bedöma ekonomiska aspekter i fråga om framtida infrastruktur 

vad gäller vattenverk och ledningsdragning enbart på grundval av vilka vattenresurser 

som prioriterats i denna vattenförsörjningsplan. Åtskilliga praktiska aspekter måste 

först klaras ut, och planerna måste konkretiseras i en diskussion om nya vattenverk 

och vattenledningar. När frågan diskuterades i arbetsgruppen för denna 

vattenförsörjningsplan lyftes följande generella ekonomiska aspekter fram som viktiga 

(arbetsmöte 28 februari 2020): 

 

• Uttagbar vattenmängd i vattentäkten. En grov bedömning av uttagbara 

mängder har gjorts i denna vattenförsörjningsplan, men vilka uttagsflöden som 

kan tillåtas fordrar en närmare platsspecifik bedömning. För grundvattentäkter 

kan det fordras att flera brunnar anläggs för att få ut nödvändiga volymer vilket 

är förenat med kostnader. 

• Avstånd från vattentäkt till vattenverk och från vattenverk till brukare. De 

praktiska möjligheterna att dra ledning påverkas bland annat av mark- och 
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ägandeförhållanden. Det kostar mycket att dra såväl råvatten som 

dricksvattenledningar. Ingen ledningssträcka är helt lik den andra. 

• Typ och storlek på vattenverk. Grundvatten kräver oftast mindre omfattande 

behandling än ytvatten, och blir därmed billigare att anlägga och driva. Att rena 

ytvatten är förknippat med fler utmaningar, bland annat variationen i 

råvattentemperatur. Även storleken på vattenverket och hur många som ska 

försörjas påverkar kostnaden. Små grundvattenverk kan vara relativt billiga att 

anlägga. Såväl initialkostnader som driftkostnader behöver beaktas. 
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7 SLUTSATSER OCH VIDARE UTREDNINGAR 

Denna vattenförsörjningsplan har tagits fram i syfte att identifiera vilka vattenresurser 

som bör ses som prioriterade för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen i 

Uddevalla kommun. Såväl ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som 

grundvattenresurser är tillgångar för framtiden, och flera används redan i dagens 

vattenförsörjningssystem.  

 

Några viktiga slutsatser av denna vattenförsörjningsplan är följande: 

 

1. Dagens huvudförsörjningssystem av dricksvatten i kommunen, som bygger på 

uttag från Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde, är väl valt med 

tanke på uttagbara flöden. Hela detta område utgör en prioriterad vattenresurs 

även för framtiden, och genom vattenskyddsområdet förknippat med en 

kontinuerlig tillsyn kan denna vattenresurs skyddas på lång sikt. 

2. De mindre grundvattentäkterna inom vattenresurserna Gullmarsberg, 

Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn fyller en viktig funktion lokalt och är därför 

prioriterade. Vattenverket Hässleröd söder om Uddevalla stad bör finnas kvar, 

även om området ansluts till Mariebergs vattenverk, och kan då användas som 

lokal reservvattentäkt. 

3. Grundvattenresursen Backamo-Grinneröd är prioriterad och skulle kunna 

användas som reservvattentäkt för delar av Ljungskile. Det finns ett behov av 

att inrätta vattenskyddsområde för att skydda resursen för framtiden.  

4. Ytvattenresurser som skulle kunna användas som reservvattentäkter är sjöarna 

Stora Skarsjön (för Ljungskile) samt Store-Väktor. Möjligheten att reglera Store-

Väktor och därifrån pumpa vatten till Öresjö bör utredas. 

5. Östra Kuröd (nr. 7) som är ett slutet grundvattenmagasin är genom sin 

strategiska lokalisering samt naturliga skydd prioriterad utifrån möjligheten att 

kunna kyla ytvatten. Även grundvattenresursen Kvarnehagen (nr. 3) som är 

strategiskt lokaliserad och skulle kunna fylla samma funktion, är prioriterad. 

6. Vattenförsörjningen är särskilt en utmaning på Bokenäset. Här saknas 

betydande ytvattenresurser och grundvattenresurser i jord. Det framtida 

vattenbehovet kan här lösas genom (a) väl valda vattentäkter i berg, lokalt uttag 

från mindre grundvattenmagasin, avsaltningsanläggningar eller en kombination 

av dessa, alternativt (b) genom överföring från Mariebergs vattenverk. 

7. Ett viktigt steg i att skydda de prioriterade vattentäkterna är att framhålla dem i 

den nya översiktsplanen som är under framtagande, och förbjuda sådan 

expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

8. Nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara tillräckliga för att klara 

behoven år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Såväl behov 

(befolkningsprognos) som tillgångar (klimateffekternas påverkan) är 

svårbedömda och uppskattningarna behäftade med stor osäkerhet. I tillägg till 

prioriteringen av vattenresurser inom kommuner, med det skydd detta fordrar, 

är det dock motiverat att börja utreda möjligheterna till stödförsörjning av 

råvatten från angränsande kommuner. 

Flera utredningar har gjorts av vattentillgången på Bokenäset, men hittills har inte 

klimatpåverkan beaktats med avseende på framtida tillgångar i detta område. Eftersom 

det redan nu råder vattenbrist på Bokenäset, finns det skäl att utreda hur 

vattentillgångarna här långsiktigt kan komma att påverkas av klimateffekter.  
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2020-04-14 Dnr KS 2020/00270 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Antagande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 

Råssbyn  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår kommunfullmäktige att anta ett allmänt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Råssbyn, längs med 
Fräknestranden, totalt 38 fastigheter. Åtgärden är ett led i att ansluta samlad bebyggelse 
till kommunalt vatten längs med överföringsleden mellan Uddevalla och Ljungskile. 
Genom att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp tryggas fastigheternas 
vattenförsörjning och miljöbelastningen för det intilliggande havet minskar. 
 
Entreprenadarbetet för anslutandet till överföringsleden beräknas färdigställas under 
2021. Kommunfullmäktiges beslut om antagande krävs enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412).   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
Uddevalla Vatten AB:s styrelsemötesprotokoll 2020-04-02 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med tillhörande karta och förteckning.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Råssbyn enligt 
bifogad karta och fastighetsförtecking.     
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Uddevalla Vatten AB 
Vik. Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnadsnämnden (Myndighetsavdelningen, planeringsavdelningen) 
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 2020-04-02 Dnr 2020/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

Protokoll nr 3 för styrelsemöte 2020-04-02 – Uddevalla Vatten AB 

 
Tid: Torsdag 2 april 2020, kl 14.45-16.00  
Plats: Telefonmöte 

 
  

 Närvarande ledamöter: 
Jens Borgland (M), ordförande 
Mattias Johansson (C), förste vice ordförande 
Anna-Lena Heydar (S), andre vice ordförande 
Jerker Lundin (KD) 
Kenneth Engelbrektsson (S) 
Stefan Eliasson (SD) 
Kenth Johansson (UP) 
 
Närvarande suppleanter: 

Emir Agovic (M) 
David Skälegård (MP) 

 
Närvarande tjänstemän: 

Peter Johansson 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Jens Borgland 
 
§ 2 Upprop förrättas. 

 
§ 3 Dagordningen godkändes. 

 
§ 4 Protokollet justeras av Mattias Johansson 

 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 
§ 6 Gemensam information 

- Presentation av ny ordförande i Sotenäs Vatten AB 
- Information - Corona 
- Inkomstdeklarationer (2016-2018) 
- Kommande styrelsemöten 

 
§ 7 Beslut – Kommunikationspolicy 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/062 
 
Styrelsen beslutar 

 
att fastställa Kommunikationspolicy 
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 2020-04-02 Dnr 2020/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 8 Beslut – Frångå Riktlinjer för fakturering och kravhantering, Uddevalla 

Vatten AB 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Dnr 2015/057 
 
Styrelsen beslutar 
 
att frångå ordinarie Riktlinjer för fakturering och kravhantering, kapitel 5 

gällande riktlinjer för kravhantering, detta pga rådande omständigheter 
kring Covid-19.  
Gäller tom 24 september 2020 eller tills annat beslut tas. 

 
§ 9 Beslut – Fondera överuttag för Uddevalla Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för Uddevalla Vatten AB, Dnr 2019/093 
 
Styrelsen beslutar 

 
att fondera överuttaget 2019 för Uddevalla Vatten AB, 10 368 000 kr, 
945 000 kr till VA-fond ”Råvattenledning till Marieberg samt 9 423 000 kr till 
VA-fond ”Kapacitetsökningar i vattennätet”. 

 
§ 10 Beslut – Verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Råssbyn 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Dnr 2020/063 
 
Styrelsen beslutar 

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten (vatten från hushållet, 
exempelvis toalett, tvätt, disk och bad) enligt bifogad karta och förteckning 
för Råssbyn. 
 

§ 11 Information  

- Taxetvist – Forshälla Strand 
- Timmermansgatan, revidering avseende kostnad, Dnr 2018/216 

- UMU mm, revidering avseende högre kostnader, Dnr 2018/335 
 

§ 12 Information från VD 
 
§ 13 Strategiska frågor 

- Framtida vattenförsörjning 
 

§ 14 Övriga frågor 
 

 



Uddevalla Vatten AB Datum 3 (3) 

 2020-04-02 Dnr 2020/004 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Uddevalla Vatten AB 
Org nr 556901-9655 

§ 15 Mötet avslutas 
 
 

 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Jens Borgland (ordförande)  Mattias Johansson (justerarae) 
 
 

 
 

 
__________________________ 
Peter Johansson VD (sekreterare/justerare) 



 Dnr: 2020/063 
Handläggare: 
Peter Dosé  
Telefon: 0522-63 88 35 
Peter.dose@vastvatten.se 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Råssbyn 
 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten1  

Sammanfattning 
Området är beläget längs med Fräknestranden mellan Uddevalla och 
Ljungskile. Området som föreslås ska ingå i verksamhetsområdet består av 
38 befintliga fastigheter. Entreprenadarbetet för anläggandet av vatten och 
1spillvatten planeras att färdigställas och slutbesiktigas under 2021. 
Beslutsunderlag 
- Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna 

verksamhetsområdet 
- Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2020-03-10 

 
Förslag till beslut 
Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 
allmänt verksamhetsområde för vatten och 1spillvatten enligt bifogad karta 
och förteckning för Råssbyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Området består av totalt 38 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten 
och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt 
för Kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar 
miljöbelastningen på recipienten som är havet utmed Fräknestranden. 
 
Anslutningen av berörda fastigheter görs som ett led i att ansluta samlad 
bebyggelse längs med överföringsledningen mellan Uddevalla stad och 
Ljungskile.  
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 
avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 
 

 
Med vänlig hälsning 
 
VÄSTVATTEN AB 
 
 
Peter Dosé 
Projektledare 
 
 
Bilagor 
 
1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet 
2. En karta över föreslaget verksamhetsområde, 2020-03-10 
3. Översiktskarta över områdenas lokalisering 

 
 
1 Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad. 
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HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 
www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 
  451 81 Uddevalla Uddevalla (kundservice) 
 
 

 
 
 
HANDLÄGGARE:  
Peter Dosé  
TELEFON 0522-63 88 35  
peter.dose@vastvatten.se 
 
 
 

 
Råssbyn, verksamhetsområde  
 
Totalt 38 fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  

 
 

Fastigheter  Del av fastighet och avser adress Nr i kartan 

FORSHÄLLA –BERG12:1  1 

RÅSSBYN 1:42  2 

RÅSSBYN 1:16  3 

VÄSTERBY 2:4  4 

VÄSTERBYN 2:3  5 

RÅSSBYN 1:21  6 

VÄSTERBY 2:5  7 

VÄSTERBY 2:7  8 

RÅSSBYN 1:39 RÅSSBYN 331 9 

RÅSSBYN 1.11  10 

RÅSSBYN 1:12  11 

RÅSSBYN 1:46  12 

RÅSSBYN 1:13  13 

RÅSSBYN 1:40  14 

RÅSSBYN 1:14  15 

RÅSSBYN 1:43  16 

RÅSSBYN 1:10  17 

RÅSSBYN 1:52  18 

RÅSSBYN 1:53  19 

RÅSSBYN 1:54  20 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer, som är en 
utveckling av redan befintlig uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska 
minoriteten. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, utifrån vilken nämnd som ansvarar för uppdraget.  
   
Ärendet har varit ute på remiss till berörda nämnder. Samtliga nämnder ställer sig 
bakom förslaget om nya riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun. Demokratiberedningen har behandlat ärendet som en informationspunkt 
2020-04-02. 
 
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 §10 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-02-19 §20 
Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 §22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 
      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
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Peter Larsson Annette Nyman 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 
 
Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 
Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 
antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 
inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 
på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 
fem minoriteter.  
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget.  
   
Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna:  
• Nationella minoriteters språk  
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  
• Nationella minoriteters kultur  
• Information till nationella minoriteter  
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 
 
Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-
11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 
till förvaltningsområde finska (KS/2011:127) 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare (KS/2013:254) 
Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 
      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 
ärendet senast 2020-02-28 
 
   

Ärendebeskrivning 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 
minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. 
När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en 
minoritet i Sverige ska ha:   

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 
befolkningen) icke dominerande ställning i samhället 

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 
 en vilja och strävan att behålla sin identitet 
 historiska eller långvariga barn med Sverige 

 
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 
har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 
1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 
det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 
har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 
under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike. 
 
Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 
syftar till att: 

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 
genom en sammanhållen lag 

 som gäller i hela landet och inte enbart i en viss region i landet 
 motverka diskriminering och utsatthet 
 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder 
 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 
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 främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 
tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 
rådgivning och information. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Nyman 
Kommundirektör Utvecklare 

Expediera till Markus Hurtig, Annette Nyman 
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HANDLÄGGARE 

Minoritetskonsulent Anna Partanen 
TELEFON  0522-69 61 39 
anna.partanen@uddevalla.se 
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Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde 
sverigefinländare 

Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 
information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och 
inflytande.  Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter 
ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoriteterna i sådana frågor.  Detta gäller alla kommuner i Sverige. 
 
Uddevalla kommun är sedan 2013-02-01 en av de 48 kommuner som ingår 
i finskt förvaltningsområde. För förvaltningsområden gäller förutom 
grundskyddet att: 
Kommunens invånare har rätt att använda minoritetsspråken, i sina 
muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter.  
Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och 
barnomsorg, helt eller delvis på minoritets-språken, i detta fall på finska, 
om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Förvaltningsmyndigheter ska 
verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
minoritetsspråken. Kommunen skall tillsammans med den nationella 
minoriteten kartlägga de behov som finns i kommun. 
 
Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag (Uddevalla 
990 000 kr 2013) som ska användas i samråd med minoriteterna att täcka 
de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 
rättigheter som enskilda har enligt lagen. Kommunen är skyldig att lämna 
en redovisning av de utbetalda medlen och vad medlen använts till. 
 
För att kunna använda medlen i samråd med minoriteten måste 
kommunen samråda minoriteten. Detta kan göras på ett följande sätt: 
 
1. Samrådsmöten med sverigefinnar ska organiseras ca 3-4 gånger per år, 
öppna till alla. Annonsering via kommunens hemsida, stadsbiblioteket, 
tidningar, förskolor, BVC osv. Samrådet ska gemensamt kartlägga behovet 
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av insatser och aktiviteter samt vara delaktiga i beslut om hur det tilldelade 
statsbidraget skall användas. 
 
2. Styrgrupp ska bildas: 1 ledamot från kommunstyrelsen/beredningen för 
integrations-och demokratifrågor, 2 anställda från 
arbetsmarknadsavdelning, 2 representanter från finska föreningen, 1 
representant från äldreomsorg, 1 från förskola, 1 från skola, 1 från 
biblioteket, 1 från kyrka. Möten ca 4 gånger per år. Styrgruppen får 
information om behov och önskemål från samrådsmöten och tar fram 
förslag och beslutar i samråd med sverigefinnar vilka åtgärder 
implementeringen kräver i kommunens verksamheter.  
 
 
Planerade åtgärder  
  
Handlingsplan ska tas fram. Den ska vara ett stöd för implementeringen av 
finskt förvaltningsområde och arbetet med minoritetslagstiftningen i 
Uddevalla.  
Kartläggningar 
 Allmän kartläggning av sverigefinska invånare i Uddevalla 
 Inventering av finsktalande personal i Uddevalla kommun 
 Behovet av äldreomsorg på finska  
 Behovet av förskola på finska 
Informationsåtgärder 
Mål: att utfärda rutiner och ta fram lättillgänglig information om 
minoritetspolitik och förvaltningsområdet  
 Information till kommunens anställda  
 Översättning av vissa delar av kommunens hemsida 
 Skyltning  
 Växel 
Språkinsatser 

 Utbildning till finskatalande personal i kommunen 
 Kunskaper i finska ska ses som merit vid rekrytering av ny personal 
 Andra insatser enligt samrådsmöten 

Kultur & fritid 
 Enligt samrådsmöten 
Äldreomsorg  

 Finsk avdelning om behovet finns, enligt kartläggning och 
samrådsmöten 

Förskola och skola 
 Stöd för modersmålsundervisning  
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 Finsk eller delvis finsk förskolavdelning om behovet finns, enligt 
kartläggning 

 
Finansiering 
   
Statsbidrag max 990 000 kr årligen 
 
Tidsplan 
 
 Handlingsplan ska tas fram under sommar-höst 2013, uppdateras vid 

behov varje år 
 Kontinuerliga samrådsmöten 
 Kontinuerliga styrgruppsmöten 
 Medborgarbudget höst 2013, 200 000 kr ska andvändas till kultur- och 

fritidsaktiviter  
 Kartläggning av sverigefinländare i Uddevalla kommun höst-vinter 

2013 
 Kartläggning av finsktalande personal i Uddevalla kommun vinter-vår 

2014 
 
 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 
Anna Partanen   
Minoritetskonsulent 
 



Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:1367 SFS nr: 2009:724 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet  
Utfärdad: 2009-06-11  
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1367 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Allmänna bestämmelser 

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella 
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen 
innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag 
(2018:1367). 

2 §   Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i 
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. 

3 §   Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag 
hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av 
betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag (2018:1367). 

4 §   I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

5 §   Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. 

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
Lag (2018:1367). 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:724
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:724


5 a §   Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar. Lag (2018:1367). 

5 b §   Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran 
lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367). 

Förvaltningsområden 

6 §   Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, 
Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, 
Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, 
Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, 
Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 
Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. 

7 §   Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i 
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få 
ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka 
hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde 
endast om det finns synnerliga skäl. 

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett 
förvaltningsområde. Lag (2018:1367). 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter 

8 §   Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina 
muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska 
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets 
förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller 
ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är 
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt 
biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och 
beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska. 

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 



9 §   Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli 
respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters 
ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

10 §   Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina 
skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. 
Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, 
Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka den enskilde 
är part eller ställföreträdare för part. Lag (2018:1367). 

11 §   Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 
med myndigheten. 

12 §   Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta 
emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha 
särskilda telefontider. 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar 

13 §   Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en 
förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en 
domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets 
eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa 
kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt 
eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, 
om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit 
en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. 
Lag (2010:943). 

14 §   Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos 
domstolar enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta 
språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till 
detta språk och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. 
Domstolen ska översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är 
uppenbart onödigt. 

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter 
med parten eller dennes ställföreträdare. 

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller 
samiska hos domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar 
juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och 
beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk. 



15 §   Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett 
ärendes handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet 
eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet. 

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en 
vecka från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har 
framställts tidigare under handläggningen av målet eller ärendet. 

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning 
framställs senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan 
begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte. 

16 §   Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli 
eller samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ 
och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk 
verksamhet och äldreomsorg 

17 §   Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk 
verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § 
skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). 

18 §   En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 
samiska. Lag (2018:1367). 

18 a §   En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som 
erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. Lag (2018:1367). 

18 b §   Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ 
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367). 

18 c §   Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 
18 a §§. 
Lag (2018:1367). 

Undantag 

19 §   Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss 
myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. 
Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för landsting och kommun i fråga 
om kommunala myndigheter. 



Uppföljning m.m. 

20 §   Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen 
meddelar föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för 
uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar 
som vilar på andra myndigheter. 

21 §   En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid 
tillämpningen av lagen. 

 



Förordning (2009:1299) om 
nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:2068 SFS nr: 2009:1299 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet  
Utfärdad: 2009-11-26  
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:2068 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Innehåll: 

 Övergångsbestämmelser 

Innehåll 

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och landsting för 
merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 

Uppföljningsansvar 

2 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av 
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. 

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning (2010:196). 

3 §   Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer 
och samiska. 

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde 

4 §   Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 
Regeringskansliet senast den 1 mars. 

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, 
ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att 
kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant 
intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2018:1967). 

Statsbidrag till kommuner och landsting 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:1299
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299#overgang


5 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de 
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 
§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till 
landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens 
län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, 
Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och 
Östergötlands län. Förordning (2017:1292). 

7 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till 
den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde. 

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna 
förordning. 
Förordning (2010:196). 

8 §   Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett 
att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med 
anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, 
meänkieli och samiska. 

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov 
som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli 
respektive samiska. 

9 §   Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 
660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget 
betalas ut.  

En kommun med 
   - mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp, 
   - upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp, 
   - upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp, 
   - upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och 
   - 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp. 

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett 
särskilt bidrag om 500 000 kronor. 
Förordning (2018:1967). 

10 §   Statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor. 
Förordning (2010:196). 

10 a §   Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget 
inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. 



Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det 
belopp som inte har förbrukats. 
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt 
eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja 
användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast 
följande års statsbidrag. 
Förordning (2014:1543). 

11 §   Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i 
förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, 
Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner 
och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår. 
Förordning (2018:2068). 

12 §   En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är 
skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning 
av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen 
enligt 8 § andra stycket har genomförts. 
Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget. 

Bemyndigande 

13 §   Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om 
redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §. Förordning 
(2011:1530). 

Överklagande 

14 §   Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte 
överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas. 

 

Övergångsbestämmelser 

2010:196 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010. 
   2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de 
kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 2010. 

2010:1991 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011. 
   2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i 
Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs 
kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 
2011. 

2011:1530 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 
   2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som 
betalas ut för bidragsåret 2013. 



2014:1543 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015. 
   2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag 
som betalas ut för bidragsåret 2016. 

Bilaga  

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde 

Kommun            Förvaltningsområde 

Borlänge kommun        Finska 

Borås kommun        Finska 

Degerfors kommun    Finska  

Dorotea kommun         Samiska 

Enköpings kommun    Finska      

Fagersta kommun     Finska 

Finspångs kommun    Finska 

Gislaveds kommun    Finska 

Gävle kommun         Finska 

Göteborgs kommun     Finska 

Hofors kommun         Finska 

Hällefors kommun    Finska     

Järfälla kommun     Finska 

Kalix kommun         Finska och meänkieli 

Karlskoga kommun     Finska 

Kramfors kommun        Finska 

Krokoms kommun         Samiska 

Laxå kommun        Finska 

Lindesbergs kommun    Finska 

Ludvika kommun        Finska  

Luleå kommun         Finska, samiska och meänkieli 

Malmö kommun        Finska 

Mariestads kommun    Finska 

Motala kommun         Finska 

Norrköpings kommun    Finska  

Norrtälje kommun     Finska 

Nykvarns kommun        Finska 

Oxelösunds kommun    Finska 

Sandvikens kommun     Finska 

Skellefteå kommun    Finska 

Skinnskattebergs kommun    Finska  

Skövde kommun         Finska 

Smedjebackens kommun    Finska 

Stockholms kommun    Samiska och meänkieli 

Sundbybergs kommun    Finska  

Sundsvalls kommun     Finska och samiska 

Surahammars kommun     Finska 

Söderhamns kommun    Finska 

Trelleborgs kommun    Finska 

Trollhättans kommun     Finska 

Trosa kommun         Finska 

Uddevalla kommun     Finska 

Umeå kommun         Finska 

Vindelns kommun        Samiska 

Västerås kommun        Finska  

Åsele kommun        Samiska 

Örebro kommun        Finska  

Örnsköldsviks kommun    Finska och samiska 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr SN 2019/00259  

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
 
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 
åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 
ges nu möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 6. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 
Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  
Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 
2013-06-12. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun.   
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-02-26 
Ann-Charlott Gustafsson, Mikael Bjuhr 
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forts. § 20 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-27 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-02-27 
Kommunstyrelsen 
Socialtjänstens ledningsgrupp 
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Handläggare 
Samordnare Ulrika Engelbrektsson 
Telefon 0522-69 74 99 
ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367.  
 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 
 
Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 
 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 
det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 
2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 
utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 
nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 
syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska).  Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 
anslutning till förvaltningsområde finska 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 
Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 
Riktlinjer Nationella minoriteter  
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun samt  
 
att ärendet förklaras omedelbart justerat       

Ärendebeskrivning 
I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 
minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. När Sveriges 
riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en minoritet i 
Sverige ska ha:    

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 
befolkningen) icke dominerande ställning i samhället  

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet  
 en vilja och strävan att behålla sin identitet  
 historiska eller långvariga barn med Sverige  

  
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 
har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 
1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 
det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 
har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 
under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike.  
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Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 
syftar till att:   

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 
genom en sammanhållen lag som gäller i hela landet och inte enbart i en viss 
region i landet 

 motverka diskriminering och utsatthet  
 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder  
 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande främja bevarandet 

av de nationella minoritetsspråken  
  
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 
tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 
rådgivning och information. 
 
I kommunens riktlinjer gäller följande punkter Barn och utbildningsnämnden; 
 
Nationella minoriteters språk 
 
Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens 
skolor om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. 
Nämnden ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och 
unga att nyttja möjligheten till modersmålsundervisning.  
 
Uddevalla kommuns hemsida informerar om riktlinjer och regler för modersmål. 
Enheten för flerspråkighet och integration erbjuder och genomför 
modersmålsundervisning i finska i grundskolan, förskoleklass till åk 9. Utöver detta 
informerar skolans pedagoger om möjligheten att läsa finska som modersmål, de är 
även behjälpliga vid ansökningsförfarandet 
  
Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 
nationella minoritetsspråken.  
 
I de ärenden där önskemål om modersmålsundervisning i finska inkommer till Enheten 
för flerspråkighet och integration förstärks tillgången av lärare i finska om behov finns. 
 
Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk  
  
Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla förskoleverksamhet 
med finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde 
för finska språket.   
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Efterfrågan på förskoleverksamhet med finsktalande personal har varit liten men i de 
enstaka fall där behovet efterfrågats har detta tillgodosetts genom att erbjuda plats på 
den förskola där det finns finsktalande personal.  
 
Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör 
de nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt minoritetsspråk.   
 
Enheten för flerspråkighet och integration samverkar med förskolan och kan därmed 
erbjuda modersmålsstöd på finska till barn vars föräldrar önskar det. 
 
Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 
elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de 
nationella minoritetsspråken. 
 
Information om rätten till modersmålsundervisning finns på Uddevalla kommuns 
hemsida och information om rätten till modersmålsundervisning ges i förskola och 
grundskola.  
I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser.  
Följande kurser erbjuds till Uddevalla kommuns gymnasieelever: 
Modersmål 1- 100 poäng 
Modersmål 2 - 100 poäng 
Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Ulrika Engelbrektsson 
Förvaltningschef Samordnare  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 

Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga 

Barn och utbildningsnämnden 

Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 13 :20 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 

Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 

Niklas Moe (M) 

Pierre Markström (C) 

Claes Dahlgren (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Sonny Persson (S) 

Veronica Vendel (S) 

Marie-Louise Ekberg (S) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

Martin Pettersson (SD) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 

Hampus Marcusson (S) 

Catarina Brorsson (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

Stefan Eliasson (SD) 

Majvor Abdon (UP) 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 

Stadshuset 2020-02-27 

J?.~ ... 6.~.b{~~.0 ..... 
Pernilla Gu~ 

·~··········~··················· 
Cami ap-1-s 

Paragrafer §§ 22-23 

Omedelbar justering 

Sammanträde 

Förvaras hos 

Anslaget sätts upp 

Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 

Barn och utbildningsförvaltningen 

2020-02-27 

2020-03-20 

Tur.4 ... ~.'?~r.~~····· 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

K valitetsstrateg Anna Hurtig 

Planeringsstrateg Anna Kern 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 

Personalrepresentant Eva Carlsson 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 22 Dnr BUN 2019 /01255 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med 

nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 

övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 

nämnd som ansvarar för uppdraget. 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 

• Nationella minoriteters språk 

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 

• Nationella minoriteters kultur 

• Information till nationella minoriteter 

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 

• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 

nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 

kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 

nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 

det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 

2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 

utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 

och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 

nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 

syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska). Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 

utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 

anslutning till förvaltningsområde finska 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 

förval tningsområde sverigefinländare 

Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 

Justerand~natur ;;jt- ~ Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter i Uddevalla kommun 

Riktlinjer Nationella minoriteter 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 

arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder 

Yrkanden 

Niklas Moe (M) för ledamöter i partierna för samverkansmajoriteten M, C, L, KD, MP 

och UP: tilläggsattsats: att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill 

ha en återkoppling om hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi 

uppfyller vårt uppdrag enligt lagstadgade krav 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 

nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 

att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill ha en återkoppling om 

hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi uppfyller vårt uppdrag 

enligt lagstadgade krav samt 

att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

Nämndsekreterare 

Camilla Olsson (C) zorz Sonny Persson (S) 

~ 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 
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Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 
Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 

med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
 
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 
åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 
ges nu möjlighet att yttra sig.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 
Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  
Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 
2013-06-12. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.   

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun.  
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Ärendebeskrivning 

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår bestämmelser 
om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att 
använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser 
om äldreomsorg. 
 
Kommunledningskontoret har skrivit fram ett förslag på riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun. Förslaget utgår från gällande lagstiftning. 
Socialtjänsten berörs främst av avsnitten ”Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg 
på sitt språk” samt ”Information till nationella minoriteter”.  
 
Gällande förslaget att Socialnämnden, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, 
ska ansvara för att tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande 
personal finns idag en avdelning på ett vård- och omsorgsboende som har finsktalande 
personal och inom flera hemtjänstgrupper finns finsktalande personal.  
  
Avseende förslaget att Socialnämnden, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill 
det, ska verka för att på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella 
minoritetsspråken samt att Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens 
dagverksamheter eller träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska 
beaktas detta i den mån det är möjligt utifrån efterfrågan och tillgång till personal med 
efterfrågade språkkunskaper.  
 
Vid ansökan om hemtjänstinsatser samt vård- och omsorgsboende informeras den 
enskilde muntligt om möjligheten att få insatserna utförda helt eller till väsentlig del av 
personal av finsktalande personal. Information finns även på kommunens hemsida.  
 
Med stöd av ovanstående föreslås socialnämnden ställa sig bakom lämnat förslag till 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun.  
 
 
 
 
Roger Granat Lisa Svanberg 
Socialchef Processtödjare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2019-12-09 Dnr KFN 2019/00183 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. 
 
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter.  
 
För kultur och fritidsnämndens vidkommande, utgår de flesta åtaganden från befintlig 
biblioteksplan. Därutöver ska nämnden, i samverkan med barn och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de nationella minoriteterna 
om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att stärka och 
utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska). 
     

Beslutsunderlag 

kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
Delegationsbeslut KS ordförande 2019-11-22 
Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-05 
Riktlinjer nationella minoriteter 2019-11-22 
Protokollsutdrag KS 2013-08-28 § 211      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontoret förslag på  
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
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Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 
Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 
kommunstyrelsen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KFN 2019/00183  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. 
  
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 
åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 
ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels utvidgas till att gälla samtliga fem 
minoriteter.  
  
För kultur och fritidsnämndens vidkommande, utgår de flesta åtaganden från befintlig 
biblioteksplan. Därutöver ska nämnden, i samverkan med barn och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de nationella minoriteterna 
om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att stärka och 
utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska). 
    

Beslutsunderlag 

kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
Delegationsbeslut KS ordförande 2019-11-22 
Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-05 
Riktlinjer nationella minoriteter 2019-11-22 
Protokollsutdrag KS 2013-08-28 § 211     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontoret förslag på  
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-01-24 
Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 
Josefin Florell  
 
Skickat 2020-01-27 till 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utredare Helena Svernling 
Telefon 0522-69 79 48 
helena.svernling@uddevalla.se 

 

Antagande av riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social 
investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan 
2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom 
uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att 
omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala 
investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen 
under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som 
inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet, 
tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av 
uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om 
processen.  
 
Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom 
gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att 
bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska 
kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska 
implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för 
styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de 
nya riktlinjerna. 
 
Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya 
riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga 
verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.  
 
De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om 
återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av 
sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom 
en fond utan genom sociala investeringsmedel.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 
Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond    
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Förslag till beslut  

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för hantering av 
Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” fastställda av kommunfullmäktige 13 
februari 2013, § 6 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel” 
 
att utse ekonomiutskottet till politisk styrgrupp för ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns 
sociala investeringsmedel” till och med 2022-12-31   
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Svernling 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga stiftelser 
Samtliga bolag 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (3) 
 

Dokumenttyp:  Riktlinjer 
Dnr: Diarienummer [tex KS 2020/232] 
Antagen av:  Kommunfullmäktige 
Antagen: Datum, paragraf [dokumentets ursprungliga antagandedatum] 
Dokumentansvarig:  Befattning, avdelning, förvaltning [tex avdelningschef, avdelningen för juridik och 

administration] 
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Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel  
Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige xxxx-xxxx. Kommunstyrelsen utser 
för varje mandatperiod en politisk styrgrupp som ansvarar för innehåll och 
revidering av riktlinjerna. t 

Uddevallas sociala investeringsperspektiv  
Ett socialt investeringsperspektiv innebär en förskjutning från att betrakta insatser 
inom välfärdsområdet som kostnader, till att betrakta dem som investeringar i 
humankapital. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett 
bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskningar hos aktörerna.   
Sociala investeringar är ett sätt att väga de kortsiktiga kostnaderna som uppstår för 
en insats mot de långsiktiga vinsterna. Genom ett tidiga insatser kan ett negativt 
händelseförlopp undvikas och därmed minskar människors utsatthet och framtida 
kostnader för reaktiva insatser. Med tidiga insatser menas insatser i tidig ålder 
eller tidigt i en process.   
Arbetet med sociala investeringsmedel handlar också om att främja 
gränsöverskridande samverkan och att skapa en struktur för att testa nya 
arbetssätt.  
 
Styrande dokument  
Sociala investeringar ska ses som ett verktyg för att nå Uddevalla kommuns vision 
och kommunfullmäktige strategiska plan samt flerårsplan.  
 
Kommunfullmäktige har möjlighet att prioritera områden för kommunens sociala 
investeringar. Beslut om prioriterade områden kan fattas i samband med 
flerårsplan och budget. 

Syfte  
Syftet är att genom gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och 
effektiva metoder för att bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida 
utsatthet och samhällsekonomiska kostnader.   

Mål  
Målet är att de insatser och metoder som bedöms generera mänskliga och 
ekonomiska vinster för samhället ska implementeras i ordinarie verksamhet. På 
längre sikt är målsättningen att nå ett samlat socialt investeringsperspektiv i hela 
kommunens organisation. 
 

Ansökningsprocessen   
De nämnder, stiftelser, bolag eller ideella föreningar som har en gemensam idé till 
en social investering fyller i en idéprövningsblankett och skickar denna till en 
central arbetsgrupp. I denna ska de sökande bland annat kortfattat beskriva behov, 
innehåll, målgrupp samt mål för projektet. Den centrala arbetsgruppen lyfter 
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sedan idén för prövning och beslut i kommundirektörens ledningsgrupp. Om 
kommundirektörens ledningsgrupp anser att idén är tillämpbar inom ramen för 
sociala investeringar skriver verksamheterna sedan fram en mer utförlig ansökan 
(länk till ansökningsblankett) med stöd av den centrala arbetsgruppen. 
 

Beslut och genomförande  
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i 
Uddevalla kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i 
berörda nämnder. Därefter skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är 
beredande instans för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt 
ärende. 
 
Vid bifall ansvarar projektägaren för att en styrgrupp för projektet utses och att en 
projektbeskrivning som i detalj beskriver det framtida arbetet, tas fram. 
Styrgruppen kontrollerar och styr projektet utifrån plan och ansvarar för den årliga 
uppföljningen samt slutrapporteringen till berörda nämnder och kommunstyrelsen.  

Grundkriterier  
Beslutade projekt genomförs med ett nämndövergripande perspektiv, i 
projektform och under en begränsad tidsperiod. För att ansöka om sociala 
investeringsmedel krävs:  

 Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. Utöver 
detta får gärna samverkan med andra offentliga verksamheter, näringsliv 
och idéburen sektor ske.  

 Att projektet uppfyller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala 
investeringar och ligger i linje med angivna styrande dokument och 
eventuella prioriterade områden  

  

Urvalskriterier  
Ansökningar kommer i bedömningsprocessen att prioriteras utifrån både 
grundkriterier och urvalskriterier.  

 Prioriterat område - Idén rör något av de eventuellt prioriterade områdena  
 Resultat - Det resultat insatsen förväntas leda till, mänskliga såväl som 

ekonomiska.  
 Potential - Har tidigare forskning visat att insatser som föreslås har en 

koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar projektet till att nya 
lösningar utvecklas och testas?  

 Genomförbarhet - Är planering av aktiviteter rimliga i förhållande till 
uppsatta mål?  

 Förankring och möjlighet till implementering – Är projektet förankrat hos 
relevanta aktörer? Finns det en kapacitet att ta emot och implementera 
resultat? 

 

Uppföljning och utvärdering  
I samverkan med den centrala arbetsgruppen ska en plan för uppföljning och 
utvärdering tas fram för varje beviljat projekt. Planen ska visa på vilka mål som 
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ska uppnås genom projektet, vilka insatser som ska genomföras för att uppnå 
målen, samt på vilket sätt insatsernas genomförande och effekter ska mätas. 
Planen ska också ange med vilka intervall som uppföljningen ska ske och 
projektet ska därefter följas upp löpande i VUV-IT.  
 
Projektledaren ska rapportera en årlig uppföljning till projektets styrgrupp, 
berörda nämnder och kommunstyrelsen i samband med nämndernas 
verksamhetsberättelse. Utöver den årliga uppföljningen ska en slutrapport tas 
fram. Slutrapporten ska innehålla en utvärdering av insatsens effekter på angivna 
mål och syfte.   
 
Flertalet utvärderingar som genomförts av sociala investeringar de senaste åren 
visar att det är svårt att göra samhällsekonomiska kalkyler rörande vilken 
“avkastning” eller “besparing” en social investering kommer att ge i framtiden. 
Av denna anledning ställer inte kommunen krav på en samhällsekonomisk 
utvärdering av varje projekt. Däremot ska ett samhällsekonomiskt perspektiv 
finnas med i slutrapporteringen.  

Ekonomi  
Projektet ska till 50 % medfinansieras av sökande parter. Medfinansiering kan 
vara både egna medel och egen arbetsinsats. Skulle sökande parter redan beviljats 
andra projektmedel från kommunen får dessa inte räknas med i den egna 
medfinansieringen. Medel för ordinarie verksamhet eller befintliga projekt 
finansieras inte.  
 
Ansökan ska innehålla en analys över hur projektet på sikt kan bidra till 
samhällsekonomiska vinster.  
 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i kommunens flerårsplan om hur mycket 
medel som ska finnas till sociala investeringar för kommande år.  

Ekonomisk redovisning  
Utbetalning sker månadsvis via kommunbidrag. Uppföljning av kostnaderna sker 
vid varje delårsbokslut och eventuella avvikelser mot budgeterade kostnader 
kommenteras.  

Implementering  
Om ett utvärderat projekt bedöms som framgångsrik är målsättningen att dess 
arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet och skalas upp så att fler 
personer i den berörda målgruppen får ta del av den. En utvärdering kan också 
visa att vissa delar av projektet varit framgångsrik och då bör endast de effektiva 
metoderna och arbetssätten lyftas för implementering och spridas i organisationen. 
Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår rekommendation om eventuell 
implementering efter att projektet utvärderats i samband med slutrapportering. 
Därefter för berörd nämnd upp eventuell implementering och behov kopplat till 
denna i ordinarie budgetdialog. I de fall som implementeringen rör flera nämnder 
i samverkan så lyfter kommunstyrelsen eventuell implementering i ordinarie 
budgetdialog. 
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Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala 

investeringsfond 
 
Fastställda av kommunfullmäktige 13 februari 2013, § 6 
 
Uddevalla kommuns arbete med sociala investeringar bygger på idén att 
genom förebyggande arbete för ”utsatta grupper” bryta händelseförlopp som 
på sikt skapar ökade kostnader. Det kan t ex handla om dyrbara insatser för 
placering av barn, missbruksproblematik, insatser i skola eller att förhindra 
omfattande vård- och omsorgsbehov. Beslutade insatser genomförs med ett 
nämndövergripande perspektiv, i projektform och under en begränsad 
tidsperiod. Beräknade vinster är dels lägre kommunala kostnader, dels 
mänskliga vinster. 
 
I Uddevalla har en politisk styrgrupp arbetat fram de kriterier som gäller för 
ansökan om pengar ur investeringsfonden. Styrgruppens förslag har 
godkänts av kommunstyrelsen. De övergripande politiska riktlinjerna har 
formulerats på följande sätt: 
 

 Medlen skall användas för ändamål som motverkar ohälsa och utanförskap i 

samhället och som sparar mänskligt lidande genom att resurserna används i 

förebyggande arbete 

 Medlen skall användas till metodutveckling och/eller nyskapande 

verksamheter/projekt – inte till finansiering av redan existerande 

verksamheter 

 Målsättningen är att lyckade sociala investeringar skall implementeras i den 

ordinarie verksamheten. 

 Medlen är endast sökbara för projekt som omfattar minst två kommunala 

förvaltningar/stiftelser. Syftet är att stimulera samverkan och att påvisa 

insatsernas besparing över förvaltningsgränserna 

 Medlen skall återföras genom uppskattade besparingar via de sociala 

investeringarna.  

Sociala investeringar ska vara lönsamma 
 
Sociala investeringar används i förebyggande arbete som på sikt syftar till att 
ge minskade kommunala kostnader. För varje projekt skall tidsperioden 
definieras som de minskade kostnaderna ska beräknas på. Genom att göra 
årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där 
kostnadsminskningen uppstår, återför man fondens kapital som kan 
användas för nya projekt.  
 
Ytterligare avsättningar till fonden kan endast ske genom ett aktivt beslut i 
kommunfullmäktige.  
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Tekniken för återbetalning sker genom minskade kommunbidrag för de 
nämnder där kostnadsminskningen uppstår med enligt ansökan för 
investeringen. Nämndens åtagande om återbetalning som görs i och med 
ansökan är bindande. När återbetalningen till fonden är fullgjord är 
kvarvarande kostnadsminskning tillgänglig för politisk prioritering till annan 
verksamhet eller förstärkning av ekonomin.  
 
Återbetalningen av projektmedlen skall vara genomförd inom 10 år, om inte 
synnerliga skäl föreligger. 
 
Eftersom den sociala investeringen inte kan hanteras enligt gällande 
redovisningsprinciper för investeringar har uppbyggnaden av nödvändigt 
investeringskapital om 10 Mkr lösts genom öronmärkning av driftsresultatet 
från 2011.  
 
Vid bedömning av projektets ekonomiska effekter på den kommunala 
ekonomin beskrivs och beräknas – om möjligt – även översiktliga effekter på 
den övriga samhällsekonomin. 

 

Beslut om insatser 
 
Ett projekt inom ramen för den sociala investeringsfonden kan endast ägas 
av nämnder och stiftelser i Uddevalla kommun. Minst två samverkansparter 
ska ingå i ansökan. Projektägarskapet ska fastställas i beslut av berörd 
nämnd eller styrelse. Medverkan från andra aktörer (ideell sektor, andra 
offentliga aktörer och näringslivet) är möjligt om det kan motiveras.  
 
Efter beslut i berörd nämnd eller styrelse skickas ansökan till Hälsopolitiska 
rådet som är beredande instans för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutar i varje enskilt ärende. 
 

Uppföljning och utvärdering 

 
För varje projekt ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I den ska det 
framgå hur resultatet ska mätas och utvärderas. Arbetsinsatserna ska 
dokumenteras så att de kan få en spridning till ett mer generellt 
genomförande om insatserna är lyckade. Projekten rapporterar sina resultat 
till kommunstyrelsen årligen. 

 

Mall för ansökan av sociala investeringsmedel 
 
Ansökan kan göras av nämnder och stiftelser i Uddevalla kommun. Ansökan 
skickas till Hälsopolitiska rådet. Ansökan skall innehålla följande uppgifter.  

 Namn på projektet 

 Beskrivning av projektets innehåll 
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 Beskrivning av vilka verksamheter/aktörer som är delaktiga i projektet 

 Målgrupp för projektet 

 Tidsperiod för projektet 

 Kostnadsfördelning per år 

 Vilka effekter beräknas projektet ge för de personer som ingår i målgruppen 

 När förväntas effekterna inträffa 

 Hur ska effekterna följas upp och utvärderas 

 På vilket sätt bidrar projektet till att kommunens totala kostnader minskar  

 I vilka verksamheter sker kostnadsminskningarna på grund av projektet 

 Med hur mycket kan man anta att kommunens totala kostnader minskar 

 För vilken tidsperiod är det rimligt att räkna med minskade kostnader. 
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Handläggare 

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

 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2020-08-01 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med förslag om taxa för sotning 
och brandskyddskontroll. Förbundet har tecknat avtal enligt tjänstekoncession med 
Sotningstjänst i Väst AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 -  
2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  
 
Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr för 
sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll. 
 
Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot 
nuvarande avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 
Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet 
vart sjätte år.  
 

Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska 
regleras.  
 
Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Taxan föreslås gälla från och med 2020-08-01.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Direktionens för Mitt Bohuslän protokoll 2020-03-31 § 8. 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-12.  
Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 
Förslag till taxa för sotning och brandskyddskontroll.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  
2020-08-01.  
 
att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 
som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).   
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Författningssamlingen 





 

 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

Tjänsteskrivelse 
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Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

Handläggare: Mats Johansson 
Titel: Förebyggandechef 

Datum:  Dnr:  
2020-03-12 2020-000210 

 

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Uddevalla 2020 
 
Sammanfattning 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har 2020-02-17, efter upphandling av lagstadgad sotning 
och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med Sotningstjänst i Väst 
AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 2023-07-31 med option på 
förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.  
 
Nuvarande timpriser i taxan för sotning, 429 kr, och brandskyddskontroll, 542 kr, har 
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 472 kr 
för sotning respektive 596 kr för brandskyddskontroll.  
Detta innebär som exempel för sotning av braskamin tillkommande kostnad mot nuvarande 
avtal på 43 kr, denna kostnad i normalfallet per treårsintervall (14 kr/år). 
Differensen för samma objekt avseende brandskyddskontroll är 124 kr, över intervallet vart 
sjätte år.  
 

Avtalet innehåller direktiv för hur taxan för sotning och brandskyddskontroll ska regleras.  
Prisjustering av taxan sker årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Kommunfullmäktige fastställer den nya taxan att gälla från 
och med 2020-08-01.  
 
Beslutsunderlag 

- Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Uddevalla kommun. 
- Taxa för sotning och brandskyddskontroll gällande för Uddevalla kommun.  

 

Förslag till beslut 
Förbundsdirektionen föreslår kommunfullmäktige  
att fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med  

2020-08-01.  
 

att bemyndiga Räddningstjänsten Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index 
som årligen fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 

 

Bernt Eriksson Mats Johansson  
Förbunds-/räddningschef Förebyggandechef 

 

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
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TAXA FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 
 

Gällande för UDDEVALLA KOMMUN från och med 2020-08-01  
 

Sotning och Eldstadsrengöring 

 

Sotning av 

värmepanna 

 

Sotning av 

lokaleldstad 

 

För varje till-

kommande objekt 

 

Grundavgift. Tillkommer på samtliga fastigheter. I 

avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon 

och duschtid. 

 

Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej 

är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och 

administrativ kostnad.  

 

Helårshus 358 286 286 142 212 

Fritidshus 358 286 286 212 283 
 

Brandskyddskontroll 

 

Första objekt som 

skall kontrolleras 

För varje tillkommande 

objekt 

Grundavgift. Tillkommer på samtliga fastigheter. I 

avgiften ingår kostnad för administration, resa och fordon. 

Förgävesbesök. Om fastigheten trots avisering ej 

är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift. 

Helårshus 447 199 268 536 

Fritidshus 447 199 402 805 
 

Övriga Sotnings- och Rengöringsarbeten 

 Timkostnad/kr 
•  På alla priser tillkommer moms. 

 

Bilkostnad, resekostnad, administrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning 

tillkommer på samtliga arbeten. 

 

För imkanaler i restauranger och storkök och övriga värmepannor uttas ersättning per man och timme. 

 

I de fall en sotning eller brandskyddskontroll extrabeställs eller tas utanför ordinarie tur uttas ersättning per 

man och timme. 

 

Taxan är beslutad av fullmäktige i Uddevalla kommun och justeras årligen enligt det index som årligen 

fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Brandskyddskontroll  596  

Sotning/Rengöring  472  

Bilkostnad/km 3,37  

Administrativ kostnad/tillfälle  71  
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Handläggare 

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

 

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 

industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 

och Green Cargo AB 

Sammanfattning 

 Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska kostnaderna 
motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt finansiering riktas till 
rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte längre ska finansieras med 
kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. Trafik och förvaltning har lyft 
detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som Samhällsbyggnadsnämndens 
kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret kommer att ersätta delar av det 
kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. Kostnaden kvarstår i förvaltningen 
men ska inte finansieras av kommunbidrag. Intäkterna för industrispår ska anses som en av 
förvaltningens sparåtgärder.  
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som de 
kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av den 
anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer att bidra 
till förvaltningens ekonomi.  
 
Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast börja 
gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar i KPI 
(konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 
2019/00894, Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-15.  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §18 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB.  
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §336 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2019/00894 

  

 

 

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §502 Dnr SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019/00736 Införande av avgifter 
för utnyttjande av kommunens industrispår.  
 
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10  
 
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som transporteras 
på kommunens industrispår  
 
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
nämndens sparåtgärder  
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för utnyttjande 
av kommunens industrispår  
 
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020  
 
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB  
 
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav på 
redovisning av transporterade vagnar, ska framgå   
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr SBN 2019/00736  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 
kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 
finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 
längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 
Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 
kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 
Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 
Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.   
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 
de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 
den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 
att bidra till förvaltningens ekonomi.  

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.   

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 
2019/00894, Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-
15. 
  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §18 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter 
för utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 
  
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §336 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §502 Dnr SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
  
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10 
  
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som 
transporteras på kommunens industrispår 
  
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
förvaltningens sparåtgärder 
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
  
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
  
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020 
  
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige 
AB 
  
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav 
på redovisning av transporterade vagnar, ska framgå  
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2020-02-24 
Roger Johansson 
Per-Arne Andersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-03-03 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2020-01-15 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

Handläggare 

Gatuingenjör Elena Tibblin 
Telefon 0522-69 63 24 
elena.tibblin@uddevalla.se 

 

Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 2019/00894, Införande av 

avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr. I arbetet med att minska 
kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om att se över att rätt 
finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att industrispåret inte 
längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras med spåravgift. 
Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i de 13 mkr som 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna för industrispåret 
kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare finansierade verksamheten. 
Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras av kommunbidrag. 
Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens sparåtgärder.   
Det är två transportföretag, Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB, som trafikerar 
kommunens industrispår. Företagen har varken behövt redovisa det antalet vagnar som 
de kör på kommunens industrispår eller behövt betala några avgifter till kommunen. Av 
den anledningen vet inte vi i dagsläget hur mycket införande av spåravgiften kommer 
att bidra till förvaltningens ekonomi.  

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Besvarande av återremiss §18 Dnr KS 
2019/00894, Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår, 2020-01-
15. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §18 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter 
för utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag §336 Dnr KS 2019/00894 Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo 
Sverige och Green Cargo AB. 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(3) 

2020-01-15 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

 

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §502 Dnr SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse SBN 2019/00736 Införande av 
avgifter för utnyttjande av kommunens industrispår. 
 
Trafikeringsavtal med Green Cargo AB, 2012-10-10 
 
Trafikeringsavtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02   

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag på införande av spåravgift á 367 kr för varje vagn som 
transporteras på kommunens industrispår 
 
att intäkterna för industrispår med införande av spåravgift ska anses som en del av 
förvaltningens sparåtgärder 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av spåravgift för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
 
att spåravgift ska börja gälla från och med 1 september 2020 
 
att spåravgift ska justeras efter ändringar i KPI med utgångspunkt från indextalet för 
augusti 2020 
 
att säga upp avtalen med transportföretagen Green Cargo AB och CFL Cargo Sverige 
AB 
 
att teckna upp nya avtal med transportföretagen där information om spåravgift och krav 
på redovisning av transporterade vagnar, ska framgå   

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens ärende SBN 2019/00736, Införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår, har blivit återremitterat genom 
kommunfullmäktiges beslut §18 Dnr KS 2019/00894 för ytterligare beredning. Ett av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att minska 
samhällsbyggnadsförvaltningens bidrag med 367 tkr.  

I arbetet med att minska kostnaderna motsvarande 13 mkr år 2020 har en del handlat om 
att se över att rätt finansiering riktas till rätt verksamhet. Det innebär bland annat att 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

3(3) 

2020-01-15 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

 

 

industrispåret inte längre ska finansieras med kommunbidrag utan att det ska finansieras 
med spåravgift. Trafik och förvaltning har lyft detta som en besparing 2020, som ingår i 
de 13 mkr som Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskat med. Intäkterna 
för industrispåret kommer att ersätta delar av det kommunbidrag som tidigare 
finansierade verksamheten. Kostnaden kvarstår i förvaltningen men ska inte finansieras 
av kommunbidrag. Intäkterna för industrispår ska anses som en av förvaltningens 
sparåtgärder.   

Den föreslagna av förvaltningen spåravgift, som är 367 kronor per vagn, kan tidigast 
börja gälla från och med 1 september 2020. Avgiften ska justeras årligen efter ändringar 
i KPI (konsumentprisindex) med utgångspunkt från indextalet för augusti 2020. 

Med införande av spåravgiften ska de gällande avtalen med transportföretagen Green 
Cargo AB och CFL Cargo Sverige AB att sägas upp och nya avtal, där avgiftsstorlek 
framgår, ska tecknas. I de nya avtalen ska det också finnas ett krav på redovisning av 
det antalet vagnar som trafikeras på kommunens industrispår. Inrapporteringen ska ske 
en gång/månad.  
 
 
 
 
 
Aya Norvell Elena Tibblin 
Tf. förvaltningschef Gatuingenjör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
CFL Cargo Sverige AB 
Green Cargo AB 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2019/00894  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår samt uppsägning av avtal med CFL Cargo Sverige 
och Green Cargo AB 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan åren 
2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, då 
kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, öppnades upp 
industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt nuvarande avtal ska kommunen inte ta ut någon 
spåravgift.  
  
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut konkurrensneutrala 
och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.” Vidare i §2 
står det att ”Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för 
infrastrukturförvaltarens kostnader för infrastrukturen, fastställas till den kostnad som 
uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon.”  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 
tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna för 
drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 
järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften ska 
justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 
indextalet för februari 2020.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att säga upp nuvarande avtal med 
transportföretaget CFL Cargo Sverige AB och teckna nytt avtal mellan Uddevalla kommun 
och transportföretaget, där information om spåravgifter ska framgå.     
 
Mikael Staxäng (M) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-12-18 § 336 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-11 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-09. 
Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
Karta över Kuröds industrispår, 201-05-22     

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M): återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare 
beredning. 
 
Martin Pettersson (SD): Bifall till Mikael Staxängs (M) yrkande. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 18 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning. 
 
 
Jäv 
Elena Tibblin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-01-13 av 
Elving Andersson (C), Karin Johansson (KD) och Cecilia Sandberg (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-01-14 till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 502 Dnr SBN 2019/00736  

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 
industrispår 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 
åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 
då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 
öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 
ut någon spåravgift. 
  
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”Avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 
framförandet av järnvägsfordon..” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 
tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna 
för drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 
järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften 
ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 
indextalet för februari 2020. Information om avgifter ska framgå från avtal mellan 
Uddevalla kommun och transportföretaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09  
Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
Karta över Kuröds industrispår, 2012-05-22 
Järnvägslagen (2004:519) 
Kommunallagen (2017:725)   

Yrkanden 

Jonas Sandwall (KD), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna samt lägga till i näst sista att-
satsen: samt med Green Cargo AB  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att godkänna förslag på införande av avgift á 367 kr/vagn för utnyttjande av 
kommunens industrispår 
  
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2019-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att spåravgifter ska börja gälla från och med 1 mars 2020 
  
att spåravgifter ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt 
från indextalet för februari 2020 
  
att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB samt med Green 
Cargo AB, 2016-12-02 
  
att teckna ett nytt avtal med transportföretaget där det ska framgå information om 
spåravgifter.  
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2019-11-21 
Kenneth Engelbrektsson 
Roger Ekeroos 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2019-11-29 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2019-10-09 Dnr SBN 2019/00736 

  

 

Handläggare 

Gatuingenjör Elena Tibblin 
Telefon 0522-69 63 24 
elena.tibblin@uddevalla.se 

 

Införande av avgifter för utnyttjande av kommunens 

industrispår 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 
åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 
då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 
öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 
ut någon spåravgift. 
 
Enligt Järnvägslagen 7 kap §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”Avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 
framförandet av järnvägsfordon..” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och ansvarar för dess underhåll och löpande 
tillsyn. Detta kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år. För att täcka kostnaderna 
för drift och underhåll av industrispår föreslår vi att införa avgift á 367 kronor för varje 
järnvägsvagn som transporteras på kommunens spår, med start 1 mars 2020. Avgiften 
ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med utgångspunkt från 
indextalet för februari 2020. Information om avgifter ska framgå från avtal mellan 
Uddevalla kommun och transportföretaget.   
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09  
Avtal med CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
Karta över Kuröds industrispår, 2012-05-22 
Järnvägslagen (2004:519) 
Kommunallagen (2017:725)    
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag på införande av avgift á 367 kr/vagn för utnyttjande av 
kommunens industrispår 
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att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslag på införande av avgifter för 
utnyttjande av kommunens industrispår 
 
att spåravgifter ska börja gälla från och med 1 mars 2020 
 
att spåravgifter ska justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt 
från indextalet för februari 2020 
 
att säga upp avtalet med transportföretaget CFL Cargo Sverige AB, 2016-12-02 
 
att teckna ett nytt avtal med transportföretaget där det ska framgå information om 
spåravgifter.   
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger 3 350 meter järnvägsspår på Kuröds industriområde. Mellan 
åren 2004 och 2012 var det ett uppehåll i användande av industrispåret. I oktober 2012, 
då kommunen tecknade upp ett avtal med ett transportföretag Green Cargo AB, 
öppnades upp industrispåret för tågtrafiken igen. Enligt avtalet skulle inte kommunen ta 
ut någon spåravgift. 
 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltar och ansvarar för drift, underhåll 
och löpande tillsyn av industrispår. Förvaltningen har säkerhetstillstånd hos 
Transportstyrelsen som är också en tillsynsmyndighet. Uddevalla kommun arrenderar ut 
ett markområde av fastigheten Björkbäck 1:45, till Virke Impex AB. Ytan används som 
omlastningsterminal och upplagsplats för godshantering samt lossning/lastning från 
järnvägsspår. Virke Impex betalar kommunen 300 000 kr/år i arrendeavgiften. 
 
Det är bara ett transportföretag, CFL Cargo Sverige AB, tidigare Green Cargo AB, som 
trafikerar kommunens industrispår. Kommunen har haft avtalet med transportföretaget 
sedan 2012 men har aldrig tagit ut några spåravgifter.  
 
Enligt Järnvägslagen (2004:519) 7 kap. §1 ”skall en infrastrukturs förvaltare ta ut 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen..” Vidare i §2 står det att ”avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastrukturen ska, inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 
infrastrukturen, fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av 
framförandet av järnvägsfordon..”  
 
Enligt Kommunallagen (2017:725) får inte kommunen gynna privata aktörer. I 2 kap. 
3§ står det att ”kommunen och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns särskilda skäl för något annat.” 2 kap. 5§ ” Kommunen och landsting får ta ut 
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.” 2 kap. 8§ ”Kommuner och 
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landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller 
landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om 
det finns synnerliga skäl för det.”  

Det kostar kommunen i genomsnitt 367 250 kr/år, inklusive avskrivningar och räntor, 
att förvalta och underhålla industrispår. Det passerar upp till 10 vagnar/vecka eller 520 
vagnar/år på kommunens industrispår. För att få fram en rimlig avgiftsstorlek har vi 
delat upp den totala kostnaden med 1000 järnvägsvagnar, det vill säga det antalet vagnar 
som kan komma att trafikera Kuröds industrispår varje år. Vi har fått fram 367 
kr/järnvägsvagn. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att införa avgift á 367 kr/vagn, med start 1 mars 2020. 
Avgiften ska justeras årligen efter ändringar i KPI (konsumentprisindex), med 
utgångspunkt från indextal för februari månad 2020. Avgiften ska täcka årliga kostnader 
för underhåll, reparation, snöröjning, maskinkostnader, röjning av sly, insmörjning av 
växlar, avgifter för tillsyn och besiktningar samt till en del kostnader för avskrivningar 
och för internränta.  
 
Transportföretaget ska rapportera in varje månad till samhällsbyggnadsförvaltningen det 
antalet järnvägsvagnar som man växlat in på kommunens spår. Inrapporterade siffran 
kommer att kontrolleras av en behörig tjänsteman på förvaltningen. Med införande av 
avgiften ska avtalet med transportföretaget sägas upp och ett nytt avtal, där 
avgiftsstorlek framgår, ska tecknas.  
 
Kommunens avgifter kommer att bli jämförbara med Uddevalla Hamns och övriga 
kommuners spåravgifter. Uddevalla Hamns spåravgift för 2019 är 152 kr/järnvägsvagn. 
Hamnen förvaltar drygt 8 km järnvägsspår. Det är också bara ett transportföretag, Green 
Cargo AB, som trafikerar hamnens spår. Under år 2019 kommer det att trafikeras cirka 
13 000 vagnar på Uddevalla Hamnterminals järnvägsspår.  

Andra infrastrukturförvaltare i Sverige tar också ut spåravgifter. Spåravgifterna varierar 
mellan 12 kr/vagn i Falkenberg och 600 kr/vagn i Skönsmon. I Trollhättan ligger 
spåravgift på 375 kr/vagn. De ovannämnda avgifterna gäller för år 2019. 

 
 
 
Carina Johansson Elena Tibblin 
Förvaltningschef Gatuingenjör 
 
 
Expediera till 
Kommunstyrelsen 
CFL Cargo Sverige AB 
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1. Avtalsparter 
 Juridiskt namn Organisationsnr Tillstånd hos TS nr 
Järnvägsföretag: 
 

CFL cargo Sverige 
AB 

556145-6236  

Infrastrukturförvaltare: Uddevalla Kommun 212000-1397 TRV 2012-39814 

2. Kontaktpersoner 

3. Avtalsperiod 

Fr.o.m.  2016-12-02 T.o.m. Tills vidare 

4. Infrastrukturanläggning 
Avtalet omfattar trafik på följande spåranläggning: 
Ort 
 

Kuröd, Uddevalla 

Belägenhet inom orten 
 

Uddevalla 

Godkännande av TS Finns med TS diarienummer enligt punkt 1 ovan. 
 

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för trafikledning enligt Järnvägslagen och dess följdföreskrifter. 
Trafiksäkerhetsinstruktion, som skall följas av parterna, skall bifogas detta avtal. 
 

5. Trafikverksamhetens omfattning 
 
 
Översiktlig beskrivning av trafikomfattning: 
Antal tåg:, 
Godstyp: Rundvirke  
Trafikverksamheten utförs av: CFL cargo Sverige AB. 
Anläggningen trafikeras vid avtalstecknandet även av följande järnvägsföretag: ??????    

CFL cargo Sverige Uddevalla Kommun 

Namn Peter Furenberg Namn    Staffan Olofsson 

Befatt-
ning 

VD Befatt-
ning 

Arbetsledare 

Tfn 0703-
172524 

Mobil 
jour  

070-
6009895 

Tfn 0522-
696329 

Mobil 0702276670 

E-post Peter.furenberg@cflcargo.se E-post Staffan.olofsson@uddevalla.se 

Post-
adress 

Storgatan44A 
57132 Nässjö 

Post-
adress 

Uddevalla Kommun  
45181 Uddevalla 
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6. Förutsättningar 
För verksamheten gäller Järnvägslagen (SFS 2004:519), Järnvägsförordning (SFS 2004:526) 
samt de följdföreskrifter som utgivits av behöriga myndigheter. Båda parter är godkända av 
Transportstyrelsen för sina respektive verksamheter och innehar nödvändiga tillstånd. 
 

7. Tillgänglighet 
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för att verksamhet enligt punkt 5 ovan kan genomföras enligt 
överenskommelsen.  
 
Planerade inskränkningar i tillgänglighet till spår etc, som beror på planerade underhållsarbeten 
eller liknande åtgärder, skall överenskommas mellan parterna. 
 
Parterna skall gemensamt verka för att dels störningar i trafiken, dels störningar beroende på 
akuta händelser som påverkar spårtillgängligheten, minimeras och att trafiken vid störning 
snarast återgår till fastställda planer.   
 
Vid omfattande störningar skall samråd ske mellan Infrastrukturförvaltaren och CFL cargo 
Sverige AB.. 
 

8. Arbetsmiljö 

Varje part ansvarar för sig för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. 
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för samordningen av arbetsmiljöfrågor. 
  

9. Fordon 
Fordon som nyttjas på spåranläggningen skall vara godkända från säkerhetssynpunkt enligt 
Järnvägslagen och dess följdföreskrifter. De skall vara utformade och underhållna på sådant sätt 
att de inte skadar eller fördyrar underhållet av spåranläggningen inklusive eventuell 
kontaktledning. CFL cargo Sverige AB ansvarar för inhyrt eller inlånat fordon som det vore ett 
eget fordon.  
Dragfordon, som CFL cargo Sverige AB använder i sin verksamhet inom anläggningen, skall ha 
av Trafikverket godkänt spårmedgivande för framförande på infrastruktur som förvaltas av 
Staten. Därmed anses fordonet även vara godkänt för användning inom föreliggande 
spåranläggning.   
 
 

10. Spåranläggning 
Spåranläggningen inklusive ev. tillhörande signalanläggning, skall vara utformad och 
underhållen på sådant sätt att den minst motsvarar kraven i Järnvägslagen och dess 
följdföreskrifter samt så att den inte skadar eller fördyrar underhållet av fordonen.  
Infrastrukturförvaltaren ansvarar för att spåranläggningen underhålls enligt gällande 
myndighetsföreskrifter.  
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11. Olyckor, haverier m.m. 
Olyckshantering framgår av respektive parts interna regler, som dock skall överensstämma med 
gällande lag och myndighetsföreskrifter. Vid olycka med CFL cargo Sverige AB:s egna eller 
disponerade fordon på infrastrukturförvaltarens område ansvarar parterna, var och en för sig, för 
utredning av olyckan. När parterna avslutat faktainsamling lämnar Infrastrukturförvaltaren 
röjningsmedgivande efter samråd med berörda parter. CFL cargo Sverige AB ombesörjer därefter 
snarast röjning av olycksplatsen. CFL cargo Sverige AB ansvarar för bärgning av egna och av 
CFL cargo Sverige AB disponerade fordon.  
 
Vid fordonshaveri utan samband med olycka äger CFL cargo Sverige AB själva ombesörja röjning 
av eget fordon jämte egendom. CFL cargo Sverige AB ombesörjer snarast på sitt ansvar bärgning 
av eget fordon. 
 

12. Ansvar och ersättning, regress, allmänt 
Part är gentemot den andra parten, såvida inte annat sägs nedan, ej ersättnings- eller 
skadeståndsskyldig för: 
* skada på egendom som är att anse som normal förslitning, eller 
* skada som en följd av befrielsegrunder enligt punkt 15, eller 
* följdskada, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet eller annan indirekt skada.  
Parts eventuella krav skall snarast framföras till den andre parten, dock senast inom trettio (30) 
dagar från (a) den händelse som orsakade skadan, eller (b) såvitt avser krav från tredje man från 
det denne framställt krav gentemot parten. Parts rätt till ersättning bortfaller helt om den senare 
tidsfristen ej iakttas. Kravet skall framföras skriftligen. 
 
Part ansvarar för - och har även rätt till ersättning för - skada på, inhyrd, inlånad eller eljest 
disponerad personal eller utrustning som vore den partens egen. Detta gäller även till den del 
tredje man framfört krav.  
 
Om part har utgivit skadestånd eller ersättning till tredje man som enligt detta avtal skall bäras av 
den andra parten, äger den första parten full regressrätt mot den andra parten.  
 
Skadestånd som part skall utge med anledning av skada kan jämkas om den andra parten varit 
medvållande till skadan. Jämkning skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till det vållande 
som har förekommit på ömse sidor. 
 

13. Ansvar för skada på tredje man 
Infrastrukturförvaltaren skall, utom vad som sägs i andra stycket, gentemot tredje man ansvara för 
skada till följd av järnvägsdriften, som enligt lag, förordning och myndighetsföreskrift åvilar 
infrastrukturförvaltare. Vad denne utgivit i ersättning för sådan skada får återkrävas av CFL cargo 
Sverige  AB endast om Infrastrukturförvaltaren visar att CFL cargo Sverige AB vållat skadan. 
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CFL cargo Sverige AB  skall bära ansvaret för skada som till följd av järnvägsdriften tillfogats 
CFL cargo Sverige AB:s personal och uppdragstagare samt för skada på gods m.m. som CFL 
cargo Sverige AB omhändertagit för befordran. Vad CFL cargo Sverige AB utgivit i ersättning för 
sådan skada får CFL cargo Sverige AB återkräva av Infrastrukturförvaltaren endast om  CFL 
cargo Sverige AB visar att Infrastrukturförvaltaren vållat skadan. 
 

14. Ansvar för skada, som tillfogats part 
Part ansvarar för sakskada som part vållat den andra parten. 
Parterna skall vid skada tillse att erforderlig utredning genomförs som utvisar vad som vållat 
skadan. Den part som har kontroll över anläggning, fordon eller annan teknisk utrustning skall 
tillhandahålla de erforderliga underlag som den andre parten begär. 
Ersättningsskyldighet vid sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad och 
värdeminskning. 
  
Har part till följd av järnvägsdriften förorsakats ren förmögenhetsskada, vållad av den andra 
parten, skall ersättning endast utgå om förmögenhetsskadan orsakats genom brottslig gärning. 
 
Part ansvarar för skada om denna i varje enskilt fall överstiger ett (1) basbelopp. 
 

15. Befrielsegrunder 
Part är fri från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om den bristande  
fullgörelsen orsakats av händelse som krig, upplopp, arbetsinställelse, allmän brist i  
energiförsörjning, blockad, myndighetsbeslut eller annan händelse, varöver part inte råder. 
 
Om befrielsegrund enligt ovan föreligger skall den part som åberopar befrielsegrunden vidta alla 
skäliga åtgärder för att minska, undanröja och reducera effekterna av befrielsegrunden. Part som 
påkallar befrielse enligt ovan skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten därom och 
skall snarast meddela den andra parten när befrielsegrunden upphört. 
 

16. Tvister 
 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs enligt vid tidpunkten gällande lag. 
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17. Underskrifter 
 

För CFL cargo Svergie AB För Uddevalla Kommun 

  
Ort, Datum Ort, Datum Uddevalla  2016-12-02 
 
 
……………………………………………. 

 
 
……………………………………………… 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

 Staffan Olofsson 
Namnförtydligande Peter Furenberg Namnförtydligande 

 Arbetsledare 

Befattning inom företaget  Befattning inom företaget 
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Handläggare 

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

 

Årsredovisning 2019 för Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2019 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna.  
Förbundet redovisar ett resultat om + 1 117 tkr (2018: -2 234 tkr). Intäkterna uppgår 
totalt till 95 933 tkr (86 077 tkr), vilket är 10 420 tkr högre än budget. Kostnaderna 
uppgår totalt till 94 816 tkr (88 311), och är 9 304 högre än budget. Avvikelserna från 
budget är främst hänförbara till pensionsåtaganden.  
Räddningstjänstförbundet uppnår två av fyra finansiella mål och förbundets bedömning 
är att kravet på god ekonomisk hushållning inte uppnås.  Enligt revisionsberättelsen är 
revisorernas bedömning ”att det saknas tillräckligt med underlag för att uttala sig om 

huruvida resultatet i årsredovisningen innebär om förbundet i allt väsentligt bedriver 

sin verksamhet med god ekonomisk hushållning”. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet    

Beslutsunderlag 

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2020-04-01. 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse för år 2019 
Revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskning 2019 
Protokollsutdrag 2020-02-11 §1, Årsredovisning 2019       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisning 2019 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar   
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 





ÅRSREDOVISNING 2019
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Uddevalla   –   Lysekil   –   Munkedal



Årsredovisningen är producerad av 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
& Uddevalla kommuns ekonomiavdelning

Foton tillhandahållna av Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohusläns personal om inget annat anges.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vårt uppdrag

Förbundet ska stödja de människor 
som lever, verkar och vistas i 
medlemskommunerna

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kom-
munalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning 
och räddningsinsatser medverkar till att skapa en 
trygg och säker miljö för människor att vistas i. 
Styrande lagstiftningar är lag om skydd mot 
olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) och övriga bestämmelser för 
kommunal verksamhet. 
Förbundets säte är i Uddevalla. Härifrån utövas 
förbundets tjänstemannaledning genom opera-
tiv avdelning, förebyggandeavdelning, teknisk 
avdelning samt stödfunktioner i form av admi-
nistrativ stab. Brandstationen i Uddevalla inhyser 
också en räddningsstyrka på heltid och en deltids-
styrka.

I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal 
som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. 
Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal 
i beredskap (deltidsbrandmän) finns i Uddevalla, 
Ljungskile, Lysekil, Brastad, Skaftö, Munkedal 
och Hedekas. 

Vår vision

Trygghet, Säkerhet och Omtanke
Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för 
att förebygga olyckor. När det trots allt krävs en 
räddningsinsats ska vi verka skickligt, med mo-
dern utrustning och med effektiva metoder. Med 
våra egna och andras erfarenheter ska vi utveckla 
vår förmåga och bli ännu lite bättre nästa gång. 

Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts 
att skydda och möta alla människor med 
öppenhet, respekt och professionalism. Vi ska ha 
en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och 
prova nya tankar. Vi ska ha ett arbetsklimat där 
alla känner sig trygga, lyssnar på och respekterar 
varandra. 

Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i 
ständig utveckling.

Organisation
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Verksamhetens utveckling 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd

Uddevalla    56 700    56 259 55 763 55 164 54 180

Lysekil    14 623    14 611 14 621 14 570 14 464

Munkedal    10 544    10 503 10 423 10 361 10 205

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 % 22,16 %

Lysekil 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 % 22,46 %

Munkedal 23,63 % 23,63 % 23,63 % 23,63 % 22,68 %

Verksamhetens intäkter    95 933         86 077      78 510      79 306      81 955 

Verksamhetens kostnader - 94 816    - 88 311 - 77 355 - 74 927 - 73 994 

Årets resultat      1 117    - 2 234        1 155        4 379        7 961 

Soliditet 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 26,7 % 30,5 % 36,8 % 42,4 % 34,5 %

Investeringar (netto)      3 152           1 805        2 164        5 637      16 987 

Självfinansieringsgrad 100 % 73,3 % 100 % 76,8 % 100 %

Långfristig låneskuld         4 379        5 383        4 546        5 023        5 841 

Antal anställda         203    203 199 200 190

Översikt över verksamhetens utveckling

Årets resultat
De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och 
de totala kostnaderna till 94 816 tkr. Förbundets 
resultat för året är + 1 117 tkr. Medlemsavgif-
terna från medlemskommunerna är den största 
intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i 
pensionsåtaganden. Övriga intäktskällor är bland 
annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil 
och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med 
New Wave, avtal för brandsläckarservice med 
Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, 
uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för 
restvärdessanering samt utryckning vid obefo-
gade automatiska brandlarm, avgifter för tillsyn, 
tillståndsansökningar samt automatlarmanlägg-
ning.

Den största kostnadsandelen står personal-
kostnaderna för. Andra tunga kostnadsposter är 
avskrivningar, drift och underhåll av fordon och 
stationer, räddningsredskap och utrustning, larm 
och IT.

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor 
och intäktsräntor, uppgick till -27 tkr. Förbundet 
har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga intäkts-
räntor under året.

Händelser av väsentlig 
betydelse
Förbundet följer 14 verksamhetsmål, samtliga 
redovisas i årsredovisningen. 
Resultat för perioden uppgår till +1 117 tkr. 
Detta kan härledas till intäkter av engångskarak-
tär som sent inkommen ersättning från MSB för 
helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av 
utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbun-
det haft lägre kostnader för utbildningar och IT/
telefoni om ca 315 tkr. 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
går ekonomi och verksamhetsplanering hand i 
hand. Direktionen beslutade i början på mandat-
perioden om uppdrag i form av Handlingspro-
gram enligt LSO, vision samt övergripande mål 
och effektmål för god ekonomisk hushållning. 
För ekonomin har finansiella mål fastställts som 
gäller för mandatperioden. 
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Finansiella mål för förbundet
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 

tydligt, visa hur mycket av de olika verksamhe-
terna som ryms inom de finansiella målen dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2019 har förbun-
det följande fyra finansiella mål; att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, kas-
salikviditeten ska vara hög och att investeringar 
ska vara självfinansierade. På så vis ska förbun-
det leva upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning. 

För 2019 är den sammanvägda bedömningen 
att förbundet inte når de satta finansiella målen 
och därmed inte kravet på god ekonomisk hus-
hållning.

Förbundet följer upp Verksamhetsplan med 
budget 2019 antagen av direktionen 2018-09-
25. Verksamhetsplanen består av säkerhetsmål 
samt övergripande mål som bryts ner i underlig-
gande målnivåer samt aktiviteter på respektive 
avdelning. I årsbokslutet bedöms och redovisas 
måluppfyllnaden med trendpil, antal eller % och 
det görs en kortfattad effektanalys. 
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Förbundsledning
Arbetsåret har präglats av ett omfattande arbete 
enligt krav för all allmännyttig verksamhet att 
återta planering och förmåga till civilt försvar 
(som en del i ökad totalförsvarsförmåga). Sam-
arbetet med medlemskommunernas säkerhets-
strategiers har ökat i omfattning med såväl civilt 
försvar som införandet av ISF-funktion enligt 
krav från MSB.

Fokus under årets arbete för resiliens har 
inriktats på redundant kommunikation såväl 
inom operativ förmåga som reservsamband med 
medlemskommunerna och medborgarna genom 
upprättande av trygghetspunkter i lokalsamhäl-
lena vid samhällsstörningar (omfattande el-, tele 
och IT-avbrott). Förbundet har tillsammans med 
Lysekils kommun utbildat 15 nödsambands-

operatörer som kontrakterats och nu är möjliga 
att larma in vid behov för att sköta radiosamband, 
var än behovet uppstår.

Framdrivning av nytt handlingsprogram för 
2020-2023 har skett med chefsinriktning och nära 
samspel med direktionen.

Framförhandling av nytt alarmeringsavtal med 
SOS Alarm genomfört, till lägre kostnad än det 
tidigare.

Vårens sparbeting hanterades i särskild ordning 
med konsekvensanalys inklusive beskrivning. 
Kommunstyrelsernas beslut innebär att förbun-
det från 2020 och framledes ska drivas med 1,5 
miljoner mindre i medlemsavgift.

I slutet av året informerades direktionen om 
chefens avsikt att gå i pension under hösten 2020.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi direktion
Belopp i tkr

Direktion
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -534 -488 -46 -472

RESULTAT -534 -488 -46 -472

Resultatet för 2019 uppgår till -534 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -46 tkr).

Fler direktionsmöten och någon extra utbild-
ningsdag för direktionen har gjort att kostnaderna 
för arvoden legat något högre än förväntat.

Ekonomi revision
Belopp i tkr

Revision
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader -112 -110 -2 -162

RESULTAT -112 -110 -2 -162

Resultatet för 2019 uppgår till -112 tkr (en nega-
tiv budgetavvikelse på -2 tkr).

Förbundet har också nya revisorer som arbetat 
fler dagar under året vilket spelat roll för utfallet.
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Förbundsgemensamt
Vårt gemensamma projekt med NÄRF, ”Ge-
mensam operativ systemledning” startade upp 1 
april med gemensam Räddningschef i beredskap 
(RCB). Det är tre befattningshavare från vardera 
förbundet som upprätthåller denna beredskap. 2 
maj infördes sista delen i projektet i sin helhet, då 
tog ledningscentralen över från SOS att larma ut 
förstärkningsstyrkor samt ta över händelsen från 
SOS. Ledningscentralen utökades också med ett 
inre befäl under dagtid och som efter ordinarie 
arbetstid finns tillgänglig i beredskap. 

Vår lagstiftning (LSO) föreskriver att för varje 
ny mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram 
för skydd mot olyckor antas i kommunerna. 
Detta arbete har genomförts under 2019 och 
som underlag har riskanalysen som gjordes 2018 
använts. Handlingsprogrammet gäller tillsvidare 
under perioden 2020-2023, lagstiftaren har avise-
rat eventuella ändringar i LSO som kan komma 
att påverka handlingsprogrammet under mandat-
perioden.

Projekt angående suicid-hantering pågick 
under våren med utbildning av all personal. Det 
gör att Förbundet nu vid vissa händelser blir 
larmade tillsammans med Polis och ambulans i 
förebyggande syfte. Utbildningen har bland annat 
gett kunskap om vad man gör som första enhet på 
plats vid suicidhot. 

Förbundets insatsledare har genomgått en 
aktörsgemensam kompetensutveckling om ökad 
förmåga vid terror. Det är polisen tillsammans 
med Regionen och RäddsamVG som anordnat 
och ca. 600 personer i länet kommer att genomgå 
denna utbildning.

Förbundet har deltagit i att ta fram och upp-
handla en oljeskyddsutbildning. En arbetsgrupp 
har i RäddsamVG-regi arbetat fram ett underlag 
för upphandling. Denna utbildning har tidigare 
MSB hanterat, men inte kunnat genomföra åt lä-
net varför RäddsamVG processat fram en utbild-
ning i fyra steg för att kunna hantera oljeutsläpp i 
kommunerna.

Efter skogsbrandsommaren 2018 har det pla-
nerats en hel del för att vara bättre förberedd vid 
eventuell ny torr sommar. Förbundet har både en-
gagerat och utbildat LRF i alla medlemskommu-
nerna. Nu finns det telefonlistor på personal och 
utrustning som står till förfogande. Bedömning 
när behov av skogs-brandflyg behövs har flyttats 
till LC 54, detta för att få en övergripande analys 
av brandrisken och underlag för flygning.

Inom förbundets område finns två anläggningar 
enligt Sevesolagstiftningen som kräver plan för 
räddningsinsats. Dessa har reviderats och kom-
municerats med företagen och kommunerna.

Ekonomi förbundsledning
Belopp i tkr

Förbundsledning
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 66 0 66 0

Kostnader -1 606 -1 330 -276 -1 138

RESULTAT -1 539 -1 330 -209 -1 138

Ekonomi medlemsavgit
Belopp i tkr

Medlemsavgift (drift)
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 70 338 70 338 0 68 422

RESULTAT 70 338 70 338 0 68 422

Resultatet för 2019 uppgår till -1 539 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på -209 tkr).

Underskottet baseras på ofinansierade krav 
inom ramen för totalförsvarsplanering så som 
etablerande av redundanta tekniska system.
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Ekonomi förbundsgemensamt
Belopp i tkr

Förbundsgemensamt
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 880 50 830 39

Kostnader -7 309 -7 401 92 -6 933

RESULTAT -6 430 -7 351 921 -6 894

Ekonomi GOSL
Belopp i tkr

Gemensam operativ systemledning 
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 195 0 195 -

Kostnader -2 277 0 -2 277 -

RESULTAT -2 082 0 -2 082 0

Resultatet för 2019 uppgår till -2 082tkr. 
Gemensam operativ systemledning (GOSL) 

tillsammans med NÄRF aktiverades 2019-05-02. 
Beräkningar för kostnader under resterande tid 
av året gjordes tillsammans med NÄRF, däremot 
har ingen specifik detaljbudget kunnat läggas då 
starten inte var möjlig på helårsbasis. En särskild 
ekonomisk analys togs dock fram av ekonomerna 

som låg till grund för att säkerställa att projektet 
höll sig inom förbundets totala ram. De gemen-
samma kostnaderna för GOSL uppgår totalt till 
4 967 tkr, fördelningen görs sedan utifrån antal 
invånare i respektive förbund.
Efter 2019 kan vi via genomförda ekonomiska 
uppföljningar lägga en detaljbudget för GOSL.

Resultatet för 2019 uppgår till -6 430 tkr (en 
negativ budgetavvikelse på 921 tkr).

Förklaringar till varför intäkterna för det för-
bundsgemensamma överskrider budgeten finns 
flera olika orsaker. I och med att förbundet har 
investerat i två nya båtar till Lysekil och Skaftö 
så har den tidigare båten i Lysekil sålts. En annan 
intäkt är de statsbidrag på 50 % för visualise-
ringssystemet som betalts ut av MSB. Då det är 
långa leveranstider på fordon så släpar avskriv-
ningskostnaderna för fordon och transportmedel. 
Under hösten har det också varit en långtids-

sjukskrivning samt föräldraledighet som påverkat 
personalkostnaderna.

Kostnader som blivit högre än budget är 
avskrivningskostnad på inventarier. Denna 
investering var egentligen budgeterad ett par 
år tidigare men p g a ny upphandling och bant-
ning i omfattning så har det dröjt. Det har även 
hållits utbildning i diskriminering och jämställd-
het för all personal. Detta för att kunna göra en 
jämställdhetsplan som vi är skyldiga till. Dessa 
utbildningar var inte budgeterade.
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Ekonomi adm. stabschef
Belopp i tkr

Adm. Stabschef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 30 0 30 0

Kostnader -4 414 -4 778 364 -4814

RESULTAT -4 383 -4 778 395 -

Administrativ Stab
Med anledning av arbetsmiljöenkät 2018 som 
visade indikatorer på stress i svaren, så gjordes 
en satsning på utbildning för all heltidsanställd 
personal inom stresshantering under våren 2019. 
Föreläsare var representant från vår företagshäl-
sovård. 

Under hösten har utbildningssatsningar gjorts 
för att belysa begreppet jämställdhet och de olika 
diskrimineringsgrunderna kopplat till diskrimi-
neringslagstiftningen. Detta har gjorts genom ut-
bildning för chefer, dagtidspersonal samt skiftlag 

heltid. Efter utbildningarna träffades en referens-
grupp tillsammans med konsult för att arbeta 
fram en jämställdhetsplan för förbundet. I planen 
finns åtgärder som kommer att följas upp 2020. 
Kunskap om jämställdhet och mångfald skall på 
ett positivt sätt genomsyra förbundets attityder i 
olika sammanhang.

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet har 
följts upp. Det har innefattat skyddsronder, att 
lämpliga mötesformer finns, att arbetsmiljöför-
delningar har följts upp etcetera. 

Ekonomi pensioner
Belopp i tkr

Pensioner
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Medlemsavgift pension 12 825 5 027 7 798 5 312

Uppr,medlemsavg. avsättning 2 715 2 355 360 2 957

Pensionskostnader -12 825 -5 027 -7 798 -5 312

Pensionsavsättning -2 715 -2 355 -360 -2 957

RESULTAT 0 0 0 0

Resultatet för 2019 uppgår till -4 383 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +395 tkr).

Personalkostnaderna i övrigt har varit något 
lägre under 2019 för avdelningen.

Det beror på att de sjukskrivningar som varit 
under året inte blivit fler än tidigare men varat 

något längre och överstigit arbetsgivarens 14 
sjuklönedagar, vilket gjort att Försäkringskassan 
tagit vid.  

Räntekostnaderna har under 2019 varit något 
lägre än budgeterat, detsamma gäller för inköp av 
kontorsmaterial.

När det gäller de högre pensionskostnaderna så 
beror det dels på att förbundets förra pensionsbo-
lag KPA gjort en felberäkning, vilket uppdagades 
i övergången till Skandia under hösten 2019 och 
dels på en försäkringslösning för Förbundschefen 
som går i pension under 2020.
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Teknisk avdelning
Under året har upparbetats underlag för flera in-
vesteringar. Beställning har skett på en ny släck/
räddningsbil som levereras tidigt 2020. Bilen är 
byggd på ett Scaniachassi och påbyggnaden är 
gjord av Autokaross Rescue Systems i Floby. 
Fordonet är utrustad med en uppgraderad version 
av skärsläckare och ett modernt flödesoberoende 
skuminjicerande system samt el-styrd manövre-
ring av utrustning placerad på taket.

En ny personbil har upphandlats och levereras 
vecka 3, 2020. Bilen är en VW Golf kombi.

Upphandling har gjorts med två båtar till 
organisationen. En levererades till brandstationen 
på Skaftö i början på december och den andra till 
Lysekil.

Avdelningen har varit involverad i GOSL-projek-
tet med att flytta över larmservrarna till LC 54 i 
Trollhättan. All larmhantering kan nu göras från 
LC 54.

Hävaren i Uddevalla har skickats till tillverka-
ren i Finland för att åtgärda en del rostangrepp, 
vilket hanterats som en garantiskada. Då en del 
av arbetet inte hade gjorts till vår belåtenhet 
gjordes en del av arbetet om på en lokal lack-
eringsfirma.
Förutom detta har avdelningen haft en del repa-
rationer av fordon, bland annat har vi fått bytt 
bladfjädringar på tre av våra äldre brandfordon.

Ekonomi teknisk chef
Belopp i tkr

Teknisk chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 3 113 2 206 907 3 068

Kostnader -17 094 -16 762 -332 -16 922

RESULTAT -13 981 -14 556 575 -13 854

Resultatet för 2019 uppgår till -13 981 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +575 tkr).

Avdelningens intäkter överstiger budget, vilket 
kan hänföras till ökade driftbidrag för ökade 
hyreskostnader på Uddevalla- och Lysekils 
brandstation. Detta avspeglas även på kostnads-
sidan som förutom höjda hyreskostnader även 

har en ökning av kostnader för reparationer och 
underhåll av Förbundets fordon. Avdelningen har 
under året en lägre personalkostnad som beror på 
personalbyte med några månaders glapp i perso-
nalstyrkan samt att en del av beredskapsersätt-
ning är överflyttat till GOSL-projektet.
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Ekonomi operativ chef
Belopp i tkr

Operativ chef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 802 1 953 849 2 901

Kostnader -41 464 -41 931 467 -44 765

RESULTAT -38 662 -39 978 1 316 -41 864

Resultatet för 2019 uppgår till -38 662 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +1 316 tkr).

Avdelningens resultat avspeglar ett gediget 
arbete med personalkostnader och då framför allt 
övertidskostnader. I resultatet kan vi se en positiv 
trend där kostnaderna har minskat på RiB sidan. 
En vidtagen åtgärd under året 2019 var tillfällig 
organisationsförändring i Brastad, den har gene-
rerat i en minskning av kostnaderna med 145 tkr. 

Personalplaneringen har under 2019 varit en 
viktig aktivitet för den operativa avdelningen. En 
bidragande orsak till det positiva resultatet är att 
antal larm minskat under 2019 i förhållande till 
2018. RiB personalens larmkostnader har minskat 
under 2019 medan heltidspersonalens kostnader 
varit konstant mot 2018. Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän förskonades under 2019 från långvariga 
larm och samhällsstörningar vilket också bidragit 
till det positiva resultatet.

Intäkterna för 2019 är positiva i förhållande till 
budget. Anledningen till de ökade intäkterna är 

satsningen som gjordes för att vara mer noggrann 
med debiteringen av trafik- och restvärdes rap-
portering. Under slutet av 2018 genomfördes en 
riktad utbildning till befälen i organisationen där-
av också högre kompetens i ovan nämnda ämne. 
Från 2019-05-02 fick organisationen förstärkning 
av GOSL projektet och ett inre befäl som tillfört 
ytterligare noggrannhet i debitering i ämnet trafik 
och restvärdesuppdrag. 

2018 drabbades organisationen av en skogs-
brand där släckningsarbetet genomfördes med 
hjälp av helikoptrar. Kostnaden för helikoptrarna 
återbetalades av myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap under våren 2019, vilket också har 
bidragit till ökade intäkter. Även de avtalsbasera-
de uppdrag som är debiterbara ex. bärhjälp, IVPA 
mot kommuner och landsting har också bidragit 
till ökade intäkter under 2019. Ett positivt ekono-
miskt 2019 är förbi och arbetet med verksamhets-
året 2020 är i gång.

Operativ avdelning
Operativa avdelningens uppdrag är att genom-
föra skadebegränsande åtgärder vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor som kan leda till 
skador på människor, egendom eller i miljön. 
Under år 2019 genomfördes 1186 räddnings-
tjänstuppdrag, motsvarande antal 2018 uppgick 
till 1335. Detta ger ungefär en 10% minskning av 
antalet uppdrag. Motiveringar till förbättringen 
(minskningen) är ett bra operativt förebyg-
gandearbete i kommunerna där den enskilde, 

verksamheter och kommunerna understöds att 
arbeta långsiktigt med utbildning, rådgivning och 
information. 
Övergången till LC 54 under 2019 har bidragit 
till att antalet räddningstjänstuppdrag har mins-
kat. LC 54 har förmågan att avgöra vad som är 
räddningstjänst enligt LSO på ett mer kvalificerat 
sätt än tidigare, vilket medfört en minskning av 
antalet utryckningar i förbunds området.
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Förebyggandeavdelning
Under året har utbildningsinsatser kopplat till 
GOSL-projektet i olika omfattning berört de av 
avdelningens personal som upprätthåller tjänster 
som insatsledare och Inre befäl. Vidare har en av 
avdelningens inspektörer under våren genomfört 
distansutbildningen Tillsyn A. Under hösten har 
två av avdelningens brandinspektörer påbörjat 
och avslutat utbildning som Räddningsledare B 
respektive Tillsyn B. 

Arbetet av myndighetskaraktär (tillsyn och 
tillståndhantering inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor och brandfarliga och explo-
siva varor) samt remisser från andra myndigheter 
hanteras löpande och följer i stort de produk-
tions- och kvalitetsmål som satts för detta. En 
viss nedgång i tillsynsproduktionen kan märkas, 
vilket kan förklaras med de utbildningsinsatser 
som pågått under året. Omkring 430 ärenden 
av myndighetskaraktär har hanterats, där bland 
annat bygglovs-remisserna står för mer 100 av 
dessa ärenden. 

Undersökningar utförs inom avdelningen efter 
alla olyckor som föranlett en räddningsinsats i 
syfte att bedöma hur effektiv räddningsinsatsen 
varit och hur erfarenheterna kan tas till vara. 
Uppföljning av förbundets insatser och automat-
larm samt förbättringsåtgärder har återkopplats 
till de operativa styrkorna.

Under året har följande händelser eller insatser 
inträffat som föranlett behov av fördjupad utred-
ning:

Brand på Biltema
Ladugårdsbrand i Hedekas 
Brand i en av Uddevallahems elbilar
Villabrand på Skaftö
Kontorsbrand i Uddevalla Stadshus
Anlagd brand på Västerskolan

Vidare har ett uppföljningsarbete påbörjats för 
att utreda Räddningstjänstförbundets förmåga att 
hantera tillfällen då organisationen blir hårt belas-
tad av flera larm. Uppdraget består i att analysera 
ett dygn i augusti där de flesta av förbundets 
räddningsstyrkor samtidigt var aktiverade i rädd-
ningsinsatser.  

Förbundet har hittills under året mött uppskatt-
ningsvis 3100 personer vid omkring 170 olika 
utbildningstillfällen. Förutom dessa utbildningar 

görs informationsinsatser vid olika evenemang 
där vi möter uppskattningsvis 2-3000 personer 
som vi informerar och pratar om brandskydd. 

Exempel på utbildningar och informationstill-
fällen som genomförts under året:

Utbildning av kommunernas alla 4:e och 7:e 
klassare löper på enligt planerat, ungefär 1000 
ungdomar har vi mött vid dessa tillfällen.

Totalförsvarets dag, Bo & Leva mässan, ”häng 
på Hamngatan” i Uddevalla, Ljungskiledagen, 
Seglingstävlingen Lysekils Women match och 
Nordisk seglats i Lysekil samt familjedagarna 
i Munkedal är några av de evenemang som vi 
har närvarat vid och pratat och informerat om 
brandskydd. 

Ett stort antal innevånare och sommargäster på 
Stora Kornö fick under en dag i juni information 
och utbildning i HLR, handbrandsläckare och hur 
öns brandpostsystem fungerar.

På nationella brandvarnardagen, den 1/12, har 
vi varit funnits i media och rent fysiskt runt om i 
våra medlemskommuner.

Förbundet har i uppdrag att hantera det som rör 
sotning och brandskyddskontroll och konstateras 
att: 

Planerad sotning och brandskyddskontroll i 
förbundets tre sotningsdistrikt följer de satta pro-
duktionsmålen för perioden. 

Under året har 13 tillståndsärenden avseende 
ansökan om egensotning hanterats.

Under hösten har upphandling av nya sotnings-
entreprenader för alla tre kommunerna påbörjats. 
Nya avtal planeras gälla från och med 1 augusti 
2020.

Arbetet med Individanpassat brandskydd i 
samverkan med socialtjänsten har påbörjats 
under året. Hemtjänstenheterna i kommunerna 
utför kontroll av brand- och olycksrisker hos 
sina brukare enligt checklista som värderas och 
sammanställs av räddningstjänsten. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2020 och bedöms 
kunna utvärderas senast halvårsskiftet.

Under året har arbetet med att modernisera 
nuvarande arbetssätt, med fristad tillsyn slut-
förts. Syftet är en övergång till ett arbetssätt med 
riskbaserad tematillsyn som kommer att ligga till 
grund för 2020 års tillsynsplan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomi förebyggandechef
Belopp i tkr

Förebyggandechef
UTFALL 
2019

BUDGET 
2019

Budgetavvikelse 
2019

UTFALL 
2018

Intäkter 2 963 3 340 -377 3 281

Kostnader -4 460 -5 087 627 -4 754

RESULTAT -1 497 -1 747 250 -1 473

Resultatet för 2019 uppgår till -1 497 tkr (en 
positiv budgetavvikelse på +250 tkr).

Avdelningen har under perioden lägre in-
täkter än vad som budgeterats för tillsyn och 
externutbildningar. Avdelningen har även haft 
lägre personalkostnader än budgeterat, främst 
beredskapsersättning (som numer ingår under 
GOSL-projektet) samt ersättning till brandmän 
vid externutbildningar. Något lägre kostnad för 
utbildning/kurs/konferens samt undervisningsma-
terial.
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MÅLUPPFÖLJNING

SÄKERHETSMÅL 1
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal trafikolyckor än 2018 🡶 🔴 🔴
Mindre konsekvenser av trafikolyckor än 2018 🡵 🔴 🔴

Analys
Antalet trafikolyckor som Förbundet larmats 
till har ökat från 214 till 228 under 2019, vilket 
innebär en ökning med 5%. Även om antalet 
utryckningar till trafikolyckor ökat så har den 
allvarligaste konsekvensen, att personer omkom-
mer, minskat från fem personer 2018 till ingen 
omkommen person 2019.

Symbolförklaring
🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

🔴 Mål är ej påbörjat eller ofärdigt

🡵 Visar på en positiv trendutveckling i förhållande till föregående år

🡲 Visar på en oförändrad trendutveckling i förhållande till föregående år

🡶 Visar på en negativ trendutveckling i förhållande till föregående år

ÅRSREDOVISNING 2019 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN  17



MÅLUPPFÖLJNING

SÄKERHETSMÅL 2
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma 
eller skadas allvarligt i samband med brand i bostad

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i bostäder än under 2018 🡵 🔴 🔴
Ingen ska omkomma 🡵 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 🡵 🔴 🔴

Analys
Totalt antal bostadsbränder under 2019 jämfört 
mot 2018 visar på en positiv utveckling.
2018 larmades Förbundet till bostadsbränder vid 
70 tillfällen. Antal bostadsbränder har under 2019 
minskat till 53, vilket innebär en nedgång med 
nästan 25% i denna kategori.
Ingen person har omkommit eller skadats allvar-
ligt i bostadsbrand under 2019. En person om-
kom dock i en husvagnsbrand under året.

Analys
Totalt antal bränder i den här kategorin under 
2019 jämfört mot 2018 är i stort samma, trenden 
kan ses som oförändrad.17 rapporterade händel-
ser 2019 jämfört med 16 händelser 2018. 

Konsekvenserna av en brand i denna kategori 
kan bli mycket omfattande vilket en anlagd brand 
på två toaletter på Västerskolan i Uddevalla visar. 
Ingen människa skadades men rök- och sotska-
dorna i byggnaden blev omfattande och 
kostsamma att sanera (separat olycksutredning 

SÄKERHETSMÅL 3
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska 
omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal bränder i offentliga lokaler än under 2018 🡲 🔴 🔴
Ingen ska omkomma 🡲 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 🡲 🔴 🔴

finns). 
Fyra av bränderna i kategorin var i skolor, 

där två konstaterades vara anlagda, en brand i 
mikrovågsugn och en som startats av missriktade 
fyrverkerier. En av bränderna bröt ut på IT-av-
delningen i stadshuset i Uddevalla där en bärbar 
värmefläkt var orsaken. Brand i torktumlare, 
tvättmaskin och restaurangkök har varit andra 
orsaker till bränder i offentliga miljöer.
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SÄKERHETSMÅL 4
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Ingen ska drunkna 0 🔴 🔴
Ingen ska skadas allvarligt 0 🔴 🔴

Analys
Totalt har det skett en minskning från tio inträf-
fade händelser 2018 till sju under 2019. Vid ett 
av larmen under 2019 möttes vår personal av en 
tidigare saknad person. Personen hittades avliden 
(misstänkt suicid). 

Under sommarmånaderna larmades räddnings-
tjänsten vid fyra tillfällen. En person hade halkat 
och fått problem att ta sig upp från vattnet. I de 
övriga räddningstjänstuppdragen har personerna 
kommit till rätta utan ansträngning från rädd-
ningstjänsten. 

Analys
Det har varit några insatser som krävt lednings-
stöd vilka också klarat målet på 20 min. Under 
första tertialet har Mitt Bohuslän arbetat med 
förberedelser inför gemensam operativ system-
ledning tillsammans med Norra Älvsborgs rädd-
ningstjänst (NÄRF). 

Vid händelser efter den 2 maj aktiveras anpas-
sat ledningsstöd via ledningscentralen i Trollhät-

tan där funktionerna Inre Befäl och Inre Befäl i 
beredskap är en ny tillgång för Mitt Bohuslän. 

Under våren 2019 verkställdes gemensam 
operativ systemledning tillsammans med NÄRF. 
Ledningsstödet har generellt förstärkts i förbun-
det på samtliga larm. En trygghet för utryckande 
befäl i organisationen har tillskapats med gemen-
sam systemledning.

SÄKERHETSMÅL 5
Anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska 
kunna initieras inom 20 min

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

100 % av tillfällena ska uppfylla tidskravet 100 % 🔴 🔴
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SÄKERHETSMÅL 6
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Fler personer än under 2018 ska har förmåga att 
förebygga olyckor 🡲 🔴 🔴
Fler personer än under 2018 ska kunna hantera olyckor 🡲 🔴 🔴

Analys
Vi har hittills under året mött 3100 personer vid 
omkring 170 olika utbildningstillfällen. Förutom 
dessa utbildningar har det genomförts informa-
tionsinsatser vid olika evenemang där vi mött upp 
mot 3000 personer som vi informerat om brand-
skydd.

Analys
Under andra tertialet har tre väderrelaterade 
händelser inträffat. Två av händelserna utgjordes 
av översvämmade källare på grund av kraftiga 
regnväder. Det tredje fallet orsakades av ett träd 
som fallit över en väg. Jämfört med 2018 har den 
dessa händelser ökat från en till tre. Fyra väder-
relaterade händelser har rapporterats under tredje 
tertialet 2019. Samtliga utgörs av översvämningar 
vid kraftiga regnväder. Totalt har denna kategori 
ökat från fyra insatser 2018 till nio under 2019. 

SÄKERHETSMÅL 7
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre väderrelaterade konsekvenser än under 2018 🡶 🔴 🔴
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SÄKERHETSMÅL 8
Omfattande skogsbränder ska minska

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre antal omfattande skogsbränder än under 2018 🡵 🔴 🔴

Analys
Även om det torra vädret kom tidigt i år så har 
inga skogbränder inträffat under våren, däremot 
har räddningstjänsten haft 13 gräsbränder vilket 
är lika många som 2018. 

Under andra tertialet inträffade ett antal skog- 
och gräsbränder men ingen under kategorin 
omfattande skogsbränder. 

Analys
Under 2019 larmades räddningstjänsten till 43 
antal olyckor i ämnet utsläpp av farligt ämne. Det 
är en negativ förändring från 2018 då antalet larm 
sammanfattades till 34. 

Olyckorna har varit av enklare karaktär och 
inte orsakat några allvarliga skador på människor 

däremot är alltid ett utsläpp av farligt ämne ett 
hot mot miljön. 

En händelse av allvarlig karaktär inträffade på 
Preemraffs anläggning där det läckte ut en okänd 
mängd svavelväte, raffinaderiets egen räddnings-
tjänst hanterade utsläppet. 

SÄKERHETSMÅL 9
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människa eller 
omgivande miljö

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Färre allvarliga skador på människor än under 2018 🡵 🔴 🔴
Färre allvarliga skador på omgivande miljö än 
under 2018 🡶 🔴 🔴

Den största branden under perioden inträffade 
i Bokenäs i slutet av juni månad, ytan omfattade 
två hektar. 

Under tredje tertialet 2019 har Förbundet inte 
larmats till någon brand i skog och mark. På års-
basis har antalet bränder i kategorin minskat från 
68 stycken år 2018, till 35 år 2019.  
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ÖVERGRIPANDE MÅL 1
Vi ska genomföra våra uppdrag snabbt och effektivt med rätt kompetens

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
bristande underhåll 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

En modern larmserver som klarar av utalarmering av 
samtliga styrkor i förbundet och övervakning av hela 
larmkedjan till 100 % 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Inga insatser mot olyckor ska påverkas negativt av 
brister i kommunikationsutrustningen 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Förrådshållning av överblivet material ska minskas 🡲  🔴 Nytt mål 
för 2019

Öka intäkterna för tjänster som ligger i linje med vår 
verksamhet 🡲 🔴 Nytt mål 

för 2019

Statistik ska kunna tas fram som påvisar mängden fel-
anmälningar och att de åtgärdas inom fastlagd tid 🡵 🔴 Nytt mål 

för 2019

Analys
Trots ett stort antal felanmälningar har inga 
insatser påverkats negativ av brister i material, 
kommunikationsutrustning eller fordon. 

Våra larmservrar har flyttats till vår lednings-
central (LC 54) i Trollhättan. Detta har inneburit 
att vi har minskat antalet larmservrar och fått en 
modern larmserver med 100% redundans. LC 54 
kan nu övervaka och sköta alla våra larm. 

Avveckling av förrådshållen, överblivet mate-
rial har avstannat, målet får skjutas fram till 2020.

Intäktsökning som satts upp som mål har inte 
genomförts, vilket ligger kvar på tidigare nivå.

Samtliga felanmälningar på fordon eller utrust-
ning, i Daedalos, har åtgärdats inom fastställd tid.
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Analys
Myndighetsutövningen följer i stort satta mål 
avseende effektiv och rättssäker ärendehantering. 

Målet att vi ska möta 4 % av medlemskom-
munernas befolkning i olika utbildnings- och in-
formationsinsatser uppnås. Efterfrågan på extern 
utbildning har under året motsvarat uppsatta mål 
för 2019.

Alla händelser följs upp kontinuerligt. Särskild 
olycksundersökning har utförts av de händelser 
som uppfyller kriterier för detta. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 2
Vi ska aktivt medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Myndighetsutövning inom lagstiftningsområdena 
skydd mot olyckor (LSO) och brandfarliga och explo-
siva varor (LBE) ska vara effektiv och rättssäker 🡲 🔴 Nytt mål 

för 2019

Ökad förståelse och förändrat beteende i samband 
med brand- och olycksrelaterade händelser ska med 
stöd till enskilda och organisationer ges genom tydlig 
rådgivning, information och utbildning

🡲 🔴 Nytt mål 
för 2019

Alla olyckor och händelser som föranlett en räddnings-
insats ska följas upp och analyseras med syfte att få 
underlag för intern och extern erfarenhetsåterföring för 
att skapa en lärande organisation

🡲 🔴 Nytt mål 
för 2019
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Analys
Förbundets frisknärvaro har under året legat sta-
bilt och har vid årets slut fortsatt följa trenden.

Förbundet har under året också satsat på utbild-
ning till personal inom jämställdhet och mång-
fald, detta har mynnat ut i en jämställdhetsplan 
för förbundet. Arbetet har gjorts i en referens-
grupp tillsammans med representanter för ledning 
och medarbetare samt fackliga organisationer.

Då det är ett lagkrav att ha en jämställdhets-

ÖVERGRIPANDE MÅL 3
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ha hög frisknärvaro, 94 % 96 % 🔴 🔴
Förbundet ska erbjuda en jämställd arbetsplats med 
plats för mångfald, 100 % 100 % 🔴 Nytt mål 

för 2019

Förbundet ska efterleva framtagen riktlinje kring värde-
grundsarbete, 100 % - 🔴 Nytt mål 

för 2019

Processkartläggning av stabens interna arbete sker 
för att kunna förenkla och effektivisera rutinuppgifter i 
vardagen, 100 % -  🔴 Nytt mål 

för 2019

plan, så har detta prioriterats under 2019. Värde-
grundsarbetet kommer som är en följd av jäm-
ställdhetsplanen genomförs hösten 2020.

Eftersom Förbundet under våren analyserade 
möjliga leverantörer till nytt tjänsteköpsavtal och 
i det läget inte visste hur ett nytt avtal skulle ut-
formas och användas, beslutades att avvakta med 
processkartläggning av stabens interna arbete 
tillsvidare.
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24  ÅRSREDOVISNING 2019 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN



MÅLUPPFÖLJNING

ÖVERGRIPANDE MÅL 4
Vi ska ha en god ekonomisk hushållning

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

För varje enskilt år ska intäkterna överstiga kostnaderna 
enligt balanskravet, 100 % kostnadstäckning 100 %  🔴 🔴
God Soliditet, minst 30 % 26,7 % 🔴 🔴
Hög kassalikviditet, betalningsförmåga på kort sikt, 
100 % 81,1 %  🔴 🔴
Hög självfinansieringsgrad av investeringar, 
minst 100 % 100 % 🔴 🔴

Analys
Förbundet når målet med 100% kostnadstäckning 
för 2019. Soliditeten uppgick till 26,7% för 2019 
(jmf 2018 30,5%). Soliditeten visar hur stor del 
av tillgångarna som finansieras med egna medel 
och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. 
Utvecklingen beror dels på förändring av eget 
kapital, dels på tillgångarnas värdeökning/värde-
minskning.

Förbundets kassalikviditet uppgick till 81,1% 
för 2019 (jmf med 64,9% 2018). Kassalikvidite-

ten har succesivt ökat över tid men för 2019 når 
vi inte tänkt mål nivå. Kassalikviditeten visar för-
bundets betalningsberedskap på kort sikt, vi har 
inte tagit hänsyn till de disponibla likvida medlen 
som finns på banken i form av checkkredit.

Självfinansieringsgraden för förbundet når 
målet på 100% för 2019 (jmf 73,3% 2018). 

Självfinansieringsgraden visar i vilken omfatt-
ning nya investeringar finansierats med egna 
medel.

ÖVERGRIPANDE MÅL 5
Vi ska ha bra styrsystem med uppföljningsbara mål

MÅL OCH MÅLNIVÅ Utfall 
2019

Måluppfyllnad 
2019

Måluppfyllnad 
2018

Förbundet ska ta fram ett handlingsprogram enligt LSO 100 % 🔴 🔴
Förbundet ska ha en verksamhetsplan med budget 100 % 🔴 🔴

Analys
Nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 
är antaget av direktionen 2019-12-13. Remissrun-
dan till myndigheter och organisationer medförde 
inga åtgärder i framtagen version. 

Direktionen har antaget verksamhetsplan med 
budget 2020-2022. Även intern kontrollplan för 
2020 är antagen av direktionen.
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Ålder
Antal totalt 

2019
% av total

2019
Antal heltid

2019
Antal deltid

2019
Antal totalt 

2018

 - 29 30 14,8% 7 23 29

30 - 39 41 20,2% 11 30 51

40 - 49 73 36,0% 21 52 73

50 - 59 46 22,7% 16 30 41

60 - 13 6,4% 7 6 9

TOTALT 203 100% 62 141 203

Personalstatistik
Den 31 december 2019 fanns det 203 personer 
anställda inom förbundet. Av de anställda var 
141 RiB personal. Av det totala antalet anställda 
var det 12 kvinnor. Av dessa kvinnor är 4 RiB 
anställda och 8 är heltidsanställda.

Åldersstruktur
Förbundets medelålder för brandmän i heltids-
styrka är 40,1 år, RiB personal 42,6 år och dag-
tidspersonal 49,5 år. Pensionsavtal för brandmän 
i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att 
gå i pension vid 58 års ålder och under de närms-
ta åren är flera pensionsavgångar att vänta.

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB personal. 

 

Väsentliga personalförhållanden
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PERSONAL

Personalrörlighet
Under året har 9 personer avlutat sina tjänster och 
förbundet har nyanställt 17 personer. 

Sjukfrånvaro
I tabellerna redovisas sjukfrånvaro fördelat per 
åldersgrupp, per kön samt hur stor andel av sjuk-
frånvaron som var långtidssjukskrivning under 
året.

Sjukfrånvaro per 
åldersgrupp 2019 2018

29 år eller yngre 0,35 % 0,70 %

30 till 49 år 2,48 % 2,10 %

50 år eller äldre 2,15 % 1,70 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Sjukfrånvaro per kön 2019 2018

Kvinnor 3,70 % 1,41 %

Män 1,97 % 1,89 %

TOTALT 2,15 % 1,84 %

Långtidssjukskrivning 2019 2018

Kvinnor 0,00 % 0,00 %

Män 0,20 % 0,66 %

TOTALT 0,18 % 0,60 %
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PERSONAL

Personalkostnader
Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2019 uppgick till 77 % av förbundets totala 
kostnader. 

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 
uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt okompenserad övertid 
minskade med -188 tkr vid 2019 års slut.

Lön är ett långsiktigt och strategiskt styrin-
strument för att attrahera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Förbundet arbetar för att minska löneskill-
naderna mellan lika och likvärdiga yrken dvs. 
kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor 
ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskill-
nader ska förekomma. Samtliga medarbetare ska 
bedömas på samma grunder oavsett kön, ålder, 
funktionshinder, etniskt ursprung, religion, sexu-
ell läggning eller facklig tillhörighet.

Lönen ska stimulera till förbättringar av verk-
samhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyl-

Belopp i tkr

Personal 2019 2018

Heltid, inklusive semesterlön 34 310    33 251

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 19 058    19 787

Övertid, fyllnadstid 1 087    1 770

OB, beredskap 2 443    2 478

Arvode/Förtroendevalda 557    500

Förändring semester- & 
löneskuld - 188    265

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 15 540    8 269

TOTALT 72 807    66 320

lelse. Medarbetare som presterar över förväntan 
skall premieras.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 1 310 tkr i personalrelate-
rade kostnader för företagshälsovård och kompe-
tensutvecklingskostnader. 

Förväntad utveckling
Staten har genomfört ett antal utredningar som på 
ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 
2020 kommer det handlingsprogrammet ligga till 
grund för arbetet under mandatperioden.  

Projektet gemensam operativ systemledning 
tillsammans med NÄRF kommer under verksam-
hetsår 2020 fortsatt utvecklas.  

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på 
personalförsörjning av RiB personal men även 
heltidsanställd brandpersonal.

Idag har vi en utryckningsorganisation som i 
stort arbetar med operativa frågor. Samhällsut-
vecklingen gör att vi måste arbeta mer förebyg-
gande på flera fronter. 

Förbundschefen går i pension under hösten 
vilket innebär ett arbete med rekrytering och 
förbundets fortsatta ledningsfunktioner.
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EKONOMISK REDOVISNING

RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 7 793 9 267 9 386

Medlemsavgift (drift) 70 338 70 338 68 422

Medlemsavgift (pension) 5 027 12 825 5 312

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 355 2 715 2 957

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -74 744 -75 347 -77 181

Pensionskostnader -5 027 -12 825 -5 312

Avsättning pensioner -2 355 -2 715 -2 957

Avskrivningar 3 -3 334 -3 902 -2 829

Jämförelsestörande poster 4  - 788 - 

VERKSAMHETNES NETTOKOSTNAD 53 1 144 -2 202

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 53 1 144 -2 202

Finansiella intäkter 5 0 0 0

Finansiella kostnader 6 -52 -27 -32

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 1 117 -2 234

Extraordinära poster 0  0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 1 117 -2 234
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EKONOMISK REDOVISNING

BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 26 116 20 648 21 304

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 8 3 943 3 943 4 546

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 9 10 746 11 846 9 131

Summa anläggningstillgångar 40 805 36 437 34 981

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 11 7 900 19 468 9 866

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 12 8 532 1 546 1 696

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 16 432 21 014 11 562

SUMMA TILLGÅNGAR 57 237 57 451 46 543

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -16 444 -14 211 -16 444

Årets resultat 243 -1 117 2 234

Resultatutjämningsreserv 0 0 0

Övrigt eget kapital 0 0 0

Summa eget kapital -16 201 -15 328 -14 210

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10 -10 746 -11 846 -9 131

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -10 746 -11 846 -9 131

Skulder

Långfristiga skulder 13 -4 090 -4 379 -5 383

Kortfristiga skulder 14 -26 200 -25 898 -17 819

Summa skulder -30 290 -30 277 -23 202

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0

Ansvarsförbindelser 0 0 0

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 0 0 0

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-57 237 -57 451 -46 543
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EKONOMISK REDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2019 2019 2018

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 694 1 805

Fordon och transportmedel 7 250 2 552 0

TOTALA INVESTERINGAR 7 450 3 246 1 805

Förbundet har investerat i materiella anläggnings-
tillgångar för 3 246 tkr under året. Investering-
arna ligger betydligt lägre än budgeterat och det 

beror på lång leveranstid av förbundets nya släck/
räddningsfordon. Fordonet kommer att gå i drift i 
början av 2020.

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

Belopp i tkr not 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 117 -2 234

Justering för av- och nedskrivningar, materiella anlägg-
ningstillgångar

3 3 902 2 829

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 8 603 603

Justering för gjorda avsättningar 10 -2 715 -2 957

Justering för försäljning/utrangering 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 907 -1 759

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -9 601 400

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 8 079 327

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 385 -1 032

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -3 246 -1 805

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 246 -1 805

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0 0

Amortering av skuld 13 -1 003 -628

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 9 2 715 2 957

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 711 2 329

ÅRETS KASSAFLÖDE -150 -508

Likvida medel vid årets början 12 1 696 2 204

Likvida medel vid årets slut 12 1 546 1 696
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EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING
Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

Myndighetsutövning 741 948

Årsavgift automatiska larm 1 526 1 358

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 185 2 214

Ersättning för utbildning 737 1 059

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 10 7

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 147 357

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 275 290

Förs. av produkter, material 15 317

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 686 1 640

Investeringsbidrag, MSB 400 25

Övriga intäkter o ersättningar 1 545 1 171

Summa 9 267 9 386

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2019 2018

Fastighetskostnader 6 639 6 657

Transportmedel 2 770 2 673

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 398 1 315

Löner och personalomkostnader 57 267 58 051

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 1 224 1 531

Övriga kostnader 6 049 6 954

Summa 75 347 77 181

Räkenskapsrevision 2019 2018

Total kostnad för räkenskapsrevision* 99 135

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 57 47

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 99 024 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunningt 
biträde uppgår till 56 996 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2019 2018

Maskiner 89 87

Inventarier 1 488 405

Byggnadsinventarier 99 73

Fordon och transportmedel 2 225 2 265

Summa 3 902 2 829
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EKONOMISK REDOVISNING

Not 4 Jämförelsestörande poster 2019 2018

Försäljning av fordon 470 -

Intäkt helikopterkostnad MSB 318 -

Kostnad för branden Bratteröd - 929

Summa 788 929

Not 5 Finansiella intäkter 2019 2018

Räntor likvida medel 0 0

Summa 0 0

Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

Räntekostnader 14 19

Bankkostnader 13 13

Summa 27 32

Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 806 806

Investeringar 63 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 806

Ingående av- och nedskrivningar -155 -68

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -89 -87

Utgående av- o nedskrivningsvärde -244 -155

Utgående bokfört värde 625 651

Inventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 6 555 3 357

Investeringar 627 3 199

Försäljning/utrangering -200 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 6 982 6 556

Ingående av- och nedskrivningar -2 622 -2 218

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 200 0

Årets av- och nedskrivningar -1 488 -404

Utgående av- o nedskrivningsvärde -3 910 -2 622

Utgående bokfört värde 3 072 3 934
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Not 7 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 532 213

Investeringar 0 319

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -179 -107

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -99 -73

Utgående av- o nedskrivningsvärde -278 -180

Utgående bokfört värde 253 352

Bilar och transportmedel 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 26 501 26 501

Investeringar 191 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 26 692 26 501

Ingående av- och nedskrivningar -10 205 -7 940

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -2 225 -2 265

Utgående av- o nedskrivningsvärde -12 430 -10 205

Utgående bokfört värde 14 262 16 296

Pågående arbete maskiner och inventarier 2019 2018

Ingående balans 72 319

Investeringar, omförda under året 2 364 -247

Utgående anskaffningsvärde 2 436 72

Utgående bokfört värde 2 436 72
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Not 8 Finansiella leasingavtal 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -4 498 -3 895

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -5 101 -4 498

Utgående bokfört värde 3 943 4 546

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är 
beräknad genom en summering av återstående leasingavgifter exklusiver moms. I noten redovisas vär-
det vid årets början som leasingfordon och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats 
under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig 
respektive långfristig del.

Not 9 Långfristig fordring, medlemskommuner 2019 2018

Ingående fordran (pensionsavsättning) 9 131 6 174

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 2 715 2 957

Utgående balans 11 846 9 131

Not 10 Avsättning pensioner 2019 2018

Ingående värde avsättning pensioner 9 131 6 174

Avsättning pensioner 2 715 2 957

Utgående värde avsättning pensioner 11 846 9 131

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 11 846 tkr varav periodens är 2 715 tkr. Enligt finansiell 
överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår 
personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad 
pensionsrätt fr.o.m. 2015 belastar RMB som en direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommu-
nerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 11 Fordringar 2019 2018

Kundfordringar 7 229 7 162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 353 2 264

Fordran moms 1 881 439

Övriga fordringar 5 1

Utgående balans 19 468 9 866
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Not 12 Kassa och bank 2019 2018

Ingående värde 1 696 2 204

Förändring perioden -150 -508

Utgående balans 1 546 1 696

Not 13 Långfristiga skulder 2019 2018

Kostnadsersättning investeringsbidrag 1 440 1 465

Årets förändring, avskrivning -401 -25

Leasingskuld, långfristig del 3 943 4 546

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 4 379 5 383

Not 14 Kortfristiga skulder 2019 2018

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 5 167 1 392

Löneskuld 6 669 6 808

Skuld till staten 2 307 2 319

Övriga kortfristiga skulder 11 153 6 697

Utgående balans 25 899 17 819
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Förbundets redovisning upprättas enligt kommu-
nallagen och enligt kommunala redovisningsla-
gen samt följer anvisningar och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning, RKR. 
I vissa fall, där praxis inte är enhetlig, görs vissa 
avsteg från rekommendationerna från normgivan-
de organ.  Förbundet följer god redovisningssed, 
övergripande principer såsom försiktighetsprin-
cipen, matchningsprincipen samt principen om 
öppenhet. Detta ger sammantaget en rättvisande 
bild av förbundets ekonomiska resultat och ställ-
ning på bokslutsdagen.

God redovisningssed
God redovisningssed ska medverka till att 
redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett 
objektivt beslutsunderlag för aktörer inom och 
utom förbundet. God redovisningssed bygger på 
ett antal grundläggande principer. 

Inkomster och utgifter hänförs till rätt period 
och intäkter matchas mot de kostnader som 
uppstått. Värdering av tillgångar och skulder sker 
utifrån att resultatet i verksamheten ska vara rätt-
visande.  Principen om öppenhet i redovisningen 
är viktig för förbundet som är en demokratiskt 
styrd organisation.

Periodisering
Intäkter och kostnader på väsentliga belopp pe-
riodiseras så att de hänförs till det redovisningsår 
de hör till. Personalkostnaderna periodiseras 
genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs.  
Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är upptagna i balans-
räkningen till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar. 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. 
Avskrivningstiden baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker 
med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstill-
gångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

För räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
gäller att investeringen ska ha en nyttjandetid om 
minst tre år och anskaffningsvärdet ska överstiga 
ett prisbasbelopp. Tillämpningen om anskaff-
ningsvärdet ett prisbasbelopp började gälla från 
och med 2017-01-01, för investeringar gjorda 
före detta datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp 
som gräns för att klassas som investering.

Pensioner
En finansiell överenskommelse är gjord mellan 
förbundet och medlemskommunerna att reglering 
av pensioner sker separat från kostnader för den 
löpande verksamheten. Det innebär att den fak-
tiska pensionskostnaden för respektive år regleras 
fullt ut gentemot medlemskommunerna.  Avsätt-
ningar för pensionsskulden upptas i förbundets 
balansräkning på skuldsidan och med en lika 
stor post på tillgångssidan avseende fordran på 
medlemskommunerna. För samtliga regleringar 
tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Måluppföljning
Förbundet följer upp de 14 målen i verksam-
hetsplan 2019, antagna av Förbundsdirektionen 
2018-09-25.

Övrigt
Förbundet använder sig av balanskonton enligt 
Kommun-Bas 2013.
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ÖVRIGT

BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk.

Avsättningar
Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas 
storlek eller betalningstidpunkt inte är helt be-
stämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, inklu-
sive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen.

Avskrivningar
Årlig kostnad för värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar beräknad utifrån förväntad nytt-
jandetid.

Balanskrav
Balanskravet innebär att intäkterna ska vara stör-
re än kostnaderna, dvs resultatet ska vara positivt. 
Detta är en miniminivå för att ha god ekonomisk 
hushållning.

Balansräkning
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, 
avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Eget kapital
Eget kapital definieras som totala tillgångar mi-
nus totala avsättningar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader
En post klassificeras som extraordinär om den 
saknar samband med förbundets ordinarie verk-
samhet, inte inträffar ofta eller regelbundet och 
uppgår till väsentliga belopp.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Finansieringsanalysen/Kassaflödesanalysen ska 
redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorer-
na löpande verksamhet, investeringar och finan-
siering som mynnar ut i förändring av likvida 
medel.

Kassalikviditet
Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i 
förhållande till kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller inom ett år.

Leasing
Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på 
transaktionens ekonomiska innebörd. Ett finan-
siellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga, medan ett operationellt leasing-
avtal motsvarar hyra av objektet. 

Likvida medel
Medel i kassa, på bank– och plusgiro.

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder/fordringar
Skulder och fordringar som förfaller senare än ett 
år efter räkenskapsårets utgång.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till den pe-
riod då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning
Resultaträkningen innehåller kostnader och in-
täkter och visar årets ekonomiska resultat och hur 
det uppkommit. Den visar även förändringen av 
det egna kapitalet.

Självfinansieringsgrad
Vilken grad nya investeringar finansierats med 
egna medel. Egna medel (resultat + avskrivning-
ar)/Totalt tillförda medel.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansierats med 
främmande kapital.

Soliditet
Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget 
kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 
självfinansierade tillgångar.
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2020-04-16 Dnr KS 2020/00250 

  

 

Handläggare 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019 

Sammanfattning 

Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2019 blev 
820 518 tkr (507 375 kr föregående år).  
  
Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens 
förvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att 
verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna 
bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Någon 
grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter föreligger inte.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 2019.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar, 
  
att godkänna årsredovisningen 2019.   
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Stiftelsen Ljungskilehem 
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Handläggare 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för 

bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 

Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 

Uddevallahem Holding AB 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning med revisionsberättelser 
för 2019 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen. Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Uddevallahem 
Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen 
och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska 
resultatet för moderbolaget uppgår till 36 129 tkr (38 788 tkr föregående år) och för 
koncernen 34 275 tkr (32 735 tkr föregående år).  Revisorerna bedömer att styrelsen har 
utfört sitt uppdrag i enlighet med Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess 
ledamöter föreligger inte.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16. 
Årsredovisning Uddevallahem 2019. 
Årsredovisning Uddevallahem Sundberg AB 2019. 
Årsredovisning uddevallahem Holding AB. 
Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till revisorernas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
  
att godkänna årsredovisning för 2019.    
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
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KORT OM UDDEVALLAHEM
Uddevallahem är en kommunal bostadsstiftelse 
inom den svenska allmännyttan, vilket innebär att vi 
verkar för allas rätt till ett eget boende. Vår styrelse 
väljs av Uddevallas kommunfullmäktige.

Uddevallahems affärsidé är att förvalta, utveckla 
och bygga fastigheter i Uddevalla kommun.  
Vi äger 4 675 bostäder och 781 lokaler.

Fler än 9 000 personer, eller drygt var sjätte 
Uddevallabo, bor hos Uddevallahem. Det gör oss 
till den största aktören på bostadsmarknaden i 
Uddevalla.

Med det följer att vi tar ett stort samhällsansvar för  
utvecklingen i vår kommun. Uddevallahem vill vara 
en värd för alla och bida till att skapa ett hållbart liv 
i Uddevalla.

Omslagsbilden:  
Medarbetare från olika avdelningar i porten på Tallvägen 10.
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4 UDDEVALLAHEM ÅRSREDOVISNING 2016

ANTAL
ANSTÄLLDA

76
2018
77

MARKNADSVÄRDE 

4 242 Mkr
2018

4 030 Mkr

SYNLIG  
SOLIDITET

19,4 %
2018

18,1 %

ANTAL
FASTIGHETER

88 st
2018

88 st

SNITTHYRA
KRONOR/KVM 

1 022
2018
989ANTAL BOSTÄDER

4 675 st
2018

4 595 st
ANTAL

LOKALER

781 st
2018

729 st

VAKANSGRAD 

0,07 %
2018

0,04 %

UDDEVALLAHEM 
PÅ EN MINUT
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OMSÄTTNING

345,2 Mkr
2018

315,4 Mkr

RESULTAT
FÖRE SKATT

43,6 Mkr
2018

37,8 Mkr

INVESTER INGAR

83,9 Mkr
2018

339,9 Mkr

UNDERHÅLLS-
KOSTNADER

40,8 Mkr
2018

34,2 Mkr

UTHYRNINGSBAR  
 YTA, BOSTÄDER

280 110 kvm
2018

278 394 kvm

UTHYRNINGSBAR
YTA, LOKALER

51 220 kvm
2018

47 316 kvm

BOSTADSSÖKANDE

16 300 pers.
2018

14 300 pers.

 POSITION

Vi utvecklar
Uddevalla
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2. 70-årsfirande + Cirkus 
2019 fyllde Uddevallahem 70 år. Det firades tillsammans 
med hyresgästerna och cirkus Brazil Jack som bokads 
speciellt för våra hyresgäster. Cirkusen blev fullsatt. 

1. Varumärkesarbete 
Under 2019 sjösattes en ny varumärkesstrategi med en tydlig vision och kärnvärden som ska genomsyra både den 
interna- och den externa kommunikationen. Vad Uddevallahem står för från och med nu är att vara en värd för alla 
och jobba för att tillsammans skapa ett hållbart liv i Uddevalla.

FEM STORA HÄNDELSER 
UNDER 2019
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4. En insats för  
miljö och människa 
I december 2019 tog Udevallahem initiativet till att 
städa upp i staden, skapa gemenskap och bidra tll 
välgörenhet. En ploggar-tävling arrangerades med 
stadens grundskolor där den klass som plockat 
mest skräp vann. Det blev totalt 5,5 ton skräp som 
plockades upp från gator och natur, vilket i sin tur 
översattes till en summa pengar om 22 000kr som 
skänktes till Radiohjälpens insamling Musikhjälpen.

3. Inflytt Sundberg
Äntligen inflytt i det omtalade nybygget  
Sundberg. De 26 st hyresrätterna är nu  
bebodda och Uddevallahems huvudkontor  
är på plats med personal och kundservice.

5. Viktiga beslut om  
betydelsefulla satsningar 
I slutet av 2019 beslutade styrelsen att vi ska satsa 
på nybygge på Strömstadsvägen med fokus på  
smarta, mindre lägenheter. Att även sätta igång  
ROT-renoveringar i våra bostäder i Uddevallas norra 
stadsdelar är ett stort och betydelsefullt projekt för  
de fastigheter vi förvaltar i området och inte minst  
för de hyresgäster som bor där.
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VD HAR ORDET 
När drätselkammaren 1949 grundade Uddevallahem så var det en i en stark vision om att bygga 
ett bättre samhälle. Tillsammans lade de grunden till det som idag är Uddevallahem. I 70 år har 
vi följt samma ambition, nämligen att skapa en bättre framtid. Som stiftelse har vi förmåga att 
tänka långsiktigt och tillsammans har vi visat att vi tillför samhällsnytta till Uddevalla kommun.

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS – VÅRA 
VÄRDERINGAR BESTÅR

Världen ser nu helt annorlunda ut, digitaliseringen  
utmanar våra föreställningar och vänder upp och ner  
på hierarkier. Det som däremot inte har förändrats är 
värderingarna som Uddevallahem en gång byggdes på: 
en tro på vår förmåga att göra skillnad för samhället. 
Det är en lika kraftfull kompass idag som för 70 år sen.

 
KUNDEN I FOKUS

När bostadsbristen är stor och nyproduktionstakten hög 
är det extra angeläget att hålla i minnet att förvaltningen, 
det vill säga det kundnära arbetet, är basen i vår verk-
samhet. Det är därför glädjande att se att den löpande 
kundundersökningen ger oss goda betyg som står sig 
mycket väl i konkurrensen med både andra privata och 
allmännyttiga bolag.

 
FASTIGHETER FÖR MÄNNISKOR

Vi lägger stora resurser på att underhålla våra hus och 
grönytor. Vi gör det för våra nuvarande kunder men 
även för att kommande generationer skall ha ett trivsamt 
boende. Vi är en värd för alla och tar vårt allmännyttiga 
uppdrag på allvar. Vi kallar oss med rätta experter men är 
förstås bara människor som brinner för våra värde- 
ringar. Med det som ledstjärna löser vi varje dag  
utmaningar för en hållbar och inkluderande framtid.

STIFTELSEFORMEN GER OSS FRIHET

Det gör oss oberoende av kvartalsekonomins kortsiktiga 
krav och ger oss frihet att följa våra grundares ambition 
att vara med och utveckla det samhälle vi är en del 
av. Vårt syftesdrivna arbetssätt har visat sig lyckosamt. 
Uddevallahems vinst är resurser som går direkt till  
samhällsnytta i form av återinvesteringar och samhälls- 
engagemang.

 
IDÉER, KUNSKAP OCH SAMARBETE

Världen står inte still och det gör inte Uddevallahem 
heller. Därför arbetar vi intensivt med att utmana våra 
egna affärsmodeller med intern innovation och entre-
prenörsanda. Då är det viktigt att odla och utveckla de 
människor som arbetar hos oss. Lika viktigt är samarbete 
med övriga aktörer i civilsamhället. Vi menar att vi till-
sammans skapar ett hållbart liv i Uddevalla.

Thomas Aebeloe  
VD
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NYPRODUKTION

Sundberg

I kvarteret Sundberg, det andra av Uddevallahems två stora 
centrumprojekt på kort tid, finns nu en stor huskropp över hela 
kvarteret med 26 hyreslägenheter, 52 LSS-bostäder samt ett 
nytt eget huvudkontor. 35,8 procent av fastigheten har vi avytt-
rat till HSB Norra Bohuslän, som byggt 43 bostadsrätter där.

 
Krummedike

Sedan 2018 äger Uddevallahem fastigheterna Krummedike 16 
och 17, med ett mycket bra läge mitt i centrala Uddevalla. Det 
måste till en ny detaljplan innan nya bostäder kan bli aktuella. I 
dagsläget finns ett K-märkt bostadshus, en restaurang och ett 
antal parkeringsplatser på fastigheterna. 

ROT-RENOVERINGAR

Spiggen

I mars 2018 inledde vi en ROT-renovering av de 68 lägenheter-
na i kvarteret Spiggen på Tureborgsvägen 22. Första etappen 
blev klar samma år, och etapp två i början av 2019. I renovering-
en ingick byte av kök och badrum, renovering av hall, installation 
av ny ventilationsanläggning med mera. Det här är det sista 
huset som återstår att ROT-renovera i Uddevallahems stora 
bestånd på Tureborg

Graniten 1, Marmorn 1 och Marmorn 3

En stor ROT-renovering har pågått sedan våren 2017 och 
avslutats under 2019 på Östanvindsvägen 12, 13, 14, 16, 19 
och Ögårdsvägen 1. Vi har totalrenoverat kök och badrum, 
installerat ny ventilations- och elanläggning, vi har gjort olika 
åtgärder för att minska energiåtgången med mera. Dessutom 
har vi bytt fasad på höghusen på Östanvindsvägen 12-16.

 
Gullholmen 1 och Flatö 2

ROT-renovering pågick under hösten och färdigställdes till 
jul i de 29 lägenheterna på Sunnanvindsvägen 2 och 4. Här 
utfördes även en fasadrenovering och ombyggnad av lokal till 
lägenhet. Efter jul påbörjas ROT-renovering i 52 lägenheter på 
Bidevindsvägen 1 och 3 i Kv Flatö 2. 

UNDERHÅLL

Ett väl fungerande underhåll av fastigheterna är viktigt för att 
hålla dem i bra skick och ge våra hyresgäster ett bra boende.

Under 2019 har vi till exempel påbörjat utbyte av balkong- 
räcken/tak och monterat balkonginglasningar i Kv Finland 1, 
renoverat 6 kök på Melodivägen och på Kaprifolens grupp- 
boende, delvis byggt om vårdcentralen på Skogslyckan och 
renoverat korridorer i gruppbostaden på Banjovägen.

VÅRA FASTIGHETER
Det fortsätter att byggas nya bostäder runt om i landet för att möta den stora efterfrågan  
på hyresrätter. Uddevallahem är inget undantag. 2019 har vi färdigställt en nyproduktion  
i Kv Sundberg 16 och påbörjat projektering att bygga lägenheter i Kv Bastionen 16  
på Strömstadsvägen.

Dalaberg, NorrTureborg
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HYRESGÄSTUNDERSÖKNINGEN

Den kundundersökning vi gör löpande visade vid årets slut att 
43 procent av våra kunder ger oss högsta betyg på en 5-gradig 
skala. Uddevallahem ligger därmed högre än genomsnittet för 
bostadsbolag som använder samma mätmetod. Snittet ligger 
på 35 procent.

Likväl jobbar vi vidare med olika åtgärder för att få kundnöjd- 
heten att bli ännu högre. Våra prioriterade förbättringsområden 
är städning av trapphus samt trygghetsfrågor i våra områden. 

Vår ambition är också att få fler av våra hyresgäster att svara 
på enkäten. Under året har vi förberett en förbättring i form av 
påminnelse via sms samt att vi i större utsträckning än tidigare 
kommunicerar ut vilka åtgärder som vidtagits utifrån kundernas 
betyg och förbättringsförslag. 

TROGNA HYRESGÄSTER

Uddevallahem har många hyresgäster som troget bott hos oss 
i många år. I november bjöd vi in närmare 50 hyresgäster som 
i år har bott i 30, 40 eller 50 år i sträck hos Uddevallahem till 
tårtkalas och rundvisning i Uddevallahems nya lokaler. Samtliga 
av dessa hyresgäster premierades också med presentkort.

SATSNINGAR PÅ UTEMILJÖERNA OCH TRYGGHET

Ambitionerna är höga gällande våra utemiljöer och vi ser att  
det uppskattas av våra hyresgäster. Vårt självklara mål är att 
kunderna ska trivas i sina bostadsområden, att de ska känna  
sig trygga och att de ska vilja nyttja utemiljöerna. 

Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi genomfört trygg-
hetsvandringar som bland annat resulterat i ny och förbättrad 
utebelysning.

Arbetet med att installera passersystem i våra Norra stads- 
delar fortsätter. Även på Fjällvägen 28 och Bävedalsvägen 6  
har arbetet med att montera nya lås och passersystem  
kommit igång. Även dessa åtgärder är ett av stegen för att  
öka tryggheten i våra fastigheter.

KUNDAKTIVITETER

Våra kunder har olika förutsättningar att ta del av samhällets 
utbud. Därför tycker Uddevallahem att det är viktigt att varje år 
erbjuda olika typer av aktiviteter. Under 2019 har vi i samband 
med vårt 70-årsjubileum bjudit in till en cirkusföreställning till 
reducerat pris. Vi har också erbjudit möjligheten att gå på bio 
till ett lägre pris för våra yngsta hyresgäster. Dessutom har vi, 
inte minst via vår sponsring, kunnat erbjuda våra hyresgäster 
biljetter till olika sport- och kulturevenemang. Vi är också enga-
gerade i till exempel Tureborgsdagen och Skogslyckedagen.

INFLYTTNING OCH BOSTADSKÖ

I juni flyttade våra hyresgäster in i de 26 nyproducerade lägen-
heterna i kvarteret Sundberg. Och strax efter det, i samband 
med vår egen flytt till nya lokaler bjöd vi på tårtkalas i våra nya  
kundservicelokaler.

Efterfrågan på våra lägenheter är fortfarande stor. Vakansgraden 
har under året varit i praktiken obefintlig. Vår bostadskö växer 
hela tiden och vid årsskiftet hade vi omkring 16 300 personer i 
kön varav 12 % har sökt en lägenhet de sista tre månaderna. 

MARKNADSAKTIVITETER

Under året var vi med på den stora stadsfestivalen Uddevalla- 
kalaset under tre dagar. Tillsammans med Uddevalla Energi  
och Västvatten tog vi emot besökare i vårt gemensamma tält. 
Det var givande dagar med många trevliga möten med både 
befintliga och framtida kunder. Ett annat viktigt evenemang 
för oss var den lokala bomässan Bo i Uddevalla i våras, där vi 
träffade många kunder och pratade om framtida projekt samt 
fördelarna med att bo i hyresrätt.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bra och tydlig information är viktigt för att hyresgästerna ska 
trivas. Uddevallahem jobbar därför aktivt med att förmedla 
nyheter och annan viktig information till våra kunder. Vi provar 
ständigt nya vägar för att både förbättra och förfina kommuni-
kationen och här är digitalisering ett ledord. Under året har vi 
kommit igång med att skicka ut sms med information till våra 
hyresgäster vilket har varit ett effektivt sätt att snabbt nå ut 
med viktiga budskap, exempelvis vid stopp i hiss. 

Under hösten implementerade vi vår FAQ (Frequently Asked 
Questions/Frågor och svar) och en chat-funktion på hemsidan. 
FAQ’n har gett goda resultat och har vid årets slut haft i 
genomsnitt 32 besökare om dagen, vilket i sin tur leder till  
färre frågor av enklare karaktär till kundservice. 

Våra viktigaste kanaler för att nå ut brett med information är 
hemsidan, kundtidningen Bo&Trivas, e-post och sms-utskick, 
Facebook och numera även Instagram. Vår nya satsning på 
Facebook som kommunikationskanal har skapat engagemang 
bland våra följare. Antalet följare har genom satsningen också 
ökat från 3 000 till dryga 3 300.

Samtidigt sätter vi fortsatt stort värde på det personliga mötet 
och arbetar aktivt med att ge samma goda bemötande oavsett  
i vilken kanal kunden väljer att kontakta oss. Under året har  
förvaltare och bovärdar tillsammans med kundservice bjudit in 
till flertalet bostadsmöten i våra olika bostadsområden.

VÅRA KUNDER
Drygt 9 000 personer bor hos Uddevallahem. De är våra kunder, det är för dem vi finns. 
Uddevallahems ambition är att kunderna ska känna inflytande över sitt boende, att de ska 
trivas, vara trygga, känna sig viktiga och vara välinformerade. Den löpande kundunder- 
sökning vi gjort under 2019 visar att kunderna är nöjda med vad vi gör.
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UDDEVALLAHEM I SAMHÄLLET

Samarbete med Uddevalla kommun

Under året har vi samarbetat med arbetsmarknadsavdelningen 
på Uddevalla kommun vilket har resulterat i att vi under 2020 
anställer nio lokalvårdare och tar över städning i våra trapphus 
och tvättstugor i egen regi. 

Jobb- och utbildningsmässan

I mars deltog vi på den stora jobb- och utbildningsmässan i 
Agnebergshallen. Den är ett viktigt skyltfönster för oss ut mot 
ungdomar. På mässan berättar vi om oss och vår bransch – och 
knyter kontakter med ungdomar för framtiden. Många besökte 
vår monter för att få veta mer om Uddevallahem, och ställa  
frågor om möjligheten till sommarjobb hos oss. 

 

Sommarjobbare och praktikplatser

Ett sommarjobb ger ungdomar värdefull kunskap om arbetslivet 
och om att ta ansvar, samtidigt får man en möjlighet att tjäna 
sina egna pengar. Uddevallahem kunde den gångna sommaren 
anställa ett 20-tal ungdomar under en femveckorsperiod. Dessa 
ungdomar rekryteras enbart inom vårt eget fastighetsbestånd. 
Ett strategiskt val för att kunna ge tillbaka till våra kunder och 
erbjuda våra kunders barn ett första arbete. De arbetar främst 
med att sköta om våra yttre miljöer. Jobbet vi erbjuder innebär 
både frihet och ansvar, vilket brukar vara uppskattat av  
ungdomarna.

Vi erbjuder också ett antal säsongsanställningar inom yttre miljö 
varje år. Ett val vi gör för att kunna upprätthålla den kvalité vi 
önskar under växtsäsongen då trycket är som högst.

Vi tar också emot ett stort antal praktikanter, därför att vi vet 
att det är en värdefull erfarenhet att få bekanta sig med arbets-
marknaden och skapa intresse och kunskap för vår bransch. 
Något som är nytt för oss men som varit mycket givande är  
att vi tagit emot LIA praktikanter som läser till bland annat  
fastighetsförvaltare.

Sponsring

Uddevallahem värnar om Uddevalla. Vi vill att Uddevalla ska vara 
en trivsam och attraktiv kommun att leva i. Ett rikt föreningsliv 
är en viktig faktor i de här sammanhangen. Med vår sponsring 
stödjer vi verksamheter som på olika sätt berikar Uddevalla och 
gör det till en bättre kommun att bo i. Vi stöttar såväl idrotts- 
föreningar som kulturliv, med vår sponsringspolicy som vägvisare.

Välgörande ändamål

Årligen stöttar vi olika initiativ och verksamheter som jobbar för 
ett bättre samhälle. Det handlar till exempel om stöd till polisens 
informationskampanj om narkotika till högstadieelever och om 
stöd till drogfri skolavslutning. Dessutom lät Uddevallahem till-
sammans med vår personal besluta att årets julklapp återigen 
går till Barncancerfondens viktiga arbete.

HÅLLBARHET
Som en del av allmännyttan är Uddevallahem mer än bara ett bostadsbolag. Vi tar ett större 
samhällsansvar och är en drivande aktör av en hållbar utveckling i vårt samhälle. Det innebär 
för oss att ta ett helhetsansvar – för miljö, ekonomi och social utveckling.

MILJÖ/ENERGI

Allmännyttans Klimatinitiativ

Uddevallahem anslöt sig 2018 till Allmännyttans Klimatinitiativ, 
ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthus- 
gaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

• En fossilfri allmännytta senast år 2030

•  30 procents lägre energianvändning till 2030  
(räknat från år 2007).

Därutöver finns tre frivilliga fokusområden där varje enskilt 
bolag kan arbeta med sina koldioxidutsläpp. Uddevallahem 
har bestämt att lägga fokus på ett klimatsmart boende. Det 
innebär att vi ska underlätta för hyresgästerna att minska sin 
klimatpåverkan och tillsammans med dem skapa ett hållbart liv i 
Uddevalla. Vi som bostadsbolag kan bygga nya hus med klimats-
mart energiförbrukning och materialval, renovera och förvalta 
det fastighetsbestånd som finns med energieffektivisering i 
åtanke. Vad vi kan göra för att underlätta för våra hyresgäster  
är att lyssna på vad de själva har för behov, bevaka trender 
och utifrån det skapa förutsättningar, till exempel att erbjuda 
laddplatser för elbilar, underlätta möjlighet till källsortering och 
digitalisering av hemmen. I framtiden hoppas vi också kunna 
erbjuda olika typer av delningstjänster som bilpool och lådcyklar.

Det är allmännyttans branschorganisation Sveriges Allmännytta 
som via klimatinitiativet uppmuntrar de allmännyttiga bostads- 
företagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.  
177 bostadsföretag över hela landet har hittills anslutit sig.

Energi och sopor

Vi jobbar på olika sätt för att påverka våra kunders beteende  
för ett mer hållbart samhälle. Det innefattar att vi långsiktigt 
jobbar för att minska energianvändning och vattenförbrukning  
i vårt fastighetsbestånd. En prioriterad fråga är också att  
utbilda våra hyresgäster i sophantering, så att mängden  
felsorterat avfall minskar. 

Miljövänliga maskiner

Uddevallahem väljer att investera i batteridrivna maskiner  
istället för bränsledrivna i den utsträckning som är möjlig.  
Vi ser det som en investering både för miljön och arbetsmiljön, 
dessutom ger det en trevligare boendemiljö för våra kunder. 
2019 är 5stycken robotgräsklippare i drift som ett resultat av 
detta beslut. Vi fasar ut motorsågar, trimmers, lövblåsare och  
så vidare allt eftersom de slits ut och då är batterimaskiner  
det självklara valet.
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ORGANISATION
Vi vill att Uddevallahem ska präglas av en kultur av delaktighet och engagemang 
där alla vet vad som förväntas av dem och där rollerna är tydliga.

ORGANISATIONEN

I början av året återgick förvaltningen till att ha tre förvaltare 
(två i Uddevalla, en i Ljungskile) som är ansvariga för var sitt 
distrikt och arbetsleder sin respektive personal. Två besiktnings-
män, en till respektive förvaltare i Uddevalla har tillsatts. 

Under sommaren gjordes en mindre organisationsförändring där 
Kundservice samt Marknad/kommunikation lyftes ut ur Kund- 
och verksamhetsstöd för att bilda avdelningen Kundservice. 
Organisationens verksamhet delades därmed in i fyra ben  

– Fastighet, Förvaltning, Verksamhetsstöd samt Kundservice. 

I vår kundservice fortsätter vi att se över vårt arbetssätt, i syfte 
att bli ännu bättre och samtidigt förenkla för våra kunder. Vi 
jobbar inte minst med att öka vår service till kunden genom 
effektivisering och digitalisering, men utan att göra avkall på  
det personliga mötet.

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN

Precis som föregående år lät vi 2019 göra en medarbetar-
undersökning. Kartläggningen fokuserar på områden som 
påverkar prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en lång-
siktigt hållbar arbetsplats. Resultatet av undersökningen visar 
att vi ökade från 3,7 till ett resultat på 4,1 på en 5-gradig skala. 
Därmed nådde vi också vårt mål på 4,0. Undersökningsföretaget 
Sustainable Performance hjälpte oss att genomföra undersök-
ningen.

FLYTT AV HUVUDKONTORET

I juni flyttade vi vårt huvudkontor till nya fina lokaler i kvarteret 
Sundberg med besöksadress på Norra Drottninggatan 15 i  
centrala Uddevalla.

ARBETSMILJÖ

Under året har vi tagit beslut om att göra en revidering av hela 
vårt ledningssystem och kommer under april 2020 att lansera 
resultatet av arbetet i ett nytt intranät, vår värd, i syfte att göra 
det mer användarvänligt. Avvikelsehanteringen kommer att 
göras digitalt i vårt nya intranät. 

Våra nya lokaler ställer andra krav på oss och därför har en  
hot- och våldutbildning genomgåtts. 

Vi har startat med frukostmöten en gång i månaden där vi tar 
upp goda exempel och utser månadens Värdsmästare.

Samtliga medarbetare har genomgått en kurs i mänskliga rättig-
heter vilken följdes upp av en intern workshop där vår arbets-
miljö ur ett nuläge och önskat läge belystes.

FRISKVÅRD

Uddevallahem erbjuder all personal ett generöst friskvårds- 
bidrag för att uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. En personal-
grupp som kallas ”festhälsan” arrangerar gemensamma  
aktiviteter för att uppmuntra en aktiv fritid.

Vi deltog i vårruset och i somras sprang ett dussintal 
Uddevallahemsanställda det spektakulära Run Dirt Race i 
Uddevallahems namn.

HÄLSA

Vår frisknärvaro uppgick under 2019 till 97,07 (95,9) procent.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bostadsstiftelsen Uddevallahem, med organisationsnummer 858500-2366, avger härmed årsredo-
visning för räkenskapsåret 2019. Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestå-
ende av dotterbolagen Uddevallahem Sundberg AB, Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem 
Holding AB. Styrelse och verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Styrelsens 
säte: Uddevalla kommun. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)Alla belopp redovisas, 
om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

DETTA ÄR UDDEVALLAHEM

Uddevallahem grundades 1949 och har sedan dess varit en 
kommunal stiftelse inom den svenska allmännyttan. Företaget 
bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i framför allt 
Uddevalla tätort, men också i Ljungskile. Sammantaget har  
Uddevallahem 4 675 bostäder och 781 lokaler Fastighets-
beståndets totala yta motsvarar 331 330 kvadratmeter och  
av den ytan utgörs 85 procent av bostäder.

AFFÄRSIDÉ

Uddevallahem ska erbjuda ett hållbart boende genom att  
förvalta, bygga och utveckla fastigheter i kommunen. 
Verksamheten ska ta ett samhällsansvar och samtidigt  
bedrivas enligt affärsmässiga principer.

VISION

Vår vision är att skapa ett hållbart liv i Uddevalla och vara  
regionens mest framträdande bostadsbyggare, utvecklare och 
förvaltare av attraktiva, trygga och inkluderande, boendemiljöer. 
Vi vill vara kända för att ha ett stort engagemang, kompetens 
och en hög servicenivå. Vi är stolta över att driva utvecklingen 
av Uddevalla för våra nuvarande och framtida hyresgäster.

Uddevallahem strävar efter att vara en värd för alla, och vill 
med det agera för att skapa bästa förutsättningar till ett bra 
boende utifrån hyresgästernas perspektiv. Att vara en värd för 
alla innebär även att Uddevallahem är en arbetsplats som är 
öppen för olikheter. Vi har kompetent personal och ser till att 
vara en aktör som tar ansvar för staden och har ambitionen  
att bidra till ett mer integrerat samhälle.

POSITION

Vi strävar efter att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det  
kräver att vi tar position och är med och utvecklar Uddevalla. 
Ur ett boendeperspektiv tar vi en ledande roll i att göra 
Uddevalla till en attraktiv kommun för människor att leva i.  
Vi gör det genom att skapa nya bostäder, ta hand om vårt 
befintliga fastighetsbestånd och utveckla de bostadsområden 
som Uddevallahem förvaltar.

VÄRDEGRUNDER

För att kunna uppfylla det vi lovar våra kunder, att de kan för-
vänta sig bra bostäder till en rimlig hyra och en hög servicenivå, 
behöver vi riktlinjer som hjälper oss fatta rätt beslut och agera 
som den bostadsvärd vi vill vara. Till hjälp längs med vägen har 
vi värdegrunder som ska genomsyra allt vi gör.

Som representant för Uddevallahem ska man vara:

•  Professionell – vi agerar professionellt, i alla kundmöten  
och mot varandra.

•  Tydlig – vi har tydliga ramar och riktlinjer, internt och externt.

•  Personlig – tar sig tid för kunderna och bjuder på sig själv.

•   Engagerad – vi utvecklar verksamheten genom förenkling  
och effektiviseringar.

KUNDER

Vi finns till för våra kunder och vår primära uppgift är att erbjuda  
dem ett tryggt och bra boende. Ett viktigt instrument för 
oss är vår kundundersökning, som vi gör löpande under året. 
Det gör att vi kan agera snabbt på kundens synpunkter. Vid 
årets slut visade mätningen att 43 procent av våra kunder ger 
Uddevallahem högsta betyg i sin helhetsbedömning. Som jämfö-
relse ligger genomsnittet bland företagen som använder samma 
mätmetod på 35 procent. Uddevallahem har många trogna  
kunder som bott hos oss i många år. I höst firade vi de närmare  
50 hyresgäster som i år uppnådde 30, 40 eller 50 år i sträck 
som boende hos Uddevallahem. Vi bjöd in till tårtkalas och 
premierade dessa trogna hyresgäster med presentkort och en 
rundvandring i Uddevallahems nya lokaler. Under året deltog 
vi på stadsfestivalen Uddevallakalaset och på bomässan Bo 
i Uddevalla. Vidare arrangerade vi bland annat höstlovs-bio 
för våra kunder, samt att vi engagerade oss i till exempel 
Tureborgsdagen. Nytt för i år var även det event vi tillsammans 
med Uddevalla kommuns fritidsledare arrangerade under  
musikhjälpen.

UDDEVALLAHEM I SAMHÄLLET

En hjärtefråga för Uddevallahem är att stödja ungdomar på 
deras väg ut på arbetsmarknaden. Det gör vi genom att erbju-
da sommarjobb, lärlingsplatser och olika praktikplatser. Under 
2019 sysselsatte Uddevallahem 20 sommarjobbare, samt ett 
stort antal praktikanter och lärlingar.

Att vara en del av samhället och bidra till utvecklingen är något 
som Uddevallahem ser som självklart. Under hösten har vi bland 
annat startat upp en caféverksamhet på vårt norra bostadsom-
råde tillsammans med Uddevalla kommun. Vi samarbetar också 
med kommunen i syfte att sysselsätta personer som har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden.

Uddevallahem satsar även på att vara en klimatsmart hyresvärd. 
Vi erbjuder kunderna möjlighet att ladda sina elbilar och bli av 
med sina grovsopor. För att bara nämna ett par saker.
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MEDARBETARE

Vårt viktigaste redskap är våra medarbetare. Under 2019 har vi 
arbetat med fortbildning av vår personal, utbildning och kompe-
tenshöjande åtgärder för att vi skall säkerställa att vi levererar 
bra service och innehåll till våra kunder. 

Inom förvaltningen har vi under året jobbat vidare med att  
trimma in vår arbetsmodell från 2018 med bovärdar som sköter 
det inre underhållet och tar emot felanmälningar, samt miljö- 
värdar som fokuserar på den yttre miljön. I vår kundservice 
pågår flera processer för att se över vårt arbetssätt, i syfte att 
bli ännu bättre och samtidigt förenkla för våra kunder. Vi jobbar 
inte minst med att öka vår service till kunden genom effektivi- 
sering och digitalisering, men utan att göra avkall på det person-
liga mötet. Under året gjordes en mindre organisationsföränd-
ring då kundservice, tillsammans med marknad och kommunika-
tion, blev egen stabsfunktion direktunderställd vd och kund- 
servicechefen blev medlem av ledningsteamet.

I juni flyttade vi vårt huvudkontor till Norra Drottninggatan 15 
och huserar nu i vår nybyggda fastighet Sundberg 16 i centrala 
Uddevalla. Årets medarbetarundersökning visar att vi har fort-
satt motiverade medarbetare. Vårt prestationsindex hamnade 
på 4,1 (3,7) på en 5-gradig skala, vilket är ett rejält lyft jämfört 
med föregående år. Kartläggningen fokuserar på områden som 
påverkar prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en lång-
siktigt hållbar arbetsplats. Uddevallahem jobbar också mycket 
med friskvård. Vi vet att fysisk aktivitet är en viktig hälsofaktor. 
Dessutom är de gemensamma aktiviteterna ett utmärkt tillfälle 
för personal från olika delar av företaget att träffas, lära känna 
varandra och bygga en gemenskap. Under 2019 har vår frisk-
vårdsgrupp sett till att ett dussintal av Uddevallahems personal 
har deltagit i Uddevallahems namn i Spin of Hope, Vårruset och 
Run Dirt Race. Vår frisknärvaro uppgick under 2019 till 97,07 
(95,90) procent.

FASTIGHETER

Uddevallahem är inne i en expansiv fas med flera nybyggnads-
projekt och renoveringar. Under 2019 blev vi klara med en 
nyproduktion i Kv Sundberg och påbörjade projektering för 
nybyggnation i Kv Bastionen på Strömstadvägen. Satsningen är 
Uddevallahems svar för att möta den bostadsbrist som råder, 
samtidigt som det ligger i linje med vår uttalade ambition att 
utveckla Uddevalla ur ett boendeperspektiv.

I kvarteret Sundberg i centrala Uddevalla färdigställdes 26 
hyreslägenheter, kontorskaler och 52 LSS-bostäder med  
tillhörande utrymmen. 35,8 % av fastigheten Sundberg 16  
avyttrades till HSB norra Bohuslän, som har byggt 43 bostads-
rätter där. Parallellt med nybyggnationer jobbar vi med våra 
stora ROT-renoveringar, där vi byter kök, badrum,  
avloppsstammar med mera. Uddevallahem har flera fastigheter 
som uppnått den ålder att en större renovering är nödvändig 
och därför har det här arbetet fortsatt i samma höga takt.

Under 2019 har vi färdigställt ROT-renoveringar av 68  
lägenheter i Kv Spiggen på Tureborg, och det innebär att alla 
hus på Tureborg är ROT-renoverade.

En stor ROT-renovering i i Kv Graniten 1, Marmorn 1 och 
Marmorn 3 på Skogslyckan som pågått sedan 2017 avslutades 
under året och nästa ROT-renovering på Skogslyckan påbörjades 
i Kv Gullholmen 1 och Flatö 1. 

Vid sidan av våra stora projekt har vi vårt löpande underhåll, 
som består av till exempel dräneringsjobb, målning, fasad- 
arbeten med mera. Vi strävar i alla lägen efter att ta hand om 
våra fastigheter på ett klokt sätt. Vårt mål är att både  
fastigheter och hyresgäster ska må bra. Till exempel har  
arbete med utbyte av balkongräcken/tak och inglasning av  
balkonger påbörjats på Norden väg 1 i Kv Finland, 6 kök  
renoverats på Melodivägen och delvis ombyggnad av 
Skogslyckans Vårdcentral utförts.

VÄRDERING AV FASTIGHETERNA

Uddevallahems fastighetsbestånd värderas externt varje år. 
Syftet med värderingen är att uppfylla årsredovisningens krav, 
beräkna fastigheternas värdemässiga utveckling samt bolagets 
justerade soliditet. Värderingen visar på ett betryggande  
övervärde i fastigheterna.

ENERGI OCH MILJÖ

I slutet av 2018 anslöt sig Uddevallahem till Allmännyttans 
Klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två  
övergripande mål:

• En fossilfri allmännytta senast år 2030.

•  30 procents lägre energianvändning till 2030  
(räknat från år 2007). 

Därutöver finns tre frivilliga fokusområden där varje enskilt 
bolag kan arbeta med sina koldioxidutsläpp. Uddevallahem har 
bestämt att lägga fokus på ett klimatsmart boende för att få 
största möjliga genomslagskraft i sitt hållbarhetsarbete. 
 
Energiprestanda 
Uddevallahems energianvändning minskade mellan 2018 och 
2019 med 3,9kWh/m2 vilket motsvarar en minskning mellan 
dessa år med 3,1%.  
 
Miljö 
Uddevallahem arbetar med målet att till 2030 vara en fossilfri 
allmännytta, och att vår energianvändning ska vara 30 procent 
lägre än år 2007. Dessa mål kallas för Allmännyttans klimat- 
initiativ, som vi driver tillsammans med 177 allmännyttiga  
företag. 

Uddevallahem verkar för ett hållbart samhälle och för att minska  
vår klimatpåverkan och arbetar för att ge våra hyresgäster bästa 
förutsättningar till ett klimatsmart liv. Till exempel tillhandahåller  
vi elbilsladdare på tre olika platser i vårt bestånd. Vi ser en fort-
satt utbyggnad av elbilsladdare framför oss, men i vilken takt 
detta kommer ske styrs av hur efterfrågan ser ut.

Vi har också tagit våra fem första robotgräsklippare i drift. Det 
är en investering som gynnar miljön genom minskade utsläpp, 
samtidigt som vi minskar buller till nytta för både våra anställda 
och hyresgäster. Att byta ut alla verktyg till batteridrivet sker 
successivt för att på sikt kunna sköta fastigheterna utan fossila 
bränslen.
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FARLIGT AVFALL

Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet på grund av att vi 
har mellanlager av farligt avfall som uppstår i verksamheten. 
Anmälan är gjord till Uddevalla kommuns samhällsbyggnads- 
nämnd och farligt avfall hämtas av Ragnsells. Interna transporter  
av farligt avfall journalförs och anmälan är gjord till 
Länsstyrelsen. Vi har under 2019 lämnat 13 ton farligt avfall 
varav 9,3 ton var elektronik. 
 
Arbetsmiljö 
Under året har vi tagit beslut om att göra en revidering av hela 
vårt ledningssystem, vilket är ledningens verktyg för att styra 
verksamheten, i syfte att uppfylla de nya krav som ställs på oss 
i och med att vi går över från arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 
18001till ISO 45001 i augusti 2020. I samband med en behovs- 
analys i detta ärende så fastställdes att verksamheten har ett 
behov av ett nytt, mer användarvänligt intranät, som ska göra 
det “lätt att göra rätt”. Ett arbete med att skapa ett nytt intranät 
påbörjades under året.

DOTTERBOLAG

Uddevallahem Holding AB (559020-2601) Uddevallahem 
Holding AB är ett dotterbolag till Bostadsstiftelsen Uddevallahem. 
Uddevallahem Holding AB äger samtliga aktierna i dotterbolagen 
Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB.

Uddevallahem Sundberg AB (556268-3440) Uddevallahem 
Sundberg AB äger fastigheten Sundberg 16.

Uddevallahem Bastionen AB (559060-7023) Uddevallahem 
Bastionen AB är lagfaren ägare till fastigheten Uddevalla 
Bastionen 31. Fastigheten har en fastställd detaljplan som  
medger en bostadsfastighet med en bedömd bruttoarea om  
4 000 kvadratmeter.

EKONOMI

Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och 
uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god. Såväl styrelse 
som ledning jobbar aktivt med en rad olika åtgärder för att öka 
lönsamheten inom företaget. Det är nödvändigt för att skapa 
utrymme för att genomföra våra planer på nyproduktioner 
framöver. En ökad lönsamhet är även nödvändigt för att kunna 
hantera Uddevallahems befintliga bostadsbestånd. Företagets 
fastigheter har ett underhållsbehov då de till största delen  
byggdes under perioden 1955-1975. En väsentlig del av 
beståndet har redan genomgått renovering, men vi har  
fortfarande ett antal år framför oss med stora rot-renoveringar. 

UTHYRNING

Efterfrågan på bostäder har under 2019 varit fortsatt stor. 
Vakansgraden, det vill säga andelen outhyrda lägenheter, ligger 
som tidigare år på en närmast obefintlig nivå, under 0,1 procent. 
De fåtal vakanser vi har uppstår oftast i samband med Dödsbon 
och ROT-renoveringar. Omflyttningen ligger likt tidigare på en 
årstakt om 16,0 procent. Vi har fortsatt att använda verktyget 
BoLotto vid snabba inflyttningar, vilket medfört något snabbare 
ledtider i uthyrningsprocessen.

För att säkerställa bra kvalitet på lägenhetsvisningarna för våra 
bostadssökande har vi fortsatt att förfina arbetet med lägen-
hetsvisningarna. Under 2019 visades största andelen av alla 
lägenheter av våra bovärdar och endast ett fåtal visas av nuva-
rande hyresgäst.

RISK OCH KÄNSLIGHETSANALYS 

Hyresintäkter och uthyrningsgrad 
Bostadshyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara.  
Av Uddevallahems hyresintäkter kommer 84,6 procent från  
bostäder och 15,4 procent från lokalhyror, parkeringsplatser 
och garage. Lokalerna består till stor del av verksamhetslokaler 
med kommunen som hyresgäst. Många av kontrakten har lång 
avtalstid, vilket innebär minskade risker för hyresförluster.  
 
Driftkostnader 
De taxebundna kostnaderna består huvudsakligen av värme, el, 
vatten och sophämtning. Kostnaderna uppgår till 44 procent av 
de totala driftskostnaderna. Förändring i taxor har därför en stor 
inverkan på resultatet. Av kostnaderna utgör fjärrvärmekostna-
den den största. Företaget arbetar konsekvent för att minska 
användningen av fjärrvärme, elförbrukning och inte minst vatten. 
Här har också vädrets variationer en relativt stor påverkan. 
 
Känslighetsanalys 2019-12-31 (Mkr)

Hyresförändring bostäder +1 % 2,9

Hyresförändring lokaler  +1 % 0,4

Förändring driftkostnader  +1 % 1,5

Förändring av låneräntan  +1 % *2,4

 *på ett års sikt med hänsyn till bundna räntor 
 
Finansnetto och ränterisker 
Ett fastighetsföretags största enskilda kostnad är räntekostna-
den. Uddevallahems verksamhet påverkas av förändringar i  
kassaflöden, fastigheternas värde och övriga risker. Företaget 
arbetar aktivt med att minimera riskerna genom förebyggande 
arbete. Företagets upplåning och placering av likvida medel sker 
genom kommunens internbank. Den finansiella verksamheten i 
Uddevalla kommunkoncern utgår från kommunfullmäktiges  
fastställda Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern. 

Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för finanspolicyn års-
vis riskbegränsningar för internbanken samt tak för utlåning till  
koncernföretagen. Kommunstyrelsen beslutar exempelvis om  
tillåtna kapital- och räntebindningstider och vilka finansiella  
instrument som internbanken får använda. Internbankens  
verksamhet och positioner återrapporteras månatligen i en 
finansrapport som ligger på kommunens hemsida. All utlåning 
från internbanken sker via koncernkontosystemet, där företaget 
betalar en ränta som motsvarar genomsnittet av internbankens 
upplåningskostnad jämte en individuell marginal. Målet med 
kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera 
kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk och 
med en god intern kontroll.

19BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM, 858500-2366



FASTIGHETSVÄRDEN

För att fastställa fastigheternas verkliga värde görs årligen en 
extern oberoende värdering. Dock är det viktigt att det finns ett 
värderingsmässigt utrymme att investera i moderniseringar och 
upprustningar i fastigheterna.

ÖVRIGA RISKER

För att kunna investera och utveckla fastigheterna och verk-
samheten är tillgången på kapital av största vikt. Uddevallahem 
har genom att finansiera sig genom kommunens internbank 
säkerställt tillgången på kapital. Företagets kreditrisker avser 
främst hyresfordringar. För denna typ av fordringar är kredit- 
risken begränsad då samtliga hyror ska betalas i förskott. 
Genom modellen med att låna via kommunens internbank har 
företaget också begränsat likviditetsrisken. Inom fastställd  
kreditlimit finns alltid likvida medel att tillgå.

NY HYRESIVÅ

1 april höjdes hyrorna med 2 procent för bostäder och lokaler 
(exklusive lokaler med indexavtal). Parkeringsplatser och garage 
höjdes med 10 kronor.

FINANSIERING

Uddevallahems eget kapital för koncernen uppgår vid årsskiftet  
till 417 Mkr. Soliditeten har ökat jämfört med föregående år 
19,4 (18,1) procent. Den genomsnittliga låneräntan på check-
räkningskrediten uppgick till 1,55 (1,52) procent exkluderat 
borgensavgift. Företaget har sedan 2009 hela sin upplåning 
genom Uddevalla kommuns internbank.

VINSTDISPOSITION

Styrelsen har beslutat att av årets vinst på 36 129 363 kronor 
skall 3 612 936 kronor föras över till reservfonden, resterande 
skall överföras i ny räkning. Balanserade vinstmedel vid balans- 
dagen uppgår därefter till 310 533 404 kronor. Resultatet av  
stiftelsens verksamhet samt företagets ekonomiska ställning 
framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassa- 
flödesanalys. I övrigt hänvisas till särskilda noter och kommen-
tarer. Uddevallahem står bra rustat inför kommande år och kan 
konstatera att syftet med stiftelsens verksamhet och ändamål 
enligt stadgarna är väl uppfyllt.
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Femårsöversikt
Belopp i tkr (där ingen annan enhet anges)

*2019 *2018 *2017 *2016 2015

Resultaträkning
Hyresintäkter brutto 339 501 313 413 304 533 294 558 284 475
Övriga intäkter 8 125 3 412 3 401 6 052 6 403
Hyresbortfall, outhyrt inkl rabatter 2 428 1 417 1 255 1 052 1 230
Driftskostnader inkl administrationskostnader 160 098 157 515 148 335 148 302 145 323
Underhållskostnader 40 799 34 184 44 786 46 084 47 733
Fastighetsskatt 7 875 7 450 6 777 6 696 6 198
Driftsnetto 136 426 116 259 106 781 98 476 90 394
Avskrivningar enligt plan 59 286 48 715 44 578 40 724 36 920
Finansiella intäkter 272 329 328 289 333
Finansiella kostnader 33 807 30 136 25 002 21 148 19 186

Balansräkning
Fastigheter 2 108 309 2 086 198 1 793 783 1 506 806 1 305 842
Övr. anläggningstillgångar 20 604 20 778 23 883 6 612 7 511
Omsättningstillgångar 20 211 9 064 6 310 6 298 36 346
Låneskulder, totalt 1 582 226 1 585 424 1 319 506 1 072 616 936 415
Eget kapital 417 720 383 445 350 709 321 649 285 955
Balansomslutning 2 149 124 2 116 040 1 823 976 1 519 716 1 349 699

Fastigheter
Taxeringsvärde 3 336 253 2 374 690 2 300 601 2 244 146 1 967 402
Bostäder antal 4 675 4 595 4 460 4 454 4 424
Lokaler antal 781 729 726 686 641
Garage antal 620 579 543 541 543
P-platser mm antal 2 841 2 494 2 437 1 611 1 536
Bostadsyta kvm 280 110 278 394 271 209 271 209 268 885
Lokalyta kvm 51 220 47 316 45 557 39 149 34 683
Bokfört fastighetsvärde kr/kvm 6 363 6 405 5 663 4 855 4 302

Finansiering
Soliditet % 19,4 18,1 19,2 21,2 21,7
Skuldränta (inkl. borgensavg) % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
Låneskuld kr/kvm 4 775 4 868 4 166 3 456 3 085

Lönsamhet
Direktavkastning på fastigheter % 6,5 5,6 6,0 6,5 6,9
Räntabilitet på totalt kapital % 3,6 3,2 3,4 3,8 4,0
Räntabilitet på eget kapital % 10,4 9,9 10,7 11,5 11,7

Förvaltning
Medelhyra bostäder brutto kr/kvm 1 022 989 968 938 920
Hyresbortfall bostäder kr/kvm 0 0 1 0 1
Medelhyra lokaler brutto kr/kvm ** 976 810 776 890 948
Hyresbortfall lokaler kr/kvm 22 18 15 17 18
Driftskostnader kr/kvm 461 466 447 457 458
Underhållskostnader kr/kvm 125 107 141 148 157
Driftsöverskott kr/kvm 417 364 337 317 298
Omflyttningsfrekvens % 18,3 16,0 16,0 16,0 17,1
Ekonomisk uthyrningsgrad totalt % 99,3 99,6 99,6 99,7 99,6

Personal
Medelantal anställda 76 77 78 80 81

'* Fr. o.m 2016 redovisas ovanstående nyckeltal för koncernen, tidigare år avser endast Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
'** I denna siffra har vi justerat med interna hyror eftersom vi fr.o.m 2018 har eliminerat dessa i resultaträkningen.
I antalet bostäder ingår 23 st studentrum.
Soliditet = Justerat Eget kapital/Summa skulder och eget kapital. 
Driftsnetto (Förvaltningsnetto) = Nettointäkter minus Driftskostnader, Underhållskostnader och Fastighetsskatt.
Direktavkastning på fastigheter = Driftsnetto/Bokfört värde fastigheter.
Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansnetto plus räntekostnader och övriga finansiella kostnader/Summa skulder och eget kapital.
Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansnetto/Justerat eget kapital.
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Resultaträkningar
Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 2,6 337 073 311 996 330 329 311 636
Övriga förvaltningsintäkter 3 8 125 3 412 8 372 3 586

Summa rörelsens intäkter 345 198 315 408 338 701 315 222

Förvaltningskostnader
Driftskostnader 4,7 -150 708 -148 664 -150 765 -148 306
Underhållskostnader 5 -40 799 -34 184 -40 622 -34 184
Fastighetsskatt -7 875 -7 450 -7 416 -7 113
Avskrivningar och nedskrivningar 8 -59 286 -48 715 -56 854 -48 691

Summa förvaltningskostnader -258 668 -239 013 -255 657 -238 294

Bruttoresultat 86 530 76 395 83 044 76 928

Centrala administrationskostnader 7,9 -9 390 -8 766 -9 391 -8 766

Rörelseresultat 10,11 77 140 67 629 73 653 68 162

Finansiella poster
Ränteintäkter 12 272 329 272 329
Räntekostnader 13 -33 807 -30 136 -29 838 -28 208

Summa finansiella poster -33 535 -29 807 -29 566 -27 879

Resultat efter finansiella poster 43 605 37 822 44 087 40 283

Bokslutsdispositioner 14 0 0 1 685 4 567

Resultat före skatt 43 605 37 822 45 772 44 850

Skatt 15 -9 330 -5 087 -9 643 -6 062

Årets resultat 34 275 32 735 36 129 38 788
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Balansräkningar
Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR NOT 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram 16 729 1 021 729 1 021
Summa immateriella anläggningstillgångar 729 1 021 729 1 021

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 17 1 946 050 1 678 285 1 730 975 1 677 173
Mark 18 87 787 87 787 59 473 59 473
Markanläggningar 19 41 225 43 004 40 153 43 004
Maskiner och inventarier 20 7 006 5 235 7 006 5 235
Pågående om- och nybyggnationer 21 33 247 277 122 33 738 97 894
Summa materiella anläggningstillgångar 2 115 315 2 091 433 1 871 345 1 882 779

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 22 0 0 35 387 35 387
Långfristiga värdepappersinnehav 23 40 40 40 40
Långfristiga fordringar 24 308 227 308 227
Övriga finansiella anläggningstillgångar 25 12 521 14 255 12 521 14 255
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 869 14 522 48 256 49 909

Summa anläggningstillgångar 2 128 913 2 106 976 1 920 330 1 933 709

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Förråd 26 172 48 172 48
Summa varulager m m 172 48 172 48

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 379 655 1 184 662
Övriga fordringar 4 427 34 171 34
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 14 231 8 322 8 767 8 320
Summa kortfristiga fordringar 20 037 9 011 10 122 9 016

Kassa och bank 2 5 2 5

Summa omsättningstillgångar 20 211 9 064 10 296 9 069
Summa tillgångar 2 149 124 2 116 040 1 930 626 1 942 778
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KONCERNEN MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital
Grundfond 7 830 7 830 7 830 7 830
Reservfond 97 927 94 049 97 927 94 049
Bundna reserver 1 365 2 668 0 0
Summa bundet eget kapital 107 122 104 547 105 757 101 879

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 276 323 246 163 278 017 243 108
Årets resultat 34 275 32 735 36 129 38 788
Summa fritt eget kapital 310 598 278 898 314 146 281 896

Summa eget kapital 417 720 383 445 419 903 383 775

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 28 0 0 0 1 656
Avskrivningar utöver plan 29 0 0 1 735 1 764
Summa obeskattade reserver 0 0 1 735 3 420

Avsättningar  
Uppskjuten skatt 30 70 514 63 514 64 908 57 527
Summa avsättningar 70 514 63 514 64 908 57 527

Långfristiga skulder
Skuld till Uddevalla Kommun 31 1 582 226 1 585 424 1 370 435 1 415 025
Summa långfristiga skulder 1 582 226 1 585 424 1 370 435 1 415 025

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 23 561 33 459 22 357 33 429
Skatteskulder 3 664 2 331 2 957 1 916
Övriga skulder 32 5 464 5 294 5 462 5 206
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 45 975 42 573 42 869 42 480
Summa kortfristiga skulder 78 664 83 657 73 645 83 031

Summa eget kapital och skulder 2 149 124 2 116 040 1 930 626 1 942 778
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EGET KAPITAL 2019 Grundfond Reservfond Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat

Koncernen
Ingående eget kapital 7 830 94 049 2 668 246 163 32 735
Disposition föregående års vinst 3 878 28 857 -32 735
Förskjutning fritt/bundet kapital -1 303 1 303
Årets resultat 34 275
Utgående eget kapital 7 830 97 927 1 365 276 323 34 275

Moderbolaget
Ingående eget kapital 7 830 94 049 0 243 107 38 788
Disposition föregående års vinst 3 878 34 910 -38 788
Årets resultat 36 129
Utgående eget kapital 7 830 97 927 0 278 017 36 129

EGET KAPITAL 2018 Grundfond Reservfond Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat

Koncernen
Ingående eget kapital 7 830 91 121 6 230 216 471 29 058
Disposition föregående års vinst 2 928 26 130 -29 058
Förskjutning fritt/bundet kapital -3 562 3 562
Årets resultat 32 735
Utgående eget kapital 7 830 94 049 2 668 246 163 32 735

Moderbolaget
Ingående eget kapital 7 830 91 121 0 216 759 29 276
Disposition föregående års vinst 2 928 26 348 -29 276
Årets resultat 38 788
Utgående eget kapital 7 830 94 049 0 243 107 38 788

Rapport över eget kapital
Belopp i tkr
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Kassaflödesanalyser
Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 43 605 37 823 44 087 40 283
Avskrivningar/Nedskrivningar 59 346 48 715 56 914 48 756
Realisationsresultat anläggningstillgångar 0 -145 0 -145

102 951 86 393 101 001 88 894

Betald skatt / återbetald skatt -997 734 -1 222 545

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

101 954 87 127 99 779 89 439

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -124 58 -124 58
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -11 026 -2 812 -1 107 -2 823
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -6 326 -12 411 -10 427 -5 547
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 478 71 962 88 121 81 127

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -82 936 -339 802 -45 187 -225 135
Förändring av finansiella tillgångar 1 653 1 777 1 653 1 922
Försäljning av anläggningstillgångar 0 145 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 283 -337 880 -43 534 -223 213

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån -3 198 265 918 -44 590 142 086

-3 198 265 918 -44 590 142 086

Årets kassaflöde -3 0 -3 0
Likvida medel vid årets början 5 5 5 5
Likvida medel vid årets slut 2 5 2 5

Kassapåverkande ränteintäkter 272 328 272 329
Nettoutbetalade räntekostnader 33 807 25 002 29 838 28 208
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Branschanpassning har skett efter Sveriges Allmännyttas rekommendationer. 
 
KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter  
avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas  
mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess  
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.  
I normalfallet avser detta företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår  
dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger.  
Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med indirekt metod. 
 
INTÄKTER

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och redovisas i den omfattning det är  
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Hyresintäkter för lokaler redovisas i den period de anses tillhöra. Kvartalshyror periodiseras och bokförs per månad. 
 
LOKALKONTRAKTENS FÖRFALLOSTRUKTUR 2020 2021 2022 2023 2024 2025>>

Kommersiella lokaler totalt 25% 49% 12% 10% 2% 2% 
Varav lokaler som hyrs av Uddevalla kommun 23% 14% 29% 6% 8% 20% 
 
LEASINGAVTAL

Koncernen som leasetagare 
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Koncernen som leasegivare 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen 
som operationell leasing. De tillgångar som koncernen är leasgivare av redovisas som anläggningstillgångar eller som omsättnings- 
tillgångar beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader 
Stiftelsen har valt att dela in byggnader i olika komponenter. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska 
livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen av komponenter baseras på teknisk livslängd 
och varierar därför.

Komponenter Livslängd år

Stomme 100 
Tak 30 
Stam/Bad/Kök 50 
Fönster/dörrar/lås 35 
Fasad trä, puts, plåt 40 
Fasad tegel/betong 80 
Elledning 50 
Ventilation  25 
Värme  60 
Hiss  50 
Övrigt 30 
Specialbyggnader 20 
Fiber 20

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla  
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med ny avskrivningsplan.
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ÖVRIGA IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Markanläggningar skrivs av under 20 år. 
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. 
Maskiner och inventarier skrivs av på 5 år. 
 
FASTIGHETSVÄRDERING

Årligen genomförs en individuell värdering av samtliga fastigheter som utförs av ett oberoende externt värderingsbolag. 
Värderingen baseras på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare NOT 18. 
 
NEDSKRIVNING FASTIGHETER

När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering 
skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej, genomförs en beräkning av fastighets lönsamhet i en s k nuvärdeskalkyl. 
Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter s k affärsmässiga principer. Detta innebär att 
investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. Uddevallahem har som målsättning att arbeta på motsvarande sätt. 
Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar skall prövas vid varje bokslut.  
Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar. 
 
INKOMSTSKATTER

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande  
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering  
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan  
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i NOT 15 och NOT 30. 
 
LÅNEKOSTNADER / FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisas som kostnader i den period det avser. Någon ränta har inte aktiverats i nybyggnadsprojekt. 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Säkringsredovisning 
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade  
posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas  
vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets  
mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

Säkring av ränterisk 
Under 2017 har en räntetaksförsäkring tecknats för att begränsa ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3% och ett  
nominellt belopp om 800 mkr med slutår 2027. Se vidare NOT 25 och 27.

Räntetaksförsäkringen har tecknats för att begränsa eventuella räntehöjningar under kommande 10 år, den värderas  
till anskaffningsvärdet och periodiseras över dess löptid. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen  
och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes. 
Hanteringen sker inom ramen för stiftelsens finanspolicy. 
 
VARULAGER 
Förrådet har inventerats och värderats till anskaffningsvärde. 
 
FORDRINGAR 
Hyres- och kundfordringar har, efter individuell prövning, tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
MEDELANTALET ANSTÄLLDA 
Beräknat som genomsnittet av antalet heltidsanställda och deltidsanställda omräknat till heltid vid årets början och slut. 
 
ARVODEN 
Arvoden till styrelse och förtroendevalda revisorer utgår enligt kommunala bestämmelser. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER – MODERFÖRETAGET 
Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen. 
 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas  
som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet  
när behörigt organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 2 HYRESINTÄKTER

Totalhyra
Bostäder 285 549 269 979 283 887 269 979
Lokaler 43 935 35 070 38 938 34 717
Garage, P-plats 10 017 8 364 9 863 8 342

339 501 313 413 332 688 313 038
Hyresbortfall
Bostäder -116 -111 -116 -111
Lokaler -1 765 -810 -1 745 -810
Garage, P-plats -412 -351 -364 -336

-2 293 -1 272 -2 225 -1 257
Totalhyra
Bostäder 285 433 269 868 283 771 269 868
Lokaler 42 170 34 260 37 193 33 907
Garage, P-plats 9 605 8 013 9 499 8 006

337 208 312 141 330 463 311 781

Övriga hyresreduktioner -135 -145 -134 -145
Totala hyresintäkter 337 073 311 996 330 329 311 636

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER

Reparationer och verkstad 14 883 18 335 14 809 18 335
Fastighetsskötsel 28 528 26 656 28 422 26 656
Fjärrvärme 31 444 32 771 31 272 32 731
Fastighetsel 9 777 9 714 9 433 9 714
Vatten 19 116 18 466 19 039 18 456
Sophantering 6 584 6 242 6 457 6 242
Fastighetsanknuten administration 32 358 29 797 33 562 29 797
Hyresgästmedel 915 957 915 957
Markavgifter 2 736 2 015 2 736 2 015
Kabel-TV 1 095 656 1 095 656
Försäkringskostnader 1 885 1 866 1 855 1 861
Avskrivning hyres- och kundfordringar 649 286 649 286
Indrivningskostnader 272 263 272 263
Övriga driftskostnader 466 640 249 337
Summa 150 708 148 664 150 765 148 306

Belopp i tkr

NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

Ersättning från hyresgäster 1 671 1 125 1 660 1 125
Krav- och inkassoersättningar 166 184 166 184
Återvunna fordringar 254 223 254 223
Försäkringsersättning 1 514 439 1 514 439
Andra intäkter 4 520 1 295 4 461 1 383
Aktiverat arbete 0 0 317 86
Vinst försäljning materiella anläggningstillgångar 0 146 0 146
Summa 8 125 3 412 8 372 3 586
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 5 UNDERHÅLLSKOSTNADER

Underhåll 27 496 23 740 27 320 23 740
Energi- och miljöåtgärder 980 1 212 979 1 212

28 476 24 952 28 299 24 952

Övriga projekt 12 323 9 232 12 323 9 232
Summa 40 799 34 184 40 622 34 184

NOT 7 LEASINGAVTAL – LEASTAGARE

Operationell leasing
Kostnadsförda minimileasavgifter avseende 
operationella leasingavtal 785 1 107 1 107 1 107

Framtida minimileasavgifter avseende ej
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom 1 år 785 820 785 820
Senare än 1 år men inom 5 år 2 764 103 2 764 103
Senare än 5 år 676 0 676 0

4 225 923 4 225 923

Koncernens och moderbolagets leasingavtal består av hyra IT-utrustning, bil samt övrig kontorsutrustning. 
Föregående år avsåg beloppen hyra av tillfällig kontorslokal samt leasing av bil.

NOT 6 LEASINGAVTAL – LEASGIVARE

Operationell leasing 
Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut och genererar hyresintäkter. Hyresintäkter för bostäder, förråd och parkeringar  
beräknas uppgå till 287 819 tkr. Dessa avtal löper tillsvidare och har normalt tre månaders uppsägningstid, vilket  
motsvarar 71 955 tkr.

Avtal avseende lokaler har variande uppsägningstider, med följande fördelning avseende framtida minimileasavgifter  
avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.

Inom 1 år 45 043 33 878 35 788 33 525
Senare än 1 år men inom 5 år 124 613 78 214 87 593 78 214
Senare än 5 år 130 133 39 620 37 582 39 620

299 789 151 712 160 963 151 359
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 8 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION

Förvaltningskostnader
Byggnader 53 349 43 199 50 944 43 175
Markanläggningar 3 283 3 049 3 256 3 049
Maskiner och inventarier 2 654 2 467 2 654 2 467

59 286 48 715 56 854 48 691

Centrala administrationskostnader
Maskiner och inventarier 60 66 60 66

60 66 60 66
Totala avskrivningar enligt plan
Byggnader 53 349 43 199 50 944 43 175
Markanläggningar 3 283 3 049 3 256 3 049
Maskiner och inventarier 2 714 2 533 2 714 2 533
Summa 59 346 48 781 56 914 48 757

NOT 10 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Medelantalet anställda
Kvinnor 20 18 20 18
Män 56 59 56 59
Totalt 76 77 76 77

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 3 3 3 3
Män 2 2 2 2
Totalt 5 5 5 5

Antal VD och ledande befattningshavare
Kvinnor 2 2 2 2
Män 4 4 4 4
Totalt 6 6 6 6

Löner och ersättningar
Styrelse och VD 1 792 1 669 1 792 1 669
Övriga anställda 32 324 31 760 32 324 31 760
Totalt 34 116 33 429 34 116 33 429

Sociala avgifter och pensionskostnader 15 040 15 123 15 040 15 123
Varav pensionskostnader för styrelse och VD 317 285 317 285
Varav pensionskostnader för övriga anställda 3 157 3 500 3 157 3 500

Stiftelsens VD har sex månaders uppsägningstid från företagets sida och avgångsvederlag ska  
betalas med motsvarande tolv månadslöner från uppsägningens slut.

NOT 9 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Till central administrationskostnad räknas kostnad för styrelse, VD och ledningspersonal (ekonomi- och personalchef, samt  
kommunikationsansvarig), revision och årsredovisning, värdering av fastigheter samt marknadsföring för stiftelsen som  
helhet. Dessutom tillkommer avskrivningar på anläggningstillgångar som nyttjas inom den centrala administrationen,  
se NOT 6. Kostnader för löpande administrativa uppgifter och som riktar sig till hyresgästerna, redovisas som fastighets- 
anknuten administration under driftskostnader, se NOT 4.
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NOT 14 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Återföring av periodiseringsfond 0 0 1 656 4 530
Årets förändring avskrivningar utöver plan 0 0 29 37
Summa 0 0 1 685 4 567

NOT 15 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Årets statliga inkomstskatt 2 308 30 2 261 0
Uppskjuten skatt underskottsavdrag, se NOT 30 0 0 0 0
Justering ingående uppskjuten skatt pga
 kommande skattesänkning 0 -3 275 0 -3 275
Skatt obeskattade reserver -360 -1 005 0 0
Årets uppskjutna skatteskuld, se NOT 30 7 382 9 337 7 382 9 337
Summa 9 330 5 087 9 643 6 062

Beräkning av årets skattekostnad
Resultat före skatt 45 294 37 822 45 772 44 850
Underskottsavdrag -1 0 -1 0
Återföring avskrivningar enl plan 56 577 46 248 54 200 46 225
Avgår skattemässiga avskrivningar (inkl UER) -61 857 -42 424 -57 484 -42 401
Direktavdrag fastigheter -32 549 -49 150 -32 549 -49 150
Övriga ej avdragsgilla kostnader 634 475 629 476
Ränteavdragsbegränsning 2 276 0 0 0
Årets underskott 412 0 0 0
Övriga koncernjusteringar, inkl bokslutsdispositioner 0 7 164 0 0
Underlag inkomstskatt 10 786 135 10 567 0

Årets skattekostnad 21,4% (22%) 2 308 30 2 261 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 11 REVISIONSKOSTNAD

Revisionskostnader 216 168 172 108
Konsultationer revisionsnära 288 0 211 0
Summa 504 168 383 108

NOT 12 RÄNTEINTÄKTER

Koncernkonto 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter 272 329 272 329
Summa 272 329 272 329

NOT 13 RÄNTEKOSTNADER OCH  
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader 32 020 28 361 28 056 26 439
Räntetaksförsäkring 1 735 1 735 1 735 1 735
Övriga finansiella poster 52 40 47 34
Summa 33 807 30 136 29 838 28 208
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NOT 17 BYGGNADER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 327 635 1 925 865 2 326 459 1 924 689
Årets anskaffningar 43 404 122 840 6 853 122 840
Överföring från pågående ombyggnation 277 710 278 930 97 894 278 930
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 648 749 2 327 635 2 431 206 2 326 459

Ingående ackumulerade avskrivningar -649 350 -606 152 -649 286 -606 111
Årets avskrivningar -53 349 -43 198 -50 945 -43 175
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -702 699 -649 350 -700 231 -649 286

Utgående restvärde enligt plan 1 946 050 1 678 285 1 730 975 1 677 173

Stiftelsen tillämpar regelverket BFNAR 2012:1 som innebär att utgiften i sin helhet ska fördelas på olika komponenter  
och skrivs av efter dess bedömda nyttjandetid.

NOT 18 MARK

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 87 787 85 469 59 473 57 155
Årets anskaffningar 0 2 318 0 2 318
Försäljning av dotterbolag 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 87 787 87 787 59 473 59 473

Taxeringsvärden
Byggnader 2 334 169 1 696 605 2 259 904 1 672 066
Mark 1 002 084 678 085 981 086 664 558
Totala taxeringsvärden 3 336 253 2 374 690 3 240 990 2 336 624

Marknadsvärde enligt extern värdering 4 242 450 4 030 000 3 939 160 3 766 770

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 16 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 910 1 910 1 910 1 910
Inköp 0 0 0 0
Överföring från pågående investering 0 0 0 0
Försäljningar och utrangeringar -452 0 -452 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 458 1 910 1 458 1 910

Ingående ackumulerade avskrivningar -889 -598 -889 -598
Årets avskrivningar -292 -291 -292 -291
Försäljningar och utrangeringar 452 0 452 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -729 -889 -729 -889

Utgående restvärde enligt plan 729 1 021 729 1 021
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NOT 20 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 27 315 26 350 27 315 26 350
Årets anskaffningar 4 195 1 203 4 195 1 203
Försäljningar och utrangeringar -1 372 -238 -1 372 -238
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 138 27 315 30 138 27 315

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 080 -20 078 -22 080 -20 078
Årets avskrivningar -2 422 -2 240 -2 422 -2 240
Försäljningar och utrangeringar 1 370 238 1 370 238
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 132 -22 080 -23 132 -22 080

Utgående restvärde enligt plan 7 006 5 235 7 006 5 235

NOT 21 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATION

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 277 122 349 376 97 894 284 880
Nyanskaffningar under året 33 835 210 294 33 738 95 562
Försäljning av dotterbolag 0 0 0 0
Avgår: Under året överförda anskaffningsvärden
- vidarefakturerat 0 -535 0 -535
- till immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
- till byggnader -277 710 -278 930 -97 894 -278 930
- till markanläggningar 0 -3 083 0 -3 083
Utgående bokfört värde pågående byggnation 33 247 277 122 33 738 97 894

NOT 22 AKTIER I DOTTERBOLAG

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Uddevallahem Holding AB, 556020-2601 100% 100% 50 000 35 387
Uddevallahem Bastionen AB, 559060-7023
Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440

Namn Säte Aktiekapital Årets resultat UB Eget kapital
Uddevallahem Holding AB, 556020-2601 Uddevalla 50 75 35 430
Uddevallahem Bastionen AB, 559060-7023 Uddevalla 50 -361 1 336
Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440 Uddevalla 100 -163 12 437

Ackumulerade anskaffningsvärden 2019 2018
Vid årets början 35 387 35 387
Vid årets slut 35 387 35 387

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 19 MARKANLÄGGNINGAR

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 399 58 571 65 399 58 571
Årets anskaffningar 1 506 3 745 406 3 745
Överföring från pågående ombyggnation 0 3 083 0 3 083
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 905 65 399 65 805 65 399

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 395 -19 346 -22 396 -19 346
Årets avskrivningar -3 285 -3 049 -3 256 -3 049
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 680 -22 395 -25 652 -22 395

Utgående restvärde enligt plan 41 225 43 004 40 153 43 004
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 23 LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Husbyggnadsvaror HBV förening
anskaffningsvärde, bokfört och nominellt värde 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

NOT 24 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Husbyggnadsvaror HBV förening 308 227 308 227
Summa 308 227 308 227

NOT 25 ÖVRIGA FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Räntetaksförsäkring år 2020-2027 12 071 13 805 12 071 13 805
BRF Gullholmen 450 450 450 450
Summa 12 521 14 255 12 521 14 255

Räntetaksförsäkring

I slutet av december 2017 tecknades en räntetaksförsäkring för att minska ränterisken under  
10 år till ett räntetak om 3% och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 2027.

NOT 26 FÖRRÅD

Förrådet består till huvudsaklig del av spisar, 
kylskåp och sanitetsporslin.
Värdering har gjorts enligt lägsta värdets princip 172 48 172 48
Summa 172 48 172 48

NOT 27 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda tomträtter 1 581 1 642 1 581 1 642
Förutbetalda försäkringar 2 788 2 415 2 737 2 415
Förutbetald kabel-TV 150 147 150 147
Förutbetalda licenser dataprogram 1 307 920 1 307 920
Övriga förutbetalda kostnader 5 963 1 162 550 1 160
Upplupna intäkter HBV 392 145 392 145
Upplupna försäkringsersättningar 315 156 315 156
Förutbetald kostnad räntetaksförsäkring år 2018 1 735 1 735 1 735 1 735
Summa 14 231 8 322 8 767 8 320

NOT 28 PERIODISERINGSFONDER

Periodiseringsfond 2013 0 0 0 0
Periodiseringsfond 2014 0 0 0 1 656
Summa 0 0 0 1 656
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 29 AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

Ingående avskrivningar över plan maskiner och inventarier 0 0 1 764 1 801
Årets avsättning/upplösning 0 0 -29 -37
Summa 0 0 1 735 1 764

NOT 30 UPPSKJUTEN SKATT

Uppskjuten skatteskuld: 
–  skillnad mellan skattemässigt och planenligt
restvärde fastigheter 66 076 59 027 66 076 59 027
Uppskjuten skattefordran: 
– UER-investeringspost -1 168 -1 500 -1 168 -1 500
Koncernmässigt övervärde 5 235 5 235 0 0
Obeskattade reserver 371 752 0 0
Uppskjuten skattefordran:
 – underskottsavdrag 0 0 0 0
Summa 70 514 63 514 64 908 57 527

(UER = Underhålls- och energisparåtgärder 1984-1994)

2019 2018
NOT 31 SKULD KONCERNKONTO Beviljat Utnyttjat Beviljat Utnyttjat

Lån Uddevalla kommun:
Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 500 000 1 370 435 1 420 000 1 415 025
Summa Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 500 000 1 370 435 1 420 000 1 415 025

Lån Uddevalla kommun:
Koncernen Uddevallahem 1 710 000 1 582 226 1 620 000 1 585 424
Summa koncern 1 710 000 1 582 226 1 620 000 1 585 424

Stiftelsens och bolagens långfristiga upplåning sker genom utnyttjande av checkkredit inom ramen för  
kommunens koncernkontosystem.

Ränta, ränte- och kapitalbindning är en spegelbild av internbankens externa skuldportfölj, amorteringsplan saknas.
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NOT 34 STÄLLDA PANTER

Fastighetsinteckningar Inga Inga Inga Inga

NOT 35 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Garantiförbindelse Fastigo 667 656 667 656

NOT 36 VINSTDISPOSITION

Balanserad vinst 278 017 243 108
Omföring till reservfond -3 606 -3 879
Årets vinst 36 129 38 788
Att överföra i ny räkning 310 540 278 017

NOT 37 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

ROT-renoveringarna i Gullholmen 1 samt tak- och fasadrenovering på  
Koster 9 pågår och beräknas vara klara under första kvartalet 2020.

Paula Berger 
Vice ordförande

David Sahlsten 
Ordförande

Thomas Aebeloe 
VD

Christer Höij David Bertilsson Anna-Karin Palm

Vår revisionsberättelse har avgivits 25 mars 2020 
Ernst & Young AB

Uddevalla 19 mars 2020

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2020

Anders Linusson 
Auktoriserad Revisor

Christian Persson 
Av kommunfullmäktige vald revisor

Carl-Johan Sernestrand 
Av kommunfullmäktige vald revisor

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

NOT 32 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Mervärdeskatt 1 531 1 407 1 530 1 386
Personalrelaterade kostnader 1 646 1 672 1 646 1 672
Boföreningen Kurveröd 1 724 1 724 1 724 1 724
Övriga skulder 563 491 562 424
Summa 5 464 5 294 5 462 5 206

NOT 33 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Personalrelaterade kostnader 3 032 2 779 3 032 2 779
Förutbetalda hyresintäkter 30 011 25 003 26 835 24 910
Övriga interimsskulder 12 932 14 791 13 002 14 791
Summa 45 975 42 573 42 869 42 480
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovis ningen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem för räken-
skapsåret 2019. Stiftelsens årsredovisning och koncernredo- 
visning ingår på sidorna 17-38 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo- 
vis ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftel-
sens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt års redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan Information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av sidorna 1-16 i detta dokument men innefattar inte årsredo-
visningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo- 
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
infor·mation, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i 8ostadsstiftelsen Uddevallahem, arg.nr 858500-2366

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvi-
dera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

–  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig- 
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,  
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

–  skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän- 
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2020
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–  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo- 
visningen och tillhörande upplysningar. 

–  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder  
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis- 
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftel-
sens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller  
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta  
verksamheten.

–  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

–  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärs- 
aktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga  
för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revi sionen, däribland de eventuella betydande brister i den  
interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis- 
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning  
av Bostadsstiftelsen Uddevallahem för räkenskapsåret  
2019-01-01–2019-12-31. 

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan  
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelse lagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende:

–  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum- 
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

–  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föran leda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till- 
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande.

Anders Linusson 
Auktoriserad revisor

Göteborg den 25 mars 2020 
Ernst & Young AB
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Vi har granskat Bostadsstiftelsen Uddevallahem under år 2019. 
Vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamåls- 
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Uttalande

Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamåls- 
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot 
styrelsen och dess ledamöter föreligger därmed inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns 
upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till  
stiftelsens styrelse.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Uddevallahem, org.nr 858500-2366.  
Till Uddevalla kommunfullmäktige för kännedom.

Christian Persson 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor

Ulf Teghammar 
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor

Uddevalla 19 mars 2020
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Uddevallahems fastighetsbestånd

Fastighetsområde 

 1 rk  2 rk  3 rk  4 rk  5 rk  Stu-
dent 
lgh 

 Samtliga bostäder 

Årshyra

 Lokaler Förråd Garage  P- 
platser 

Antal Antal  Antal Antal Antal Antal  Yta 
Medel- 
yta per 

lgh

 Års-
hyra/
kvm* 

Antal  Yta Antal Yta  Antal  Antal 

 Agrell 1  18  12  17  47  2 484  52,9 1 023 2 540 812 5 357 7 39  59 

 Agrell 3  3  9  18  9  39  2 770  71,0 1 000 2 771 324 2 127 29 158  1 

 Agrell 4  36  3   3  42  2 649  63,1 1 016 2 691 456 2 61 7 37  35 

 Bastionen 31  – 0 0 2 515  21 

 Bikupan 29  18  18  402  22,3 1 338 537 708

 Braxen 1  20  29  20  69  3 898  56,5 992 3 865 514 2 6  31  73 

 Enen 1  5  15  5  25  1 357  54,3 985 1 336 563 1 72

 EOL 2  4  44  30  78  4 858  62,3 1 657 8 050 332 1 836  36  19 

 Finland 1  50  66  23  1  140  7 544  53,9 1 016 7 668 016 1 25 1 2  12  45 

 Fisketången 2  16  16  32  2 142  66,9 1 405 3 010 128  32 

 Flatö 2  19  22  5  6  52  3 281  63,1 916 3 004 612 2 387 14 160  16 

 Folkets Park 3  16  24  8  48  3 472  72,3 1 520 5 276 480  44 

 Forellen 1  5  44  2  51  3 814  74,8 1 117 4 258 974 2 261 1 2  28  36 

 Fregatten 5  12  24  4  4  44  2 622  59,6 1 058 2 775 060 1 40 6 48  4  21 

 Furan 1  5  15  5  25  1 357  54,3 985 1 336 963 1 152

 Fyren 1  24  12  36  2 161  60,0 1 050 2 268 467 6 191  22 

 Garvaren 13  16  34  16  10  76  4 517  59,4 1 183 5 341 511 7 409 1 11  11  15 

 Glasberget 5  6  6  12  753  62,8 1 035 779 524 2 34

 Graniten 1  48  54  42   144  8 607  59,8 1 144 9 847 234 5 9  56 

 Gravarne 1  2  52  48  42  144  9 348  64,9 1 028 9 607 761 26 67  44 

 Grävlingen 1  24  47  16  3  90  5 334  59,3 1 017 5 423 516 1 159 4 12  55 

 Grönlingen 1  9  6  4  19  1 404  73,9 1 073 1 506 100 1 59  34 

 Guldmagistern 1  2  10  9 6  27  2 389  88,5 1 180 2 818 927

 Gullholmen 1  10  4  13  3  30  1 922  64,1 1 228 2 360 700 1 39 11 45  16 

 Gäddan 1  16  28  3  2  49  3 564  72,7 1 020 3 634 897 2 149 4 16  89 

 Gäddan 2  17  33  4  54  3 915  72,5 1 017 3 981 044 3 10  8 

 Idegranen 2   31  45 

 Iduna 1  12  12  5  5  34  1 474  43,4 1 115 1 643 203 2 199 2 16

 Järven 1  27  66  24  3  120  6 697  55,8 1 034 6 923 040 7 480 5 33  4  88 

 Kaparen 7  13  24   37  1 833  49,5 1 088 1 993 936  20 

 Karpen 1  21  27  17  65  3 595  55,3 993 3 571 234 1 61 2 16  4 

 Knape 24  9  3  45  4  3  64  4 823  75,4 1 058 5 101 200 3 3 428 1 3

 Koster 10  23  1  24  1 711  71,3 1 021 1 747 050 1 955  23  21 

 Koster 8  – 1 1 233

 Koster 9  25  30  5  60  3 304  55,1 1 116 3 687 842 13 1 687 5 48  17 

 Krummedike 16  1  1  125  125,0 978 122 195  21 

 Krummedike 17  – 1 158  17 

 Kyrkesund 1  –  39  144 

 Laxen 1  39  74  3  22  2  140  8 121  58,0 1 039 8 439 883 4 139 13 48  73 

 Laxen 2  16  30  1  1  48  3 425  71,4 1 013 3 469 523 1 392 5 15

 Lyckorna 2:121  5  3  8  696  87,0 998 694 320 1 34 1 4

 Lyckorna 2:253  2  6  5  1  14  1 226  87,6 1 129 1 384 487 2 160 1 55

 Lyckorna 2:31  8  12  8  28  2 390  85,4 963 2 301 243

 Lyckorna 2:33  1  2  6  3  1  13  1 111  85,5 1 165 1 294 300

 Lyckorna 2:39  1  11  12  949  79,1 1 099 1 042 826 2 5

 Lyktan 2  3  8  3  14  813  58,1 981 797 629 1 107

 Lärkträdet 4  10  9   6  25  1 375  55,0 874 1 202 088  7  6 

 Lördagen 1  5  9  7  4  25  2 292  91,7 824 1 888 092 2 76

 Lördagen 2  11  11  22  1 696  77,1 845 1 433 616

 Marmorn 1  7  10  25  42  3 044  72,5 1 097 3 340 601 1 104 13 81  16  63 

 Marmorn 3  1  11  33  45  3 509  78,0 1 109 3 890 372 1 191 40 179  48 

 Mimer 1  13  15  9  37  1 813  49,0 1 052 1 907 469 1 20

 Misteröd 1:18 1 70

 Myntet 1  6  33  33  22  7  101  8 178  81,0 930 7 604 164 2 563 1 40  108 

 Mörten 1  20  29  19  68  3 814  56,1 992 3 782 949  2 

 Norden 1  2  5  2  4  13  1 100  84,6 981 1 078 784 4 360  7  7 

 Oxeln 1  5  15  5  25  1 357  54,3 985 1 336 429

 Poppeln 1  5  15  5  25  1 357  54,3 984 1 335 194
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Fastighetsområde 

 1 rk  2 rk  3 rk  4 rk  5 rk 
 Stu-
dent 
lgh 

 Samtliga bostäder 

Årshyra

 Lokaler Förråd Garage  P- 
platser 

Antal Antal  Antal Antal Antal Antal  Yta 
Medel- 
yta per 

lgh

 Års-
hyra/
kvm* 

Antal  Yta Antal Yta  Antal  Antal 

 Resö 1  12  24   36  1 711  47,5 917 1 569 454 4 32  8 

 Rudan 16 31  47  2 202  46,9 1 482 3 262 896  10 

 Rydingsberg 1 2 3 100

 Rödingen 2 22  41  4  10 77  4 395  57,1 1 016 4 464 844 2 54 8 76  36 

 Rödingen 3 24  50 74  3 713  50,2 1 147 4 260 329  75 

 Sabbatsdagen 1  12 12  1 286  107,2 808 1 038 643

 Samfällighet S:2  169 

 Sandstenen 1 8  36  22 10  76  5 125  67,4 1 115 5 716 198 18 129  5  27 

 Sannäs 1 21  24  13  2  60  2 929  48,8 934 2 736 555 1 41 12 219  13 

 Skiffern 1  5  28  17  4   54  3 569  66,1 1 118 3 989 278 19 135  87 

 Smögen 1  3  21  21  6  51  3 329  65,3 906 3 017 355 2 113 12 214  29 

 Spiggen 1  19  29  20  68  3 841  56,5 1 132 4 347 991  3 

 Sundberg 16  3  11  11  1  26  1 648  63,4 1 655 2 726 856 1 1 053  25 

 Syskrinet 1  15  24    1  40  1 854  46,4 1 101 2 040 692

 Sälghugget 2  25  4  51  24  2  106  6 939  65,5 926 6 424 440 3 477 76 817  43  72 

 Sälghugget 3  24  30  12  6  72  4 487  62,3 919 4 123 056 2 359 13 68  60  172 

 Sälghugget 4  31  29  60  30  150  9 835  65,6 905 8 896 842 6 326 29 376  83 

 Tallen 1  5  15  5  25  1 357  54,3 984 1 335 793

 Tisdagen 1  7  13  8  9  37  3 457  93,4 819 2 830 101 1 53

 Tjöstelseröd 2:21  12  14  4  30  2 324  77,5 1 541 3 581 544  35 

 Tordenskjöld 13  13  14  4  1  32  2 410  75,3 1 280 3 085 745 1 833

 Trubaduren 1  15  8  89  7  119  8 785  73,8 928 8 149 514 2 702 16 133  26  77 

 Trubaduren 2  16  8  62  6  92  6 583  71,6 915 6 026 066 1 327 28 134  26  71 

 Trubaduren 3  38  46  90   174  11 433  65,7 910 10 406 733 1 220 97 681  48  208 

 Trubaduren 4  5  40  24  3  72  4 656  64,7 905 4 212 173 8 1 389 10 48  144 

 Täljstenen 1  8  40  16  8  72  4 632  64,3 1 123 5 203 667 1 32 27 175  13  54 

 Väjern 2  10  13  12  3  3  41  2 506  61,1 913 2 287 807 3 16   12 

 Windingsborg 16  8  18  11  3  40  3 083  77,1 1 013 3 124 325 1 38 7 42  10  6 

 Windingsborg 17  8  32  4  44  2 570  58,4 1 069 2 747 786 1 336 5 50  24 

 Ägir 17  28  36  44  1  3  112  6 202  55,4 1 014 6 287 997 9 308 12 152  9  95 

 Ägir 18 1 578

 Ängön 11  9  35  20  4  5  73  4 857  66,5 1 099 5 338 992 12 1 687 6 65  12 

Summa koncernen 880 1 663 1 418 367 62 23 4 413 280 110 63,5 1 046 292 940 964 146 26 282 616 4 761 620 2 841

 Gruppbostäder och vårdinrättningar Antal Yta

 Bikupan 29  10  465 1  260 

 EOL 2  9  515 1  216 

 Guldmagistern 20  12  460 2  393 

 Kaparen 7  6  242 1  97 

 Knape 24  7  232 1  133 

 Koster 9  6  250 1  107 

 Laxöringen 11  25  878 2  945 

 Mungigan 1  10  421 1  193 

 Nyårsdagen 6  6  246 1  135 

 Pingstdagen 3  6  246 1  144 

 Rydingsberg 1  6  189 1  369 

 Sundberg 16 52  1 997 4  2 625 

 Trubaduren 4 107 5 103 2  3 316 

 Summa gruppbostäder och vårdinrättningar  262  11 244 19 8 933 

 Totalt antal och yta koncernen  4 675  291 354 165 35 215 616 4 761 620 2 841

* I årshyran för bostäder ingår ev tillval, kabel-tv, fiber etc
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Fastigheternas färdigställningsår, produktionskostnad,  
bokförda restvärde, samt taxeringsvärde 2019

Fastigheter Byggår Värdeår
Produktions-

kostnad
Värde-

minskning
Bokfört

restvärde
Mark-
värde

Markanl.
restvärde

Taxerings-
värde
Totalt

Taxerings- 
värde

Byggnad

Agrell 1 1948 1987 22 238 254 9 083 471 13 154 783 30 033 29 911 000 20 445 000

Agrell 3 1947 1987 19 807 320 8 319 463 11 487 857 53 234 32 458 000 21 710 000

Agrell 4 1946 1987 18 547 077 7 237 734 11 309 343 364 038 30 302 000 20 502 000

Bikupan 29 1991 1991 20 984 849 6 000 544 14 984 305 101 484 5 376 000 4 071 000

Braxen 1 1960 1969 15 325 575 10 423 580 4 901 995 43 868 453 441 39 849 000 27 138 000

Distrikt Söder 373 397 0

Enen 1 1953 1989 10 242 109 6 363 955 3 878 154 143 350 14 132 000 9 723 000

EOL 2 2018 206 862 307 4 563 130 202 299 177 5 734 575 1 986 250 127 276 000 101 000 000

Finland 1956 1967 45 878 513 17 953 707 27 924 806 244 358 309 532 78 698 000 54 284 000

Fisketången 2 2015 2015 37 114 930 3 550 473 33 564 457 6 750 000 4 135 816 31 800 000 25 000 000

Flatö 2 1968 1968 11 929 517 7 447 289 4 482 228 49 972 33 466 000 22 443 000

Folkets Park 3 2015 2015 68 712 478 6 468 780 62 243 698 8 763 350 7 666 648 61 000 000 48 000 000

Forellen 1 1958 1981 34 595 549 7 631 093 26 964 456 60 634 1 170 613 43 477 000 31 211 000

Fregatten 5 1949 1987 20 291 272 8 491 788 11 799 484 45 284 29 269 000 19 536 000

Furan 1 1953 1983 10 240 884 3 800 864 6 440 020 347 260 14 319 000 9 762 000

Fyren 1 1951 1973 15 075 853 6 201 321 8 874 532 59 918 25 766 000 17 646 000

Garvaren 13 1954 1976 45 527 740 9 928 588 35 599 152 100 029 324 748 60 025 000 42 335 000

Glasberget 1951 1973 4 581 441 1 795 371 2 786 070 8 756 000 5 876 000

Graniten 1 1966 1966 113 911 317 9 501 680 104 409 637 100 967 96 018 000 69 018 000

Gravarne 1 1958 1973 48 267 519 20 952 541 27 314 978 183 701 381 481 99 533 000 68 894 000

Grävlingen 1 1954 1978 33 242 821 13 783 808 19 459 013 144 464 56 034 000 39 282 000

Grönlingen 1 1961 1986 13 449 598 4 994 436 8 455 162 332 207 297 424 15 696 000 11 086 000

Guldmagistern 1 2007 2007 60 769 491 14 826 958 45 942 533 2 610 000 5 387 31 000 000 23 400 000

Gullholmen 1 1959 1959 2 476 525 2 096 354 380 171 10 273 70 965 17 783 000 11 718 000

Gäddan 1 1957 1957 17 873 078 10 123 946 7 749 132 33 364 326 142 36 923 000 25 379 000

Gäddan 2 1958 1958 16 749 151 8 892 437 7 856 714 54 372 1 484 899 39 843 000 27 159 000

Idegranen 2 1953 1953 4 030 1 220 000 705 000

Iduna 1 1956 1980 21 277 145 4 764 595 16 512 550 38 624 600 317 17 265 000 12 624 000

Järven 1 1954 1979 48 305 939 19 190 694 29 115 245 146 039 72 684 000 51 007 000

Kalkstenen 1 160 000 0

Kaparen 7 1953 1953 15 226 518 5 888 112 9 338 406 23 762 24 995 000 17 233 000

Karpen 1 1961 1961 14 974 796 7 304 914 7 669 882 455 531 530 761 36 491 000 25 207 000

Knape 24 1958 1986 65 208 285 42 118 764 23 089 521 369 948 22 786 74 200 000 49 200 000

Koster 10 1970.1991 1991 38 693 270 17 842 429 20 850 841 155 066 198 670 20 145 000 13 897 000

Koster 8 1970 1970 3 880 487 1 748 382 2 132 105 49 292 5 449 000 4 265 000

Koster 9 1962 1980 41 380 731 11 437 815 29 942 916 903 544 64 530 48 572 000 35 046 000

Krummedike 16 1812 1929 3 231 691 105 136 3 126 555 1 778 168 1 719 000 898 000

Krummedike 17 1976 1976 2 019 518 63 141 1 956 377 540 239 898 000 688 000

Kyrkesund 1 1970 1970 128 801 33 563 95 238 3 064 000 1 384 000

Laxen 1 1960 1960 40 436 715 14 240 084 26 196 631 132 088 1 380 881 85 226 000 59 226 000

Laxen 2 1957 1957 16 302 768 9 213 826 7 088 942 33 337 78 929 36 248 000 24 872 000

Laxöringen 11 1991.1998 18 178 462 5 713 727 12 464 735 286 400 50 095 0 0

Lyckorna 2:121 1995 1995 5 762 301 1 742 597 4 019 704 285 000 7 344 000 5 256 000

Lyckorna 2:253 1994 1994 12 192 370 3 642 466 8 549 904 547 000 14 534 000 10 858 000

Lyckorna 2:31 1992 1992 19 569 406 5 990 814 13 578 592 1 025 000 24 290 000 17 200 000

Lyckorna 2:33 1996 1996 10 296 156 3 144 614 7 151 542 429 000 19 607 13 196 000 10 000 000

Lyckorna 2:39 1993 1993 11 685 823 3 364 680 8 321 143 457 000 35 880 10 737 000 7 800 000

Lyktan 2 1951 1951 4 155 269 1 019 584 3 135 685 775 897 9 242 000 6 015 000

Lärkträdet 4 1956 1956 1 411 396 1 302 247 109 149 26 152 182 904 12 956 000 8 359 000

Lördagen 1 1988 1988 21 360 232 7 313 218 14 047 014 21 000 000 13 600 000

Lördagen 2 1988 1988 20 781 872 7 129 674 13 652 198 16 553 000 10 400 000

Marmorn 1 1966 1966 37 612 352 6 306 721 31 305 631 417 593 32 342 000 22 202 000

Marmorn 3 1966 1966 41 137 580 6 480 469 34 657 111 35 923 33 182 000 21 649 000

Mimer 1 1953 1993 14 315 823 5 562 690 8 753 133 5 074 20 236 000 14 417 000

Misteröd 1:18 1985 1985 543 480 543 480 0 347 000 139 000 139 000
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Fastigheter Byggår Värdeår
Produktions-

kostnad
Värde-

minskning
Bokfört

restvärde
Mark-
värde

Markanl.
restvärde

Taxerings-
värde
Totalt

Taxerings- 
värde

Byggnad

Mungigan 1 1989.2014 1990 11 937 914 2 680 409 9 257 505 472 570 0 0

Myntet 1 1979 1979 38 617 738 15 846 961 22 770 777 565 138 82 989 000 56 537 000

Mörten 1 1961 1961 15 865 823 7 555 615 8 310 208 458 056 80 173 38 278 000 26 046 000

Norden 1 1956 1956 6 844 107 3 061 575 3 782 532 7 823 12 404 000 8 401 000

Nyårsdagen 6 1990 1990 5 516 683 1 717 694 3 798 989 166 755 0 0

Oxeln 1 1953 1989 10 240 021 3 800 350 6 439 671 14 009 000 9 600 000

Pingstdagen 3 1990 1990 5 068 337 1 599 080 3 469 257 161 145 0 0

Poppeln 1 1953 1989 10 240 027 3 800 352 6 439 675 13 809 000 9 400 000

Resö 1 1959 1959 3 985 309 3 179 973 805 336 11 567 6 500 16 562 000 11 031 000

Rudan 2018 2018 59 513 688 1 816 115 57 697 573 3 196 388 1 381 250 35 400 000 28 000 000

Rydingsberg 1 1957 5 646 403 654 314 4 992 089 11 840 000 0 0

Rödingen 2 1959 1971 20 994 818 9 451 506 11 543 312 68 715 39 888 47 905 000 33 905 000

Rödingen 3 1962 1993 50 847 855 6 900 764 43 947 091 39 432 29 603 44 000 000 32 000 000

Sabbatsdagen 1 1988 1988 10 309 655 3 460 710 6 848 945 11 580 000 7 400 000
Samfällighet S:2 
Tureborg 0 2 985 966 0 0

Sandstenen 1 1964 1986 52 232 590 8 140 862 44 091 728 87 285 58 164 000 41 431 000

Sannäs 1 1959 1959 9 064 156 6 909 005 2 155 151 16 329 11 678 28 761 000 19 251 000

Skiffern 1 1964 1982 32 571 425 6 545 024 26 026 401 6 329 39 698 000 28 298 000

Smögen 1 1959 1959 10 525 799 7 367 633 3 158 166 18 326 13 786 32 134 000 21 334 000

Spiggen 1 1960 1960 44 308 369 4 318 500 39 989 869 427 655 80 370 38 535 000 26 076 000

Syskrinet 1 1954 1969 13 656 137 4 496 699 9 159 438 60 663 22 000 000 15 200 000

Sälghugget 2 1973 1973 34 097 705 12 487 052 21 610 653 1 414 565 71 028 000 47 114 000

Sälghugget 3 1973 1973 11 470 551 6 238 495 5 232 056 47 507 000 31 433 000

Sälghugget 4 1974 1974 23 519 498 10 213 720 13 305 778 405 172 94 026 000 62 874 000

Tallen 1 1953 1990 10 240 021 3 800 350 6 439 671 14 209 000 9 800 000

Tisdagen 1 1988 1988 29 986 988 10 255 215 19 731 773 1 318 810 32 766 000 20 600 000

Tjöstelseröd 2:21 2016 2016 58 359 000 3 610 719 54 748 281 3 436 640 1 525 929 37 400 000 30 000 000

Tordenskjöld 13 2004 2004 74 079 475 34 367 659 39 711 816 2 400 000 78 048 41 400 000 31 000 000

Trubaduren 1 1970 1970 34 870 678 10 209 466 24 661 212 1 059 638 86 449 000 57 932 000

Trubaduren 2 1970 1970 14 261 638 6 472 724 7 788 914 1 508 205 65 734 000 44 083 000

Trubaduren 3 1970 1970 28 423 030 12 764 964 15 658 066 3 224 336 114 319 000 76 057 000

Trubaduren 4 1971 1982 83 040 752 27 548 013 55 492 739 1 587 599 123 732 000 88 200 000

Täljstenen 1 1964 1964 47 151 231 7 847 132 39 304 099 50 105 52 086 000 36 702 000

Unneröd 2:8 1984 884 229 603 035 281 194 644 000 322 000

Windingsborg 16 1950 1986 17 785 588 8 161 766 9 623 822 47 800 193 331 33 848 000 22 462 000

Windingsborg 17 1951 1986 14 158 131 6 110 573 8 047 558 49 206 30 005 000 19 824 000

Väjern 2 1959 1959 6 845 199 5 421 858 1 423 341 13 729 9 402 23 826 000 15 826 000

Ägir 17 1957 1957 25 189 490 11 456 860 13 732 630 174 405 452 293 66 452 000 45 614 000

Ägir 18 1983 1983 2 481 184 1 926 102 555 082 269 000 1 756 000 1 386 000

Ängön 11 1956 1956 51 610 298 13 790 099 37 820 199 292 934 102 150 64 778 000 44 000 000

Summa Bostadsstiftelsen Uddevallahem 2 431 205 894 700 230 690 1 730 975 204 59 472 899 40 153 333 3 240 990 000 2 259 904 000

Uddevallahem 
Bastionen AB 1962 1962 1 176 437 620 570 555 867 346 000 2 263 000 1 465 000

Uddevallahem 
Sundberg AB 2019 216 366 315 1 848 804 214 517 511 4 170 003 1 072 502 93 000 000 72 800 000

Totalt koncernen 2 648 748 646 702 700 064 1 946 048 582 63 988 902 41 225 835 3 336 253 000 2 334 169 000
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-04-01 Dnr KS 2020/00243 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Förslag till nytt vägnamn för fastigheten Å 1:20 m.fl., 

Runningebacken  

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 
Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 
bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrker förslaget.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2020-03-17 § 139 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28 
Karta       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 med flera.    
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-03-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr SBN 2020/00174  

Nytt vägnamn - Å 1:27-1:46 m.fl. 

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 
Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 
bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-28 
Karta 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 
Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att  fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 mfl. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-03-25 
Mikael Staxäng/Roger Johansson 
Kent Andreasson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-03-26 
Kommunstyrelsen  
Ansvarig handläggare  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-02-28 Dnr SBN 2020/00174 

  

 

Handläggare 

Fastighetsregistrerare Karin Ahlström 
Telefon 0522-69 73 41 
karin.ahlstrom@uddevalla.se 

 

Nytt vägnamn - Å 1:27-1:46 m.fl. 

Sammanfattning 

I detaljplanen för del av fastigheterna Å 1:20 mfl, FO 121, är det planlagt för en ny väg. 
Tjugo tomter avstyckades inom planområdet under 2019. På grund av förtätningen med 
bostadstomter anser namnberedningsgruppen att det är lämpligt att vägen inom 
planområdet får ett namn.  
Fastighetsägare som bor i förlängningen av den planerade vägen inkom tidigt med 
förslag på vägnamn. Förslagen var Runningevägen och Runningebacken. Namnet 
kommer från torpet Runningen som ligger på platsen. Dessa fastigheter har idag adress 
Å Runningen xxx.  
På grund av områdets karaktär med en brant sluttning föreslår namnberedningsgruppen 
Runningebacken som namn på vägen. En förfrågan har skickats ut till berörda 
fastighetsägare samt hembygdsföreningen. Samtliga svar som inkommit har varit 
positiva.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-28 
Karta     

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att  fastställa vägnamnet Runningebacken för vägen inom detaljplan FO 121 för 
fastigheterna Å 1:27 - 1:46 mfl.  
 
   
 
 
 
 
Aya Norvell Karin Ahlström 
Tf. förvaltningschef Fastighetsregistrerare 

Skickas till 
KS och KF 
Karin Ahlström, samhällsbyggnad 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2019/00900 

  

 

Handläggare 

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

 

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

Sammanfattning 

Kommunens finanspolicy, som även omfattar stiftelser och bolag i kommunkoncernen, 
ska enligt gällande policy fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Senaste fastställandet ägde rum 2016 och avsåg således mandatperioden 2015-2018 och 
ska fastställas för mandatperioden 2019-2022. 
 
Till finanspolicyn hör Bilaga A, som innehåller ramar och limiter för 
kommunkoncernen. Bilagan fastställs årligen av kommunstyrelsen och beslutades 2019-
12-18 §340, avseende 2020. I den sammanställda budgeten för 2020, uppgår 
upplåningsramen till 4 801 mkr. 
 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har vid sitt möte 2020-03-16 behandlat gällande 
finanspolicyn och föreslår inga förändringar. 
 
Uddevalla kommuns internbank har efter senaste uppdatering varit föremål för 
granskning av externa revisorer och den förtroendevalda revisionen. Granskningar visar 
att förvaltningen följer den fastställda policyn.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08 
Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 2020-03-31 
Bilaga A för 2020 till Finanspolicy för Uddevalla kommun    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern samt 
 
att finanspolicyn fastställd 2016-02-10 §24upphör att gälla    
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-04-08 Dnr KS 2019/00900 

  

 

 

 

Skickas till 
 



 
Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

 
Senast reviderad 2020-03-31 
 
Fastställs av Uddevalla kommunfullmäktige 2020-05-13 §… 
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1 Generella principer 
Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (finanspolicyn) anger ramarna för 
finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses här Ud-
devalla kommun (kommunen) och de bolag och stiftelser som ingår i kommunens 
koncernredovisning. För närvarande (2020) ingår Uddevalla Utvecklings AB, 
Uddevalla Energi AB, Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Udde-
valla Energi Värme AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, 
SwanFalk Shipping AB, Uddevalla Turism AB, Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 
Stiftelsen Ljungskilehem, HSB:s Stiftelse Jakobsberg, Lostif AB, Gustafsbergs-
stiftelsen, Uddevalla Vatten AB samt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän i kom-
munens koncernredovisning. 
 
De kommunägda bolagen och stiftelserna benämns i det följande ”företagen”. 
 
Till finanspolicyn hör även ”Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommun-
koncern”, som fastställs årligen av kommunstyrelsen. Bilaga A anger ramar för 
hur Uddevalla kommuns internbank ska agera på externa finansiella marknader 
samt inom vilka ramar och riskbegränsningar internbanken ska förhålla sig. 
 
Internbanken tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets ekonomiavdel-
ning. 
 
Kommunstyrelsen anger i delegationsordning vilka personer som inom det finan-
siella området har rätt att ingå och påteckna avtal mm för kommunkoncernens 
räkning. 
 
Detta dokument ersätter Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern antagen av 
kommunfullmäktige 2016-02-10 § 24. 

1.1 Syfte med finanspolicyn 
Syftet med finanspolicyn är: 

 Att fastställa mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncer-
nen. 

 Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat. 

 Att identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för 
och hur riskerna ska hanteras. 

1.2 Uppdatering av finanspolicyn 
Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och re-
videras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar. Internban-
ken ansvarar för att så sker. 

1.3 Generella principer för finansverksamheten 

1.3.1 Syfte med finansverksamheten 
Syftet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att: 
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 Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital. 

 Optimera kommunkoncernens finansnetto inom givna risklimiter genom en 
effektiv tillgångs- och skuldförvaltning. 

 Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflö-
den. 

1.3.2 Mål med finansverksamheten 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera 
kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. 
 
Finansverksamheten ska bedrivas med betryggande riskkontroll och utan spekula-
tiva inslag. Upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för 
kommunkoncernen ska inte förekomma. Det är ej tillåtet att ingå spekulativa po-
sitioner i tradingsyfte. Med trading avses ett kortsiktigt positionstagande i syfte 
att utnyttja en marknadstro. 

1.3.3 Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen 
Internbanken, en del av finansenheten inom kommunledningskontorets ekonomi-
avdelning, är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett 
kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering ska verkställas av intern-
banken i Uddevalla kommuns namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar 
möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrel-
sen. 
 
Kommunkoncernens likvidflöden ska samordnas. Detta sker främst genom ett av 
kommunen upphandlat och avtalat koncernkontosystem. Kommunen och företa-
gen ska bistå internbanken med uppgifter om likviditets- och finansieringsbehov. 
 
Internbanken ska erbjuda koncernföretagen upplåning och placering med villkor 
motsvarande de på den externa marknaden. Det är av stor vikt att internbanken är 
konkurrensmässig vad gäller villkor och den service som erbjuds bolagen.  
 
Som en del i den finansiella samordningen ska ett finansråd finnas. Finansrådet 
ska utgöra en mötesplats för kompetensutveckling, informationsutbyte och främ-
jande av samarbete. Rådet ska bestå av tjänstemän från kommunen och företagen 
samt extern finansiell rådgivare. Internbanken är sammankallande. 

1.3.4 Ansvar för risk och resultat 
Kommunen och företagen har ansvar för sitt finansnetto inom följande givna ra-
mar. Kommunen och företagen ansvarar för sina respektive investeringsbeslut 
och för optimering av sitt respektive rörelsekapital. Internbanken ansvarar för att 
hantera den beslutade avvägningen mellan kostnad och risk för kommunkoncer-
nen. 
 



 

 sid 5 (10) 

1.4 Ram för upplåning 
Kommunfullmäktige fastställer i samband med antagande av kommunens flerårs-
plan en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Detta belopp in-
kluderar även företagens upplåning. 
 
Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansierings-
behov i någon av kommunkoncernens verksamheter.  Upplåning inom ramen för 
löpande likviditetsbehov eller för att upprätthålla betalningsberedskap är undan-
taget från detta. 

1.5 Utlåning och borgen till koncernföretagen 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om ramar för utlå-
ning till varje enskilt koncernföretag.  
 
Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att möta 
lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens 
med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underlig-
gande marknadsränta för kommunkoncernens finansiering, bedömd marknads-
mässig marginal och en administrativ avgift. Vid borgen ska en motsvarande 
marknadsmässighet eftersträvas. Regler för fastställande av låne- och borgensav-
gifter framgår av Bilaga A. 
 

1.6 Generella principer för övrig borgensteckning 
Borgen och garantier som tecknas av kommunen för föreningar och andra externa 
parter ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande 
av borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart när all annan 
möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara belopps- 
och tidsbegränsad. Investeringsobjekten, vars lån kommunen lämnat borgen för, 
ska under hela borgensåtagandet vara försäkrade. 
 
För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska; 

 ändamålet stödja kommunens mål för verksamheten i enlighet med inriktning 
angiven i budget för kommunen; 

 verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger kommunen och 
dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt; 

 verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder; 

 handlingar biläggas ansökan i enlighet med internbankens krav.  
 
För externt lämnad borgen eller garanti utgår en årsavgift, som fastställs i sam-
band med kommunfullmäktiges beslut. 
  
Kommunens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då 
gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera 
kommunen. 
 
Aktuella borgensåtaganden ska anges i delårsrapporterna. 
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2 Ansvars- och befogenhetsfördelning 
Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning i kommu-
nens delegationsordning och företagens ansvarsfördelning fastställs i företagens 
policys. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad delegationsordningen 
och företagens finanspolicys. 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 
 Att fastställa kommunkoncernens finanspolicy i enlighet med 8 kap 3 § 

Kommunallagen. 

 Att i flerårsplanen årligen fastställa ram för total upplåning på den externa 
marknaden. 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 
 Ansvarar för kommunens medelsförvaltning och i övrigt verkställer kommun-

fullmäktiges beslut. 

 Att i bilaga A fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn. 

 Att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt företag. 

 Löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering. 

 Att årligen fastställa låne- och borgensavgift. 

2.3 Internbankens ansvar 
Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella verksam-
heten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar. 
 
Internbanken ska: 

 ha det övergripande ansvaret för kommunkoncernens finansiella verksamhet 
såsom upplåning, utlåning, penningplacering, likvidhantering, borgens-, och 
ansvarsförbindelser 

 operativt utföra och administrera de beslut om lån, derivat och placeringar 
som finns 

 genom kontinuerlig och aktiv medelshantering åstadkomma lägre finansie-
ringskostnader och därmed bidra till ett förbättrat finansnetto i koncernen 

 samordna kommunkoncernens kontakter med de finansiella marknaderna 

 bevaka och kontrollera de koncerninterna och -externa finansiella riskerna 

 samordna koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto 

 lämna erforderlig service i finansiella frågor till kommunkoncernens enheter 

 lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella utvecklingen och ställ-
ningen, om fattade finansiella beslut grundade på delegation samt i övrigt hos 
styrelsen initiera frågor inom det finansiella området 

 ansvara för att finanspolicyn följs och hålls uppdaterad 
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2.4 Finansrådets ansvar 
Finansrådet fungerar som ett samarbetsorgan för finansverksamheten i kommun-
koncernen.  Väsentliga frågeställningar inom det finansiella området ska förank-
ras i finansrådet i syfte att skapa en samsyn inom kommunkoncernen. I de fall 
finansrådet och internbanken inte är överens i någon väsentlig frågeställning ska 
en återrapportering ske till Kommunstyrelsen. 
 
Finansrådet ska mötas minst tre gånger per år där minnesanteckningar ska föras. 
Vid mötena ska internbanken föredra finansrapporten som en uppföljning av fi-
nansverksamheten samt lämna en prognos för kommande tertial. 

2.5 De kommunala förvaltningarnas ansvar 
Ska i sin verksamhet följa reglerna i kommunens finanspolicy.   

2.6 Koncernföretagens ansvar 
Styrelsen i varje företag ska fatta beslut om att man följer den av kommunfull-
mäktige beslutade finanspolicyn (detta dokument och förekommande bilagor till 
detta dokument). Detta ska ske minst en gång per mandatperiod. Beslutet ska 
formuleras så att det tydligt framgår att beslutet gäller ”vid var tid gällande fi-
nanspolicy”. Innan företagets styrelse fattar beslut om eventuella avvikelser ska 
detta först underställas internbanken för yttrande. Internbanken har för sin del att 
ta ställning till om förslag om avvikelse är av sådan art att förslaget också bör 
prövas av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Inskränkningar och eventu-
ella förtydliganden ska fastställas i en företagsspecifik finanspolicy. 
 
Angående respektive styrelses ansvar för företagets finansiella verksamhet och 
risker hänvisas i övrigt till den lagstiftning varunder företaget lyder (exempelvis 
Aktiebolagslagen, Stiftelselagen etc.). 
 

3 Upplåning 
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäk-
tige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. 
 
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den 
effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alter-
nativkostnad vid egen finansiering eller lånefinansiering. Finansiell leasing an-
vänds därför endast sparsamt och all finansiell leasing i kommunen ska beslutas 
av kommunstyrelsen. 
Klassificering av leasingavtal sker i enlighet med Rådet för kommunal redovis-
nings (RKR) rekommendationer (fn Rekommendation R5 från November 2018). 

4 Likviditetshantering och placeringar 
Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god 
betalningsberedskap vid alla tillfällen. Internbanken ansvarar för kommunens 
kapitalförsörjning. Företagen ansvarar för att optimera sitt rörelsekapital och ge 
internbanken information för kommunkoncernens likviditetsplanering på både 
kort och lång sikt. 
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Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen. Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommu-
nen ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 
 
Regler för likviditetshantering och placeringar anges i Bilaga A. 
 

5 Risk 
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett finansiellt risktagande. 
Kommunkoncernen är bl.a. exponerad för nedanstående risker. Limiter för dessa 
risker anges i bilaga A. 

5.1 Finansieringsrisk 
Definition: risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad, ha tillgång till medel för refinansieringar, investeringar och betal-
ningar. 
 

5.1.1 Principer för hantering av finansieringsrisk 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt 
att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel 
som maximalt får förfalla inom 1 år. 
 
En likviditetsreserv för verksamheten ska vid var tid finnas tillgänglig för att sä-
kerställa kommunkoncernens kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven 
räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras 
inom tre bankdagar sam outnyttjad del av bekräftade kreditlöften med en återstå-
ende löptid om minst 3 månader. Med bekräftade kreditlöften avses löften med en 
avtalad räntemarginal. 
I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens likviditetsreserv minst måste 
vara. 

5.2 Valutarisk 
Definition: risken att förändringar av valutakurser påverkar resultat- och balans-
räkning negativt. Valutariskexponering avser icke säkrade nettopositioner dvs. 
skillnaden mellan tillgångar och skulder samt in- och utflöden i utländsk valuta. 
 
Huvudprincipen är att all valutariskexponering inom kommunkoncernen ska säk-
ras.  
 
I företagen uppkommer valutarisker om upphandling av varor och tjänster sker i 
utländsk valuta eller om bidrag erhålls i utländsk valuta. Valutarisker i företagens 
verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra. Det åligger 
företagen att identifiera och till internbanken rapportera valutarisker i verksam-
heten. Målet är att valutarisker inom företagens verksamhet i möjligaste mån ska 
begränsas. 
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5.3 Ränterisk 
Definition: värdeförändring på en räntebärande position som följd av ändrade 
marknadsräntor. 
 
Limit för ränterisk i form av ett riktmärke (norm uttryckt som genomsnittligt 
vägd räntebindningstid) för kommunkoncernens externa skuldportfölj, anges i 
bilaga A. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelse från nor-
men är tillåten. 
 
Normen sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för 
kommunkoncernens externa ränteförfallostruktur. Limit för maximal andel ränte-
förfall inom 1 år anges i bilaga A. 
 

5.4 Motpartsrisk 
Definition: risken att motparter inte kan fullfölja sina förpliktelser i tid eller er-
bjuda säkerhet för fullgörandet. Motpartsrisk i kommunkoncernens finansiella 
verksamhet uppstår främst vid placeringar, i derivatavtal samt i kreditlöftesavtal. 
 
Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömning ska göras 
avseende nettoexponering och kommunens totala engagemang med motparten. 
Kommunen ska sträva efter att sprida motpartsriskerna. För att reducera mot-
partsrisken får endast godkända motparter användas, se bilaga A. 
 
För att bibehålla flexibilitet och handlingsberedskap ska kommunen så långt det 
är möjligt tillse att det finns outnyttjade utrymmen, limiter, för derivattransakt-
ioner hos aktuella motparter. Ramavtal för derivat ska finnas upprättat med de 
motparter som kommunen har för avsikt att ingå derivattransaktioner med. 
 

6 Derivatinstrument 
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker. 
 
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underlig-
gande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexpone-
ringar. All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instru-
mentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som 
kan hantera dessa affärer. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivat-
transaktion ska alltid göras före affärsavslut. 
 
Alla derivatkontrakt avseende ränte- och valutarisker inom kommunkoncernen 
med externa motparter ska upprättas av internbanken. Detta omfattar även alla 
lånekonstruktioner där någon typ av derivat ingår. 
 
Tillåtna finansiella instrument anges i bilaga A. 
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7 Intern kontroll, styrning och rapportering 
Syftet med den interna kontrollen är: 
 

 Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att in-
ternbanken vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och 
risker så att beslut kan fattas på korrekta grunder. 

 Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund 
av bristande kontroll. 

 
Kommunstyrelsen beslutar om närmare riktlinjer för intern kontroll, styrning och 
rapportering. Detta fastställs i bilaga A. 
 
Finansverksamheten och den finansiella ställningen, kopplade till riktlinjer och 
direktiv i denna policy, ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen enligt rikt-
linjer i bilaga A. Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med årsredovisning. Kommunstyrelsen ska be-
döma om det finns anledning till särskilda rapporter eller beslut i kommunfull-
mäktige om den finansiella verksamheten. 
 
Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 
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Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

 

1 Utgångspunkter 
2019 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt 
finansiella risklimiter. I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även 
beslut om kommunkoncernens externa upplåning. Beslut om bilaga A till kommunens finanspolicy 
gäller för 2020 eller till nytt beslut har fattats.  

1.1 Ram för extern upplåning 2020 

Kommunfullmäktige bemyndigade enligt § 147 2019-06-13 kommunstyrelsen att för 2020 verkställa 
upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 4 801 mkr. I kommunens och 
bolagen/stiftelsernas prognoser för 2020 beräknas utrymmet för utlåning till bolag/stiftelser uppgå till 
3 753 mkr, en nivå som kan justeras när den sammanställda budgeten för 2020 föreläggs fullmäktige.   

1.2 Ramar 2020 för utlåning till kommunens företag 

I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa 
finanspolicyns Bilaga A. Här ingår bl a att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag.   
Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot inklusive rörelsekredit fastställs till 3 753 
mkr (nu gällande ramar uppgår till 3 644 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av 
nedanstående sammanställning.  

 

Utlåning (Mkr) Behov check- Beviljad check- Beviljad check- Beviljad check- Beviljad check-

kredit 2020 kredit 2019 kredit 2018 kredit 2017 kredit 2016

Uddevalla Utvecklings AB 30 25 12 12 15

Uddevalla Energi AB 52 52 32 22 22

Uddevalla Kraft AB 431 451 521 521 521

Uddevalla Energi Värme AB 85 105 105 135 135

Uddevalla Energi Elnät AB 172 182 182 162 162

Uddevalla Omnibus AB 80 80 80 80 80

Uddevalla Hamnterminal AB 100 100 70 70 80

SwanFalk Shipping AB - - - - -

Uddevalla Turism AB 10 10 10 10 10

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 450 1 500 1 420 1 282 1 100

Uddevallahem Holding AB - 0 0 26 -

Uddevallahem Sundberg AB 220 210 200 140 -

Uddevallahem Bastionen AB - 0 0 2 -

HSB:s Stiftelse Jakobsberg 180 179 190 180 180

Lostif Fastighets AB 70 71 80 80 80

Stiftelsen Ljungskilehem 65 70 70 65 66

Gustafsbergsstiftelsen 6 6 6 6 6

Uddevalla Vatten AB 620 600 600 600 600

Västvatten AB 3

3 574 3 641 3 578 3 393 3 057

KF flerårsplan Juni, Låneram 4 801 4 170 4 201 3 330 2 992

KF flerårsplan Juni, Utl till bolagen 3 753 3 450 3 534 3 009 2 786

Sammanställdbudget  Dec 4 018 3 685 3 393 2 912
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Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per 2019-12-31 
kommer att beräknas uppgå till 375mkr. Åtagandet beräknas minska med 25 mkr under 2020. 
 

1.3 Sammanfattning riskbegränsningar 

I kommunens finanspolicy har ett antal finansiella risker identifierats och kommunstyrelsen ska 
årligen fastställa de limiter som gäller för respektive risk.  

LIMITER 
Limiter 2020 (KS 2019-12-18 §xxx)  

Rikt- 
värde 

Lån av kreditinstitut (Mkr) Max: 4 801 mkr   

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) Budget: 1,80 %   

Räntebindningstid (år) Intervall 2 - 6 år 3,0 

Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år 40 

Kapitalbindningstid (år) Min 2 år 3 

Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år 20 

Tillåtna motparter Motparter >1   

Derivat som andel av skuld, netto (%) Max 100 %   

Andel strukturerade derivat av skuld (%) Max 10 %   

Koncernintern utlåning  (Mkr) Max: 3 753 mkr   

Koncernintern borgen (Mkr) Max 375 mkr   

Bekräftade kreditlöften (Mkr)  -   

Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 mkr   

Valutarisk 100% elimineras   

 

2 Upplåning 
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. 
Internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning. 
 
Följande upplåningsformer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare 

Kommunstyrelsen ska besluta separat om finansiell leasing samt publika låneprogram som 
certifikatsprogram och obligationsprogram. 
 

3 Utlåning och borgen till koncernföretagen 
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. 
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till företagen. 
 
Följande regler gäller för utlåning och borgen: 
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• Internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra hand 

genom att gå i borgen för upplåningen. 

• All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. 

• Vid utlåning ska aktuell låne- och borgensavgift tillämpas. 

• All borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad. 

• Borgen får inte vara generell. 

• Underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen innan 

borgen tecknas. 

• All borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande 

kreditavtal ska arkiveras. 

• Vid borgen ska aktuell borgensavgift belasta borgenstagaren. 

3.1 Internbankens prissättning 

Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att 
möta lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens med privata 
aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara sämre eller bättre än de villkor företaget skulle 
kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av 
nedanstående delar. För verksamhet som ej är konkurrensutsatt utgörs prissättningen av 
internbankens självkostnads (kostnad för upplåning och en administrativ avgift). 
 
1. Internbankens kostnad för extern upplåning. 
 
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad respektive bolag 
bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter för respektive kredit i kommunkoncernens samlade 
låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms vid upplåningstillfället och 
marginalen beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. 
Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part. 
 
3. En administrativ avgift. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för finansverksamheten som 
personal, datasystem, rådgivning mm. Avgiften ska löpande revideras utifrån verkliga kostnader. 
 
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av prissättningen, dels för att styrka 
konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska 
uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till finansrådet och till kommunstyrelsen. 

3.2 Koncernkontosystem 

För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för 
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag och ränta 
beräknas dagligen. Tertialsvis debiteras respektive bolag genom att tertialets räntekostnader dras 
från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt ovan. 
 
Likviditetshantering 
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga 
låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering och förvaltning av 
kommunkoncernens hela likviditet. Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna 
kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva 
betalningsrutiner och god likviditetsplanering. 
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Internbanken ska löpande begära rapportering för likviditetsplanering och planering av 
kommunkoncernens kapitalförsörjning. En kapitalförsörjningsplan ska sammanställas en gång per år 
med budget för kommande år och plan för nästkommande två år som underlag. 
Kapitalförsörjningsplanen ska revideras halvårsvis. 

3.3 Låne- och borgensavgifter 2020 

Kommunens internbank ska prissätta utlåningen till de kommunala bolagen på ett marknadsmässigt 

sätt. Målsättningen är att dokumentation och arbetssätt ska minimera risken att kommunens 

borgensavgifter bryter mot EU-lagstiftning, lagen om allmännyttiga bostadsbolag eller 

kommunallagen.  

From 2019 tillämpar kommunen en beräkningsmodell som byggts av utifrån marknadsdata, 

finansiella nyckeltal och jämförelser mot data från SCB över kommunägda bolag. Utöver modellens 

beräkning av avgift tillkommer internbankens administrativa påslag. För företag som inte verkar på 

en konkurrensutsatt marknad utgår endast det administrativa påslaget. 

LÅNEAVGIFTER (avser företagens utnyttjade checkkredit i koncernkontosystemet) 

 
 
BORGENSAVGIFTER (avser borgensåtagande för företagens egna krediter) 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3 4

UDDEVALLA ENERGI AB 37 60 61 60

UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB 3 3 3 4

UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 37 60 61 60

UDDEVALLA KRAFT AB 37 60 61 60

UDDEVALLA VATTEN AB 3 3 3 4

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM mv 46 41 40 39

LJUNGSKILEHEM STIFTELSEN mv 58 41 40 39

HSB STIFTELSE JAKOBSBERG mv 55 41 40 39

LOSTIF FASTIGHETS AB mv 55 41 40 39

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 25 57 76 75

UDDEVALLA OMNIBUS AB 65 70 76 75

UDDEVALLA TURISM AB 59 68 76 75

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 61 43 40 39

Företag
Låneavgi ft 2019, 

räntepunkter/å

r inkl  adm

Låneavgift, 

räntepunkter/år 

2018

Gällande avgift, 

räntepunkter/år 

2017

Låneavgi ft    

2020, 

räntepunkter/år 

inkl  adm

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 3 3 3 4

UDDEVALLA KRAFT AB 37 25 24 25

UDDEVALLA OMNIBUS AB - 25 24 25

UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB - 25 24 25

Borgensavgift 

räntepunkter/år
Företag

Borgensavgift 

räntepunkter/år

Avgift 

räntepunkter

Avgift 

räntepunkter



 

Sida 8 (14) 
 
 

 

4 Finansieringsrisk 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30 % av kapitalet 
förfaller inom 1 år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. 
 
Kommunkoncernen ska ha en likviditetsreserv motsvarande en månad av kommunkoncernens 
kostnader avrundat uppåt till närmaste femtio miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel 
(kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade 
kreditlöften. För 2018 uppgår detta belopp till 300 mkr. 
 
För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument 
som vid var tidpunkt kan säljas. Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får vara högst 1,5 
år. Tillåtna motparter och placeringsformer framgår under avsnitt Motpartsrisk nedan.  
 

5 Valutarisk 
Följande gäller för hantering av valutarisker. 
 

• Huvudregeln är att all valutarisk ska elimineras.  

• Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument. Detta 

medför bl a att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart ska kurssäkras mot 

svenska kronor. 

• Placeringar får endast göras i svenska kronor. 

• Det åligger företagen att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera 

valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon 

kronor eller mer. Beslut om säkringsåtgärder ska ske efter samråd med internbanken. 

Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av valutarisker: 
 

• Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. 

• Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. 

 

6 Ränterisk 
Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2 – 6 år. 
 
Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % 
räntejusteras inom 1 år. 
 
Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte 
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett 
räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. 
 
Följande derivatinstrument är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: 
 

• Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra 

räntebindningen i existerande lån. 



 

Sida 9 (14) 
 
 

 

• Cap (”räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. 

• Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande 

räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". 

• Strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att 

instrumentets syfte och karakteristika samt redovisningsaspekter finns dokumenterade. 

Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 10 %. 
 

7 Motpartsrisk 

7.1 Tillåtna motparter 

Tillåtna motparter vid tecknande av kreditlöften, derivatinstrument och placeringar är nordiska 
motparter med rating om antingen minst A- (S&P) eller minst A3 (Moody´s) eller annan motpart med 
rating om antingen minst A (S&P) eller minst A2 (Moody´s). Om en motparts långfristiga rating sänks 
med ett steg under Uddevallas ratingkrav ska ekonomichefen informeras så snart som möjligt. Om en 
motparts långfristiga rating sänks med mer än ett steg under Uddevallas ratingkrav ska 
beslutsunderlag avseende följande upprättas och föredras kommunstyrelsen: 
 

• Avyttring av placeringar hos denna motpart. 

• Utnyttjande av kreditlöften hos denna motpart samt upphandling av nya kreditlöften hos 

annan motpart. 

• Överföring av derivat med positiva marknadsvärden hos denna motpart till annan motpart. 

Kommunstyrelsen beslutar om vilka skyndsamma åtgärder som ska vidtas baserat på 
beslutsunderlaget med hänsyn tagen till vad som är möjligt och rimligt. 
 

7.2 Övriga begränsningar derivatinstrument 

Affärer som innebär att angiven beloppsgräns i nedanstående tabell överskrids får inte genomföras. 
Med beloppsgränsen för marknadsvärde avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat 
betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflödena som ett 
derivatavtal medför. Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som potentiellt kan öka det 
positiva marknadsvärdet, göras med denna motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. 
 

Motpartskategori Max löptid Beloppsgräns 
marknadsvärde (fordran) 

mot en motpart 

Nominell beloppsgräns  
per motpart 

Nordisk motpart 10 år 100 mkr 2 500 mkr 

Utomnordisk motpart 10 år 20 mkr 500 mkr 

  

7.3 Övriga begränsningar placeringar 

Utöver ovanstående tillåtna motparter får placeringar även göras hos följande motparter där rating 
ej finns: 
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• Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av 

kommunal borgen från ägaren. 

• Bolag ingående i kommunkoncernen. 

Tillåtna placeringsformer för tillfällig överskottslikviditet är kontoinlåning/deposit i bank och svenska 
penningmarknadsinstrument med en maximal löptid på 1 år. Huvudregeln är att maximalt 40 
miljoner kronor får placeras hos en enskild motpart. Undantag medges för placering i skuldebrev 
utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning) samt för inlåning på likvidkonto i bank där 
maximal inlåning kortfristigt får uppgå till 100 miljoner kronor. 
 

8 Riktlinjer för överskottslikviditet  

8.1 Allmänt  

Överskottslikviditet ska, enligt finanspolicyn, i första hand användas för att reducera lånebehovet i 
kommunkoncernen.  Internbankens utlåning till koncernföretagen ska i allt väsentligt motsvaras av 
extern upplåning för att inte begränsa företagens möjligheter till avdrag för räntekostnaden. Det 
innebär att det inte alltid är lämpligt att reducera kommunkoncernens lånebehov. Det innebär att 
det kan uppstå tillfällig överskottslikviditet.  Vid bestående överskottslikviditet gäller följande 
riktlinjer: 
 

• Placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som 

gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen). 

• Huvudregeln är att placeringarna ska spridas på olika motparter. Undantag medges för 

placering i skuldebrev utgivna av svenska staten (ingen beloppsbegränsning). 

• Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får ej överstiga 1,5 år. 

• Förvärv och avyttring av värdepapper i svenska kronor ska ske genom bank eller 

värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn 

i annat land.  

• Placering i noterade skuldförbindelser får endast ske i värdepapper med hög likviditet 

där officiell köpkurs fortlöpande ställs. 

8.2 Tillåtna instrument 

Överskottslikviditet får placeras i följande instrument med maximal löptid om 3 år.  

• Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna och som löpande 

prissätts. 

• Värdepappersfonder. 

• Räntebärande konto i bank med god kreditvärdighet (lägst rating A-/A3).  

8.3 Direkt i räntebärande värdepapper 

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper såsom obligationer och certifikat gäller 

nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av överlikviditetens 

marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur 

lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av överlikviditeten. 
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Värden inom parentes avser en kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper 

med en löptid under ett år. 

Emittent 0–1 år 1–3 år Max andel per 
emittent 

A. Stater, kommuner, landsting 
med rating AAA/Aaa (A-1+/P-
1) 

100 % 100 % 100 % 

B. Övriga värdepapper med rating 
AAA/Aaa (A-1+/P-1) 

100 % 85 % 15 % (25 %) 

C. Värdepapper med rating lägst 
AA-/Aa3 (A-1/P-1) 

70 % 50 % 10 % (20 %) 

D. Värdepapper med lägst rating A-
/A3 (A-2/P-2) 

40 % 30 % 5 % (15 %) 

E. Värdepapper med lägst rating 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) 

30 % 15 % 5 % (10 %) 

F. Värdepapper med rating under 
BBB-/Baa3 (A-3/P-3) eller utan 
rating 

10 % 5 % 3 % (5 %) 

 

I första hand ska värdepapprets rating användas och om det inte finns, används emittentens rating. 

Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kortfristig rating 

översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan.  Räntebärande värdepapper utan 

rating, men med statliga garantier, faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating 

hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. 

Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger 

på angiven nivå.  

8.4 Värdepappersfonder 

Vid placering i värdepappersfonder ska värdepappersfonderna vara registrerade hos 

Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med 

god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt 

realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara 

tillfredsställande. 

8.5 Ansvarsfulla placeringar 

Utöver avvägningen mellan avkastning och risk ska också ansvarsfulla aspekter beaktas i 

placeringsverksamheten. Utöver ekonomiska bedömningar ska även hänsyn tas till samhälle och 

miljö. Placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom 

krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror, eller bryter mot mänskliga rättigheter, ska undvikas. I 

övrigt hänvisas, i tillämpliga delar, till de riktlinjer som anges i kommunens upphandlingsriktlinjer. 

Som grundregel ska hänsyn tas till principerna i FN:s Global Compact. 

Direkta innehav i bolag som i huvudsak ägnar sig åt fossil gas- eller oljeproduktion är ej tillåtna. På 

motsvarande sätt ska kommunen inte investera i företag inom kolbranschen. Vid indirekta 
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placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt 

uppfyller de krav som anges ovan. Eftersom fonder kan ha något annorlunda utformade riktlinjer är 

det möjligt att placera i fonder som inte fullt ut uppfyller de krav som anges ovan. Vid placeringar i 

fonder ska vidare innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre 

avvikelser kan accepteras. 

8.6 Uppföljning och rapportering 

Det övergripande syftet är att informera kommunstyrelsen om förvaltningens resultat och 

exponering i relation till fastställda limiter. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i 

respektive månad och innehålla nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, 

sedan årets början och för föregående månad: 

• Totalt marknadsvärde och per instrument. 

• Utveckling av förvaltningen senaste månaden och under senaste året samt utveckling 

mot relevanta jämförelseindex. 

• Avstämning mot riskbegränsningen. 

Eventuella avvikelser från placeringsreglerna i dessa riktlinjer, avvikelsernas orsak samt vidtagna 

åtgärder eller förslag till åtgärder. 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 

9 Intern kontroll, styrning och rapportering 

9.1 Allmänt 

Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten.  
 
Internbanken ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. 
Därför ska det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem 
i form av en utvecklad ränteriskhantering och rapporteringskrav. Internbankens centrala och 
viktigaste processer ska vara dokumenterade på ett sätt som gör verksamheten öppen och 
transparent alternativt att rutiner och processer framgår på andra sätt (exempelvis i den månatliga 
finansrapporteringen). 
 
Handlingar avseende extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för internbanken 
erforderliga transaktioner ska undertecknas av två personer i förening enligt vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Vem/vilka personer som har rätt att besluta om och ingå avtal om extern upplåning, derivat, 
placeringar och övriga för internbanken erforderliga transaktioner framgår av vid var tid gällande 
delegationsordning.  
 
Samtliga finansiella transaktioner ska dokumenteras i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska 
innehålla motiv till transaktionen och ska efter genomförande kompletteras med väsentliga villkor 
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samt dokumentation om beslutad transaktion vid upphandling, ex vald kreditgivare och/eller vald 
upplåningsform. Beslutsunderlaget ska undertecknas av den person som har fattat beslutet. 
 
Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som 
verkställt transaktionen. 
 
Minst två personer ska ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga 
finansadministrativa system. 
 
All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen ska samtidigt tillställas kommunens 
ekonomichef. 
 
Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under ska kommunens 
ekonomichef underrättas. 
 

9.2 Rapportering 

9.2.1 Rapportering till internbanken 

Företagen ska till internbanken i samband med varje tertialsbokslut lämna prognos för 
upplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. 
 
Företagen ska fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om 
alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. 

9.2.2 Rapportering från internbanken 

Sammansättningen av internbankens upplåning och utlåning liksom den finansiella riskexponeringen 
ska månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen i en finansrapport. Avvikelser från beslutade ramar 
och limiter ska dokumenteras i en s k risklogg och medfölja finansrapporten. Dessutom ska en 
uppföljning av operativa risker ske och händelser rapporteras i en särskild logg. 
 
Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Internbanken ska rapportera till kommunstyrelsen: 
 

Periodicitet Typ av rapportering 

Varje 
kommunstyrelsemöte 

• Finansiell ställning innefattande upplånings- och placeringsvolymer allt 
specificerat med kapital- och räntebindningstider.  

Varje delårsbokslut • Allmän information om ränteläget 

• Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive 
företag/kommunen samt för kommunkoncernen 

• Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften 
samt aktuell likviditet 

• Upplupet samt prognostiserat finansnetto  

• Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de 
regler som anges om borgen i denna policy 
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9.3 Organisation internbank  

Kommunens ekonomiavdelning har för kommunkoncernens räkning huvudansvaret för den 
gemensamma finansfunktionen, Internbanken. Internbanken svarar för kapitalanskaffning, 
skuldhantering, bankrelationer och därmed sammanhängande tjänster. 
 
Internbanken tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kommunens 
ekonomichef är tillika finanschef och ansvarig för verksamheten inom Internbanken och rapporterar 
till kommundirektören. Internbanken bemannas med resurser från enheten för redovisning och 
service.  
 

 
 
Inom finansfunktionen sker internkontroll av väsentliga externa finansiella transaktioner och kontroll 
att samtliga genomförda transaktioner är i linje med aktuell finanspolicy och övriga styrdokument 
som reglerar verksamheten. 

9.4 Finansrapport 

Uddevalla kommuns finansrapport produceras varje månad och ger en genomlysning och uppföljning 

av de ramar och limiter som följer av kommunens finanspolicy och i denna bilaga A som fastställs av 

kommunstyrelsen varje år. I rapporten redovisas också utvecklingen av skuldportföljen och 

utlåningen till de kommunala företagen. 

Finansrapporten publiceras månatligen på uddevalla.se 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2020/00229 

  

 

Handläggare 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om utökat 

kommunbidrag för en digitalt obruten process för 

bostadsbyggnad. 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att 
informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, digital 
och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra.  
 
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag som 
verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras under de 
närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, Smart Built 
Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 kommuner har 
också en viktig roll i detta arbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla kommuns 
effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. Kommunstyrelsen 
beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat på ett 

regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. Projektet bör 

istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden.  
 
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål.  
 
Kommunens sammanställda budget för 2020 visar på ett resultat om +10 mkr, vilket 
innebär en nettokostnadsandel om 99,7%. Därefter har beslut tagits om åtgärder för 9 
mkr, vilket innebär ett budgeterat resultat om 1 mkr för 2020. Enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen ha en budget i balans, 
dvs överskott. Det finns därmed inte tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka 
samhällsbyggnadsnämndens begäran under 2020.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-1-31 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-02-20 § 95.      
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå samhällsbyggnadsnämnden begäran, då medel saknas i budgeten    
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr SBN 2020/00075  

Begäran om utökat kommunbidrag för en digitalt obruten 
process för bostadsbyggnad 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 
att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 
digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra. 
 
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 
som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 
under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 
Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 
kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 
  
Det strategiska målet är uppdelat i fyra effektmål 

1. Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form 
2. Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar 
3. Dialogen sker digitalt 
4. Automatisering är möjliggjord och implementerad för enklare ärenden 

 
En förutsättning för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess är att kommunernas 
detaljplaner är digitaliserade och tillgängliga. Uddevalla kommun har cirka 700 
detaljplaner varav endast ett tiotal är digitaliserade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
under 2019 avsatt resurser för att påbörja arbetet, men har med nuvarande 
kommunbidragstilldelning inte möjlighet att prioritera arbetet i den utsträckning som 
skulle behövas för att lyckas digitalisera alla planer fram till 2025. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 
kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 
Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 
på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 
Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden. 
  
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om ansökan ur effektiviseringsfonden 2019-11-14, 
§489 
En digitalt obruten process som stöd för ökat bostadsbyggande, 2019-11-06 
Kommunstyrelsens beslut om beviljade av medel ur effektiviseringsfond 2019-12-18, § 
360 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Markus Klasson (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att äska ett utökat kommunbidrag för perioden 2020-2025 om 4,9 mkr årligen  
 
Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2020-02-24 
Mikael Staxäng 
Per-Arne Andersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-03-02 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2020-01-31 Dnr SBN 2020/00075 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Andreas Roos 
Telefon 0522-69 56 79 
andreas.roos@uddevalla.se 

 

Begäran om utökat kommunbidrag för en digitalt obruten 

process för bostadsbyggnad 

Sammanfattning 

Regeringen har fastställt det strategiska målet att samhällsbyggnadsprocessen ska vara 
digitalt obruten till 2025. Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är 
att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog. Att skapa en enhetlig, 
digital och obruten process tar tid, är komplext och det är många som måste bidra. 
 
I Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess beskrivs en målbild för samhällsbyggnadsprocessen år 2025. 
Regeringen har gett Lantmäteriet, Boverket och flera andra myndigheter nya uppdrag 
som verkar för uppfyllande av denna målbild. Mycket av det arbete som behöver göras 
under de närmaste åren kommer att drivas genom Geodatarådet och dess handlingsplan, 
Smart Built Environment, eSam och övriga Digitalt först uppdrag. Sveriges alla 290 
kommuner har också en viktig roll i detta arbete. 
  
Det strategiska målet är uppdelat i fyra effektmål 

1. Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form 
2. Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar 
3. Dialogen sker digitalt 
4. Automatisering är möjliggjord och implementerad för enklare ärenden 

 
En förutsättning för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess är att kommunernas 
detaljplaner är digitaliserade och tillgängliga. Uddevalla kommun har cirka 700 
detaljplaner varav endast ett tiotal är digitaliserade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
under 2019 avsatt resurser för att påbörja arbetet, men har med nuvarande 
kommunbidragstilldelning inte möjlighet att prioritera arbetet i den utsträckning som 
skulle behövas för att lyckas digitalisera alla planer fram till 2025. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansökte 2019-11-14 om finansiering ur Uddevalla 
kommuns effektiviseringsfond för en digitalt obruten process för bostadsbyggande. 
Kommunstyrelsen beviljade inte bidrag med motiveringen att det är ett projekt baserat 

på ett regeringsuppdrag som varar under fem år och kräver årliga kommunbidrag. 

Projektet bör istället lyftas som ett eget ärende utanför effektiviseringsfonden. 
  
I ansökan till effektiviseringsfonden bedömdes det krävas ett tillskott på 4,9 miljoner 
årligen fram till 2025 för att lyckas digitalisera gällande detaljplaner i enlighet med 
regeringens strategiska mål.     
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om ansökan ur effektiviseringsfonden 2019-11-14, 
§489 
En digitalt obruten process som stöd för ökat bostadsbyggande, 2019-11-06 
Kommunstyrelsens beslut om beviljade av medel ur effektiviseringsfond 2019-12-18, § 
360  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att äska ett utökat kommunbidrag för perioden 2020-2025 om 4,9 mkr årligen  
 
   
 
 
Aya Norvell Andreas Roos 
Tf. förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-04-01 Dnr KS 2020/00226 

  

 

Handläggare 

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

 

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram Rapport över naturvärden i Uddevalla 
kommun som föreslås godkännas av kommunstyrelsen som ett vägledande dokument.  
 
Syftet med rapporten är att presentera en sammanhållen och aktuell bild över de 
skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och förordnanden som finns i Uddevalla 
kommun. Arbetet har som ytterligare syften att fungera som underlag för planering 
och beslut som berör användningen av mark och vatten samt att bilda underlag för olika 
naturvårdande åtgärder. Rapporten föreslås också vara underlag för 
översiktsplaneringen.  
 
Arbetet med rapporten har utförts i samråd med olika myndigheter, kommunala 
nämnder, intresseorganisationer och enskilda. Till rapporten finns bilagor med bland 
annat klassningar av olika områden och förslag på kommande naturvårdsåtgärder. 
 
Kommunledningskontorets översiktsplanefunktion har varit delaktig i arbetet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 202003-07 § 150. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-26. 
Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapport över naturvärden i Uddevalla kommun som ett vägledande 
dokument och underlag.    
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden 
 



{ffi:
Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-03-17

S t 50 Dnr SBN 2019 /OOO72

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun
Sqmmonfottning
Det viktigaste syftet med rapporten är att presentera en sammanhållen och aktuell bild över de
skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och fijrordnanden som firurs i Uddevalla kommun.
Arbetet har ýterligare ett par viktiga syften, nämligen att fungera som underlag för planering
och beslut som berör användningen av mark och vatten samt ãtt bilda underlug ør oìiU
naturvårdande åtgärder. Planen är också en av de underlag som ligger till grurid ftir
översiktsplaneringen. Arbetet med rapporten har utftirts iiamråd med oükã myndigheter,
kommunala nämnder, intresseorganisationer och enskilda. Till rapporten frnns UiUlor med
bland annat klassningar av olika områden och forslag på kommande naturvårdsåtgãrder.

Ärendet var uppe ftjr beslut i septembernämnden. Ärendet återremitterades då fÌjr remiss
till Lantbrukarnas Riksforbund. Ärendet har därefter remitterats och möte har hållits
led LRF. Justeringar i dokumentet har gjorts efter de muntliga synpunkter som
framfordes vid mötet.

Efter synpunkter på att ordet plan kan tolkas som att det är en plan ftir något snarare än
en sammanställning har Samhällsbyggnadsfürvaltningen valt att kalla dokumentet flor
rapport istället.

Ärendet återremitterades även i december nämnd. Efter det har en sammanställning
gjorts över de ändringar som gjorts tagits fram. Förvaltningen har också strukit vissa
delar i texten

På Samhällsbyggnadsnämndens möte i februari återremitterades ärendet igen.
Förvaltningen fick efter det en sammanfattning av ytterligare synpunktrr f.ått
majoriteten i nåimnden, bland annat att ville man att vissaavsnitt iom hänvisade till
dokument som skulle revideras inom kort skulle strykas. Förvaltningen har arbetat in
dessa synpunkter i rapporten

Beslulsunderlog
S amhällsbyggnadsnämndens tj änsteskrivelse 2020 -02-26
Rapport över naturvärden i uddevalla kommun - med ändringar utfrjrda
Rapport över naturvärden i uddevalla kommun - med ändringar markerade
Sammanställning av utfiirda ändringar
Förslag rapport över naturvärden i Uddevalla kommun med synpunkter från majoriteten
Förslag rapport över naturvärden i Uddevalla kommun med ändringar utfÌirda 20200226
Remissyttranden
Bilaga 7, rapport över naturvärden i Uddevalla kommun

Yrkonden
Roger Johansson (L), Mikael staxäng (M), stig olsson (c) och ole Borch (Mp) och
Kent Andreasson (UP): Bifall till lorslaget i handlingarna.

Justerandes "ig"uy? Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2020-03-17

Forts. S 150

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna "rapport över naturvåirden i uddevalla kommun,, som ett vägledande
dokument och underlag

att foreslå fiir kommunstyrelsen att godkänna "rapport över naturvärden i Uddevalla
kommun" som ett vägledande dokument och undèr1ag samt,

att fiirklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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Handläggare 

Kommunekolog Sofia Stengavel 
Telefon 0522-69 73 11 
sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Det viktigaste syftet med rapporten är att presentera en sammanhållen och aktuell bild 
över de skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och förordnanden som finns i 
Uddevalla kommun. Arbetet har ytterligare ett par viktiga syften, nämligen att fungera 
som underlag för planering och beslut som berör användningen av mark och vatten samt 
att bilda underlag för olika naturvårdande åtgärder. Planen är också en av de underlag 
som ligger till grund för översiktsplaneringen. Arbetet med rapporten har utförts i 
samråd med olika myndigheter, kommunala nämnder, intresseorganisationer och 
enskilda. Till rapporten finns bilagor med bland annat klassningar av olika områden och 
förslag på kommande naturvårdsåtgärder. 
 
Ärendet var uppe för beslut i septembernämnden. Ärendet återremitterades då för remiss 
till Lantbrukarnas Riksförbund. Ärendet har därefter remitterats och möte har hållits 
med LRF. Justeringar i dokumentet har gjorts efter de muntliga synpunkter som 
framfördes vid mötet. 
 
Efter synpunkter på att ordet plan kan tolkas som att det är en plan för något snarare än 
en sammanställning har Samhällsbyggnadsförvaltningen valt att kalla dokumentet för 
rapport istället. 
 
Ärendet återremitterades även i december nämnd. Efter det har en sammanställning 
gjorts över de ändringar som gjorts tagits fram. Förvaltningen har också strukit vissa 
delar i texten 
 
På Samhällsbyggnadsnämndens möte i februari återremitterades ärendet igen. 
Förvaltningen fick efter det en sammanfattning av ytterligare synpunkter från 
majoriteten i nämnden, bland annat att ville man att vissa avsnitt som hänvisade till 
dokument som skulle revideras inom kort skulle strykas. Förvaltningen har arbetat in 
dessa synpunkter i rapporten.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun – med ändringar utförda 
Rapport över naturvärden i Uddevalla kommun – med ändringar markerade 
Sammanställning av utförda ändringar 
Förslag rapport över naturvärden i Uddevalla kommun med synpunkter från majoriteten 
Förslag rapport över naturvärden i Uddevalla kommun med ändringar utförda 20200226 
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Remissyttranden 
Bilaga 7, rapport över naturvärden i Uddevalla kommun    

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna ”rapport över naturvärden i Uddevalla kommun” som ett vägledande 
dokument och underlag 
 
att föreslå för Kommunstyrelsen att godkänna ”rapport över naturvärden i Uddevalla 
kommun” som ett vägledande dokument och underlag 
 
samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
   

Ärendebeskrivning 

Det viktigaste syftet med rapporten är att presentera en sammanhållen och aktuell bild 
över de skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och förordnanden som finns i 
Uddevalla kommun. Arbetet har ytterligare ett par viktiga syften, nämligen att fungera 
som underlag för planering och beslut som berör användningen av mark och vatten samt 
att bilda underlag för olika naturvårdande åtgärder.  
Rapporten har varit på remiss inom kommunen, till statliga myndigheter samt till 
Uddevallas grannkommuner. De svar som inkommit har inte bedömts medföra sådana 
förändringar i innehållet att en ny remiss behövs.  
 
Rapporten har i bedömningarna utgått ifrån naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk 
Standard, förstudienivå. Detta innebär identifiering av geografiska områden med positiv 
betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Områden av 
positiv betydelse för biologisk mångfald har avgränsats och beskrivits som 
naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald har därefter 
bedömts enligt en skala i tre naturvärdesklasser; högsta naturvärde – naturvärdesklass 1, 
högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”.  
Samtliga naturvärdesobjekt finns beskriva i bilagor till rapporten samt i det tillhörande 
GIS-skiktet.  
Detta sätt att kartlägga naturvärdena ger en överskådlig bild över var vi har de högsta 
naturvärdena i kommunen och är ett viktigt underlag i såväl översiktsplanering som 
detaljplanering.  
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Kultur och fritidsförvaltningen liksom Kommunstyrelsen i Uddevalla efterfrågar vissa 
förtydligande kring bland annat uppföljning av rapporten och ansvarsfördelning inom 
naturvårdsområdet inom kommunen.  
I dagsläget har Samhällsbyggnadsförvaltningen två kommunekologer och en förvaltare 
för naturreservat och skog så det primära ansvaret för naturvårdsfrågor ligger hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningens. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen finns dessutom 
en intern arbetsgrupp för Park och Naturfrågor där man framförallt arbetar med frågor 
som rör parker, grönområden och de tätortsnära naturområden. 
Rapportens innehåll kommer ses över i samband med att översiktsplanen uppdateras, då 
den är ett underlag för innehållet där.  
GIS skiktet kommer uppdateras kontinuerligt. 
 
I rapporten finns en bilaga (bilaga 7) som anger förslag och rekommendationer på 
åtgärder. Det är ingen åtgärdsplan utan ska ses som förslag på framtida åtgärder inom 
naturvårdsområdet. Det är inget som säger att kommunen faktiskt ska göra just dessa 
åtgärder, kanske kommunen har andra naturvårdsåtgärder som kan komma att 
prioriteras i framtiden.  
 
Ett nästa steg inom naturvårdsarbetet skulle kunna vara att ta fram en åtgärdsplan för 
naturvård där man använder förslagen och rekommendationerna som en idébank men 
för detta finns inget beslutat uppdrag från politiken. Vissa av dessa rekommendationer 
och förslag skulle också kunna också arbetas in i kommande översiktsplaner.  I 
dagsläget finns inget uppdrag på att ta fram en sådan åtgärdsplan för naturvård. 
 
 
 
 
 
 
Aya Norvell Sofia Stengavel 
Tf. förvaltningschef Kommunekolog 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



Till Uddevalla kommun 

 

Yttrande från LRF Uddevalla över Uddevalla kommuns förslag till 
naturvårdsplan. 

 

Inledande allmänna synpunkter 

 
Äganderätten är inskriven i grundlagen. I äganderätten ingår rätten att bruka det man äger. 
Inskränkningar i brukanderätten får inte bli så omfattande att det i praktiken blir omöjligt att bruka 
det man äger. 
Att vårda naturen är naturligtvis oerhört viktigt. LRF:s medlemmar delar den ambitionen som 
kommunen har att vårda och bevara värdefulla naturområden och skyddsvärda arter. 
LRF företräder ägarna till stora delar av den mark som berörs i förslaget till naturvårdsplan. Mycket 
av de naturvärden som kommunen nu vill skydda, har tillkommit tack vara det arbete som våra 
medlemmar utför. 
Riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi med målsättningen att öka livsmedelsproduktionen i 
Sverige. En avsikt är att öka självförsörjningsgraden som idag är väldigt låg. Ett av huvudskälen till 
den låga självförsörjningsgraden är den låga lönsamheten. 
Den låga lönsamheten i det svenska jordbruket beror delvis på de pålagor och regelverk som redan 
idag åvilar det svenska jordbruket, och som gör att vi har sämre konkurrenskraft i ett internationellt 
perspektiv.  
LRF vill därför betona att en kommunal naturvårdsplan inte får medföra att lantbrukarna i 
kommunen åläggs ytterligare pålagor och kostnader som kan försämra vår konkurrenskraft och 
lönsamheten ytterligare. Det skulle i så fall ske i strid med den nationella livsmedelsstrategin. 
 

Svag demokratisk förankring 

Vid en första genomläsning av förslaget till plan ställde vi oss frågan vem som tagit initiativ till en 
särskild naturvårdsplan. Det enda vi kan utläsa av planen är att det är samhällsbyggnadsförvaltningen 
som beställt arbetet. Vi undrar därför hur det är tänkt att den demokratiska förankringen ska gå till. 
Eftersom förslaget till plan innehåller förslag till konkreta åtgärder, varav en del är av ganska 
genomgripande art, så menar vi att detta är och borde vara politiska ställningstaganden.  
Förslaget till naturvårdsplan innehåller förslag som spänner över ett stort område. Vi tycker inte det 
är förvaltningens sak att både ta fram övergripande planer och samtidigt föreslå konkreta åtgärder 
med anledning av samma plan. 
Vi reagerar på att det inte finns några spår av ett politiskt uppdrag i planen. Vi undrar också vem 
som ska anses ansvarig, om planen genom olika tolkning eller övertolkning från någon med drivna 
ambitioner, leder till konflikter mellan kommunen och våra medlemmar. Kort sagt; vem är ansvarig 
om något går snett? 
Är det staten som är ansvarig, genom naturvårdsverket eller länsstyrelsen, som finansierat arbetet? 
Eller är det samhällsbyggnadsförvaltningen som beställt arbetet? Eller är det planavdelningen som 
ansvarat för arbetet? Eller är det konsulterna som skrivit ihop förslaget? Eller blir det politikerna i 
nämnden, förutsatt att de får vara med och bestämma om planen, som kommer att hållas ansvariga 
efteråt? 
 

Synpunkter på själva planen 

Den bärande punkten enligt LRFs uppfattning är att kommunens detaljstyrning enbart ska ske inom 
stadsplanerat eller detaljplanerat område. 
Planen innebär att kommunen gör anspråk på att planera och i viss mån styra användningen av privat 
mark utanför stadsplanerat område. 



Redan idag leder tolkningar av exempelvis nyckelbiotoper till konflikter som slutar i domstol. 
Markägare tvingas allt oftare att försvara sin äganderätt. 
Frågan om Grön infrastruktur kan innebära att de intressen som driver på för att minska 
markägarnas rådighet över sin egendom, kan flytta fram sina positioner ytterligare. Vilket kan leda till 
en ökning av antalet konflikter och fler processer i domstol. 
I synen på den samhällsförändring som detta är ett uttryck för, är det av största vikt att kommunen 
är medveten om man arbetar på uppdrag av kommunens invånare, eller om lojaliteterna ligger 
någon annan stans. 
De förslag som kommunens naturvårdsplan initierar får därför inte leda till att det blir svårare för 
ägare eller arrendatorer till jord och skog att bruka sina fastigheter. Det måste gå att bedriva ett 
normalt lantbruk. Det får heller inte leda till minskad lönsamhet för jordbruket, vilket i så fall skulle 
strida mot livsmedelsstrategins mål att öka livsmedelsproduktionen. 
Vi saknar också i förslaget till plan en medvetenhet om vad en kulturbygd är för något. Man får lätt 
intrycket att allt utanför staden ska vara någon sorts vildmark. 
Vi föreslår därför att kommunen stryker hela avsnittet om Grön infrastruktur. 
 

Odlingslandskapet (sid 6) 
 Om en markägare väljer att använda sin jord till bete eller åker, eller om han lägger det i träda, kan 
inte vara en sak för kommunen att avgöra. Det måste markägaren eller brukaren få besluta själv. 
Det är vår uppfattning att det finns betesmarker på de flesta gårdar i kommunen. (Vi reagerar på 
uttrycket ”spridda betesmarker.”) 
Hela språkbruket här andas en nedsättande attityd gentemot jordbruket. 
 
Hav- sjöar och vattendrag (sid 8-9) 
Vi är tveksamma till formuleringarna. Vad är det för arbete som återstår? Vem har initierat det? 
Vi undrar också på vilket sätt dikningar är ett hot mot livet i sjöar och vattendrag. 
Det här avsnittet förefaller fullt av överdrifter. Exempelvis behovet för havsvandrande fisk. Det är 
naturligtvis väldigt viktigt, men expertis LRF rådfrågat hävdar att behovet redan idag är väl 
tillgodosett. Flera vattendrag har ”restaurerats”. Historiskt sett finns det inga större skillnader på hur 
småbäckar och mindre vattendrag ser ut idag jämfört med tidigare. 
Skulle planen leda till omfattande åtgärder i alla småbäckar och vattendrag, skulle det kunna få 
konsekvenser för markägare och brukare exempelvis när det gäller markavvattning, som är oerhört 
viktigt för det produktiva jordbruket. En sådan ambition borde föregås av en konsekvensutredning 
som beaktar inte bara konsekvenserna för den biologiska mångfalden, utan också för 
grundvattennivån, tillgången på vatten för bevattning och möjligheten att bruka marken. 
Att använda VISS kan ha både för- och nackdelar. Det finns stora brister med VISS, vilket en del av de 
myndigheter som jobbar med vattenförvaltningen är medvetna om. En är att klassningen av 
vattendragen, i brist på resurser, ofta bygger på bedömningar. 
Vi tycker det är tveksamt att en damm kan påverka bedömningen av vattenkvalitén på ett sådant sätt 
som nu sker. Vatten kan ha mycket god kvalitet, och vattendraget kan vara mycket artrikt, medan 
vattendraget klassas som dåligt, eller med måttlig kvalitet, bara för att det finns en damm eller ett så 
kallat vandringshinder. (Är det inte lite väl mycket fokus på fisk här? Ordet fisk förekommer knappt i 
EU:s ramdirektiv för vatten) 
 
sidan 11 
Att det finns så många fiskarter i vattendragen i kommunen ser vi som ett tecken på att det råder 
utomordentligt god status på vattnet i våra vattendrag.  
Övergödningen är inget stort problem i Västerhavet. Det är enligt Naturvårdsverket främst i 
Östersjön och Laholmsbukten som det är problem med övergödning. Att jaga enskilda avlopp i de 
delar av landet där övergödningen inte är något problem, fyller därför inte någon större funktion. Vi 
anser inte att kraven på åtgärder står i proportion till nyttan. 
I den mån det är problem med utsläpp av avloppsvatten, i Uddevalla kommun, så anser vi att 



kommunens åtgärder i första hand bör inriktas på att minska bräddningarna från det kommunala 
avloppsreningsverket, det vill säga när kommunens anläggningar inte klarar att svälja allt, utan 
tvingas släppa ut tonvis med orenat avloppsvatten rakt ut i Byfjorden. Det är enligt flera experter ett 
mycket större problem än enskilda avlopp. 
När det gäller krav på utrivning av dammar och kraftverk, så anser inte vi att det är kommunens sak. 
Riksdagen har fattat ett beslut om nya regler för småskalig vattenkraft. Det beslutet innebär att en 
omprövning kommer att ske enligt en nationell plan, och att kraftverk kommer att förses med nya 
miljövillkor. 
Jordbruket har redan omfattande program för att minska näringsbelastningen.  
Risken är att planen kan leda till ytterligare ett övervakningssystem som i slutändan kommer att 
belasta jordbruket ekonomiskt. 
Restaurera vattendrag? Vad innebär det? Och vad är kommunens motiv för att vilja restaurera 
vattendrag. Detta är som vi ser ett politiskt mål. Frågan är om det är rimligt att en förvaltning sätter 
upp egna politiska mål som inte är politiskt förankrade. 
 

sid 13 
Att arbeta för att arealen våtmark ökar i kommunen. På bekostnad av vad? Förslag om att anlägga 
våtmarker och kantzoner har redan prövats politiskt. Jordbruksverket har gjort beräkningar hur 
mycket det skulle kosta det svenska jordbruket övertygade regeringen om att stryka stora delar av de 
mest ambitiösa målen i vattenmyndigheten Västerhavets förslag till åtgärdsprogram. 
 Vi tycker därför det är märkligt att sådana krav ska återkomma på kommunal nivå. 
Vår uppfattning att åtgärder av det här slaget i första hand ska ske på frivillig grund. 
Vi vill därför ta bort detta. 
Vem ska betala alla åtgärder? Och vem ska verkställa alla åtgärder? 
Om kommunen anser att övergödningen är ett stort problem, skulle kommunen kunna investera för 
att stoppa bräddningarna från kommunens eget avloppsreningsverk. 
 
sidan 15 - Skogslandskapet 
Kommunen är själv skogsägare. Avverkning sker från en del av det kommunala skogsinnehavet. Om 
kommunen vill ta ytterligare skog ur produktion, för att öka andelen skyddad skog i kommunen, 
föreslår vi att man i första hand tittar på det egna innehavet. 
Det framgår inte hur mycket kommunen vill ta ur produktion.  
Att reglera hur den privata skogen sköts är en uppgift för skogsstyrelsen. Det tillhör inte 
kommunens kärnverksamheter, och bör enligt vår uppfattning inte heller göra det. 
Vi föreslår att kommunen helt stryker det som står i ”att göra”-spalten. 
 

s 17-18 - Odlingslandskapet 
Kommunen vill värna betesmarker. Det tycker vi naturligtvis är bra. Men betesmarker behöver 
betesdjur.  
Kommunen vill inte bara bevara, utan också utöka betesmarkerna. För att bevara och utöka 
betesmarkerna behöver kommunen därför uppmuntra djurhållning och bidra till att skapa 
förutsättningar för ökad djurhållning. Någon måste ju betala. 
Det kan exempelvis ske genom att kommunen i den kommunala upphandlingen prioriterar lokalt 
producerade livsmedel. Det skulle skapa förutsättningar för mer djurhållning. 
Om kommunen väljer att köpa importerad mat så bidrar man inte till den biologiska mångfalden. 
Vi föreslår därför att kommunen antar en policy för att prioritera närproducerad mat. 
Förslaget att återskapa anser vi är en inskränkning av äganderätten. 
Vi föreslår att kommunen tar bort hela stycket som börjar ”Att återskapa…” 
Mycket av det som framförs i det här avsnittet anser vi är en inskränkning av den privata 
äganderätten. 
Det finns inget vetenskapligt bevis för att ekologiskt jordbruk ökar den biologiska mångfalden. Det 
finns däremot ett samband mellan brukad areal och biologisk mångfald. Eftersom ekologiskt jordbruk 



tar mer areal i anspråk, finns det forskare som anser att en ökad andel ekologiskt jordbruk, får 
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. 
Att öka inköpen av ekologiskt närodlat livsmedel, hur går det ihop med att man vill sprida slam på 
åkermark. Man får inte använda slam inom ekologiskt jordbruk. 
Det här avsnittet anser vi har stora brister när det gäller vetenskaplig förankring. Sammantaget ger 
detta ett ganska förvirrat intryck. Därför föreslår vi kommunen stryker hela avsnittet. 
 

s 20 – Växt och djurliv 
Uppgifter att cirka 3000 arter skulle ha förvunnit från Jorden årligen de senaste 20 åren tyckte vi var 
mycket intressant. Vi har därför försökt göra en faktakoll. Och den enda källan till detta vi kan hitta är 
Naturskyddsföreningen. 
Det är naturligtvis av största vikt att en skattefinansierad verksamhet använder beprövad 
vetenskap som faktabas när beslut ska fattas. I synnerhet om detta ska ligga till grund för beslut 
som påverkar medborgarna. Att använda så kallad ”grå litteratur”, eller uppgifter från ideella 
organisationer med en politisk agenda, är knappast förenligt med god förvaltning. 
Man kan också känna en viss förvåning över att kommunen i ett planeringsunderlag använder globala 
siffror. Vad som är intressant för beslut om åtgärder i Uddevalla kommun måste ju vara hur många 
arter som försvunnit i kommunen, och hur många arter som anses hotade här. Inte i Amazonas. 
Hotade och rödlistade arter anger kommunen till  4 274. Denna siffra gäller då för hela Sverige. Även 
denna siffra är vi intresserade av att få se en källa på, särskilt som man brukar tala om några hundra 
arter. (Vi har varit i kontakt med artdatabanken för att få fram officiella siffror) 
Kommunens slutsats, under Vad behöver göras, att förlusten av den biologiska mångfalden behöver 
hejdas, anser inte vi bygger på saklig grund. Det finns starka skäl att misstänka att uppgifter i det här 
avsnittet är starkt överdrivna och därför inte kan ligga till grund för beslut om åtgärder. 
 
Man kan lätt dra slutsatsen att denna skrift tillkommit under visst inflytande av miljöorganisationer, 
snarare än efter inhämtning av vetenskapligt verifierade fakta. 
Än mer anmärkningsvärt är påståendet att havsöring skulle vara en utrotningshotad art. Och att 
Uddevalla därför skulle ta på sig ett särskilt ansvar för att gynna havsöringen. 
Ett stort antal vattendrag längs Västkusten har redan restaurerats för att skapa nya lekplatser för 
havsvandrande fisk. Exempel på detta finns i Stenungssund, Anråse å, och flera vattendrag i Halland. 
Att Uddevalla skulle behöva ta på sig ett särskilt ansvar för just havsöringen låter därför inte särskilt 
troligt. Det är vår övertygelse att arten ändå överlever. 
 
Bara den imponerande uppräkningen av antalet fiskarter som förekommer i Uddevalla kommun ger 
anledning att undra om det verkligen behövs några åtgärder. Vad är problemet? Även en elfiskande 
fiskerikonsulent borde kunna känna sig mer än nöjd med en sådan uppräkning, och därför känna sig 
trygg med att stämpla god ekologisk status för hela kommunen. 
 
För att summera avsnittet anser vi att det här avsnittet mer bör bygga på hur det ser ut i Uddevalla. 
Det är viktigt att kommande beslut bygger på fakta. Vi anser att kommunen använder flera 
tveksamma siffror. Och skulle gärna vilja veta källan till dessa. 
Beskrivningarna anser vi är svepande och godtyckliga. Mot denna bakgrund anser inte vi att detta 
kan ligga till grund för en kommunal plan. 
Vi föreslår därför att kommunen stryker hela det här avsnittet. 
(Vi undrar också vad ett vardagslandskap är för något.) 
 
Uddevalla kommun ska naturligtvis arbeta för medborgarnas bästa. Det är naturligtvis inte fel att 
samverka med länsstyrelsen och ideella organisationer. Med det får ju i så fall ske på ett sätt så att 
det inte uppstår misstankar att lojaliteten med de egna medborgarna är i fara. 
 



Sammanfattning 

 
Vi är kritiska till mycket som står i skriften. Avsaknaden av ett politiskt initiativ, liksom den dåliga 
politiska förankringen är anmärkningsvärd. 
En del vattenfrågor ligger inte på kommunens bord. Exempelvis småskalig vattenkraft, dammar och 
markavvattning, där fattas besluten av vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, och 
enskilda fall beslutas av mark- och miljödomstolarna. 
Det framgår av förslaget till plan att Uddevalla är en artrik kommun. 19 arter sötvattenfisk plus sex 
arter havsvandrande är imponerande. I sanning en biologisk mångfald. 
Ändå ger en genomläsning en känsla av att det råder stora problem som måste åtgärdas. 
Vi delar inte den synen. De naturvärden som finns i Uddevalla kommun, finns trots allt under 
rådande system, det vill säga det privata ägandet har varit med och skapat dessa naturvärden. 
Det finns många exempel på markområden där samhället tagit över ansvaret från privata förvaltare 
och där den biologiska mångfalden och naturvärden inte alls blivit bättre för det. Ibland har det till 
och med blivit tvärt om. (Vi kan bistå med konkreta exempel vid behov) 
I grunden är detta en äganderättsfråga. Vi talar om olika grader av inskränkning i ägande och 
brukanderätten. Det är LRFs grundinställning att sådana inskränkningar i första hand ska ske 
genom frivilliga överenskommelser. 
Det är inte så att vi inte vill skydda och värna naturvärden och biologisk mångfald. Tvärt om. Många 
medlemmar har särskilda miljöcertifieringar av sitt skogsbruk, eller sparar värdefulla naturmiljöer 
eller trädslag på eget initiativ. 
Om kommunen nu vill öka ambitionen att reglera förhållanden utanför planlagt område, så måste  
kommunen ta hänsyn till kulturbygder, och den privata äganderätten. Ambitionen att gå ett steg 
längre, och restaurera naturområden eller vattendrag, saknar politisk förankring. Det är en radikal 
idé med fäste i radikala miljökretsar, men har inte stöd i några demokratiska beslut. Att i en 
kommunal plan skriva in att man ska riva ut dammar och vandringshinder strider inte bara mot 
folkviljan, det strider också mot de beslut som en majoritet i riksdagen har fattat, exempelvis när det 
gäller småskalig vattenkraft. 
Att i en och samma handling beskriva en stor artrikedom, och samtidigt hävda att vi måste stoppa 
förlusten av den biologiska mångfalden, ger ett ganska motsägelsefullt och förvirrat intryck. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KFN 2019/00044  

Remiss: Förslag på Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett förslag på Naturvårdsplan för Uddevalla kommun har remitterats från 
Samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden (2019-02-14 § 57). 
Planens främsta syfte är, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, att ge en 
nulägesbeskrivning av naturvärdena i Uddevalla kommun.  
  
Då kultur och fritids arbete i mångt om mycket handlar om att stimulera till social 
hållbarhet, utgör förslag till Naturvårdsplan ett välkommet redskap i det att den stöder 
kunskapsutvecklingen inom fältet naturvård genom tillgänglig och överskådlig 
information, och genom att planens förslag och rekommendationer i sig stödjer socialt 
hållbar utveckling.   
  
Ett antal förbättringsförslag har dock identifierats vid läsningen av föreliggande förslag. 
För att naturvårdsplanens förslag och rekommendationer ska bli verksamma, krävs att 
de blir principiella ställningstaganden, snarare än möjliga åtgärder. Det måste också 
framgå var ansvaret för verkställande ligger. För att på ett systematiskt sätt kunna följa 
utvecklingen inom ramen för naturvårdsplanens område, krävs tydlig ansvarsfördelning 
i kommunen, liksom ett tydliggörande kring uppföljning.  
    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26 
Remiss om förslag på Naturvårdsplan för Uddevalla kommun, brev   
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-02-14 § 57 
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-01-25 
Naturvårdsplan för Uddevalla kommun   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till Naturvårdsplan för Uddevalla kommun, 
som utgör ett viktigt kunskapsunderlag för det kommungemensamma arbetet med att 
skapa en god livsmiljö för djur, natur och människor.  
  
För att säkra de intentioner som planen ger vid handen, efterfrågar kultur och 
fritidsnämnden en plan för att tydliggöra de prioriterade åtgärderna för kommunen inom 
naturvårdsområdet samt en fördelning av ansvaret inom kommunorganisationen. 
  
Kultur och fritidsnämnden önskar även ett förtydligande kring hur samordningsansvaret 
ser ut för naturvårdsplanen, liksom hur uppföljning ska ske.  
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Anders Henriksson
Naturvårdshandläggare

010-2244469

Uddevalla kommun

samhallsbyggnad@uddevalla.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande över förslag till naturvårdsprogram för 
Uddevalla kommun

Er beteckning: 201900072

Yttrande
Länsstyrelsen yttrar sig inte över innehållet i förslaget till naturvårdsprogram.

Länsstyrelsen ser emellertid positivt på att kommunen håller sitt naturvårdunderlag 

aktuellt. Ett aktuellt och omfattande naturvårdsprogram kan vara såväl intressant 

som användbart. Detta gäller inte enbart vid kommunens egna verksamhet, utan 

även vid verksamhet som bedrivs av andra aktörer såsom angränsande kommuner, 

myndigheter och enskilda. Det färdiga programmet bör därför hållas väl 

tillgängligt.

Den som handlagt ärendet
I detta yttrande har Anders Henriksson varit handläggare.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Uddevalla kommuns miljöpolicy

Uddevalla kommuns verksamhet ämnar att med 
utgångspunkt från gällande lagar och krav: 

• bevara och gynna biologisk mångfald för att vär-
na om de natur- och kulturmiljöer som eftersträ-
vas i Vision 2040 

• minska användningen av ändliga naturresurser  
• återanvända och återvinna samt hushålla med 

material, råvaror och energi för att skapa ett 
kretsloppsanpassat och hållbart samhälle 

• förebygga föroreningar av luft, mark och vatten

Naturvård – en kommunal verksamhet

Naturen speglar tillståndet för människan – mår 
naturen bra så mår ofta människan bra. Naturen 
ger, genom möjligheter till rekreation och upp-
levelser av olika slag, ett mervärde i människors 
liv. Dessutom är naturen en viktig resurs. Dessa 
nyttor kallas ibland ekosystemtjänster. Men det 
är också viktigt att förstå att naturen också har ett 
egenvärde, att arter måste få leva och processer 
måste få fortgå utan krav på direkt nytta.
Kommunen utför många olika samhällstjänster 
som berör naturen på olika sätt, direkt eller indi-
rekt. Exempel är samhällsplanering, förvaltning 
och skötsel av mark och vatten, miljötillsyn, ut-
bildning, kultur- och fritidsverksamhet. Uddevalla 
kommun har en rik och varierad natur vilket för 
med sig ett ansvar att ta vara på denna resurs. 
Välgrundade beslut som berör naturen kräver bra 
beslutsunderlag, därför presenterar nu Uddeval-
la kommun sin första Naturvärdesrapport. Det 
viktigaste syftet är att presentera en sammanhål-
len och aktuell bild över de skyddsvärda arter, 
värdefulla naturmiljöer och förordnanden som 
finns i Uddevalla kommun. Arbetet har ytterli-
gare ett par viktiga syften, nämligen att fungera 
som underlag för planering och beslut som berör 
användningen av mark och vatten samt att bilda 
underlag för olika naturvårdande åtgärder. Rap-
porten är också en av de underlag som ligger till 
grund för översiktsplaneringen. Arbetet med na-
turvärdesrapporten har utförts i samråd med olika 
myndigheter, kommunala nämnder, intresseorga-
nisationer och enskilda. 
Den viktigaste delen utgörs av sammanställning-
en över de naturområden som bedömts som sär-
skilt värdefulla (kataloger i BILAGOR). Objekts-
beskrivningar med tillhörande klassningar har 
utförts med hjälp av en manual, Naturvärdes-
inventering NVI (SS 199000), och den aktuella 
rödlistan (ArtDatabanken 2015). Urval och av-
gränsningar av områden grundar sig på olika na-
turinventeringar utförda av länsstyrelsen, Skogs-
styrelsen, ideella krafter, med flera. Uppgifter om 
rödlistade och skyddade arter kommer huvud-
sakligen från ArtDatabankens artfaktaregister och 
från ArtPortalen.
 

Naturvården i lagstiftningen
De två ramlagar som framförallt styr den ope-
rativa naturvården är Miljöbalken (MB och 
Plan- och bygglagen (pbl). MB som kom 1999 
innehåller åtta kapitel som rör mål och tillämp-
ningsområden, allmänna hänsynsregler, grund-
läggande hushållningsbestämmelser, särskilda 
hus hållningsbestämmelser, miljökvalitetsnormer, 
miljökonsekvensbeskrivningar, skydd av områden, 
samt skydd av djur och växter. Huvudsyftet med 
miljöbalken är att främja hållbar utveckling och 
på så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer en god miljö.
Pbl innehåller idag förutom kopplingar till MB:s 
allmänna delar och avsnitt om resurshushållning, 
även icke bindande översiktlig planering, samt 
krav på detaljplaner, områdesbestämmelser, fast-
ighetsplaner och konsekvensbeskrivningar. Kom-
munens Naturvärdesrapport fungerar därför också 
som underlag för prövning enligt pbl.
Utöver MB och pbl finns det en mängd lagar som 
fungerar som stöd för naturvården. Bland dessa 
återfinns skogsvårdslagen som idag betraktar pro-
duktion och miljö som lika viktiga. Andra lagar 
som stödjer naturvårdsarbetet är Väglagen, Fiske-
lagen, Jaktlagen och Terrängkörningslagen.

De nationella miljömålen
De nationella miljömålen beskriver kvalitén och 
tillståndet för Sveriges miljö och natur, samt vad 
som är hållbart på lång sikt. 
Uddevalla kommun berörs i huvudsak av de 
”gröna” miljömålen Levande sjöar och vatten-
drag, Hav i balans samt levande kust och skär-
gård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv. Kommunerna har det lokala 
ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och 
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har enligt riksdagens uttalande ett övergripande 
ansvar för anpassningar till miljömålen. Kommu-
nerna är betydelsefulla i arbetet med att uppnå 
målen genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar 
för samhällsplaneringen och genom åtgärder i sin 
egen verksamhet.

Uddevalla kommun tillämpar miljöled-
ningssytemet ISO 14001
Läs mer på kommunen hemsida: www.uddeval-

la.se

Naturvärdesrapporten

Rapporten har tagits fram av Planeringsavdel-
ningen på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, med finansiering med LONA-medel från 
länsstyrelsen/Natur vårdsverket.
Naturvärdesrapporten skall utgöra ett viktigt un-
derlag för samhällsplaneringen till exempel vid 
framtagande av översiktsplaner. I en bilaga till 
rapporten presenteras också för-
slag på ställningstaganden och 
åtgärder för att bevara och 
utveckla naturvärden 
i kommunen. Åt-
gärderna kan om 
de genomförs 
medverka till en 
hållbar utveckling av kommunen.
Naturvärdesrapporten består av två delar:
– Bakgrundsdelen beskriver Naturvärdesrappor-
tens syfte, koppling till Uddevalla kommuns olika 
verksamheter, kortfattade beskrivningar av kom-
munens naturvärden och friluftsliv. 
– Objektsdelen som består av korta beskrivning-
ar av värdefulla naturområden på land, havsom-
råden, sjöar och vattendrag samt skyddade om-
råden. Katalogen presenterar också de skyddade 
och rödlistade arter som registrerats inom kom-
munen. 
All information, objekten från Naturvärdesrap-
porten har samlat i ett gemensamt och uppda-
terat digitalt naturvårdsskikt (GIS). Genom re-
gelbunden uppdatering och kvalitetssäkring kan 
sedan informationen hållas aktuell. I gemensam-
ma kartdatabaser kan uppgifter om skyddsvärd 
natur och arter lätt nås av de förvaltningar och 
myndigheter som behöver veta var de värdefulla 
naturmiljöerna finns.

Grön infrastruktur
”Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar 
till fungerande livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande”
Grön infrastruktur är ett nytt begrepp inom na-
turvården. Det kan beskrivas som ett ekologiskt 
nätverk av områden som utformas, brukas och 
förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald be-
varas och för samhället viktiga ekosystemtjänster 
främjas i hela landskapet. Uddevalla kommun är 
också angelägen om att bevara områden för bio-
logisk mångfald och friluftsliv samtidigt som sta-
den expanderar. 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional hand-
lingsplan för grön infrastruktur (GRÖN IN-
FRASTRUKTUR – REGIONAL HANDLINGS-
PLAN FÖR VÄSTRA GÖTALANDS LÄN rapport 
2019:21). 
Den gröna infrastrukturen på kommunal nivå ska 
hanteras i översiktsplaner och detaljplaner.

Uddevalla är en grön och blå stad – med skogar och hav inpå 
knuten.  Vy över Bohusgården. sommarhemmet och Häste-
pallarna. 
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och hög och jämn luftfuktighet. Klimatet ger växt- 
och djurlivet en ”oceanisk” karaktär med flera för 
landet sällsynta arter. 
Berggrunden i kommunen är i regel kalkfattig, men 
här och var finns så kallade grönstenar, vulkaniska 
och lättvittrade bergarter med ett högre innehåll av 
olika mineraler, bland annat kalk. Kalken gör i sin 
tur att ett stort antal sällsynta växter gynnas. Kom-
munens allra kalkrikaste marker, med fin flora och 
rikt insektsliv, finns emellertid på platser med kalk 
i jorden istället för i berggrunden, i så kallade skal-
grusbankar. Mest kända är skalbankarna vid Kuröd 
i nordöstra Uddevalla.
Klimatologiskt och vegetationsmässigt befinner sig 
kommunen i ett mellanläge mellan borealt (nord-
ligt), nemoralt (sydligt), oceaniskt (västligt) och 
kontinentalt (östligt). Detta sätter sina spår i växt- 
och djurlivet – som därigenom blivit extra rikt. 
I kommunen finns en många olika skogsmiljöer. 
Aldominerade lövskogar utmed vattendrag, ädel-
lövskogar i branter, enstaka men mycket fina bok-
skogar finns också. I högre liggande partier do-
minerar karga, tall- och kratt ekskogar. De högsta 
skogsvärdena finns i bergsbranterna. Här möts man 
av naturskogsliknande skogar med många sällsyn-
ta eller rödlistade arter, och flera av kommunens 
skogsmiljöer tillhör landets allra mest artrika. 
Även om Uddevalla kommun är ett kuperat och 
varierat naturlandskap, så är det kanske det blå, 
havslandskapet som är mest framträdande draget. 
Fjordlandskapet är mycket värdefullt både från så-
väl estetisk som naturvetenskaplig och social syn-
punkt. En särskild framskjuten position har natur-
ligtvis Gullmarsfjorden, vår enda riktiga fjord, med 
sitt rika och för Sverige unika djur- och växtliv.
I kommunen finns förstås också fantastiska möj-
ligheter till friluftsliv genom strövtåg, båtliv och 
fiskemöjligheter. Uddevalla stad har dessutom en 
fin infrastruktur med grönområden med höga na-
turvärden precis inpå husknuten. Markerna kring 
Emaus, Korpeberget och Gustafsberg, som ligger 
på promenadavstånd från stadens myller, inbjuder 
till promenader, vandringar, aktiviteter och olika 
slag samt utomordentliga naturvärden.

Naturen i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun utgör en unikt artrik del av 
västkusten. Här, mitt i landskapet Bohuslän, möter 
Västerhavet land, höga berg genomskärs av djupa 
dalar och nordligt möter sydligt. Naturen i kom-
munen är därför mycket varierande, artrik och 
innehåller många mycket värdefulla livsmiljöer för 
växter, djur och svampar.
Landskapet och geologin i stort präglas av en gan-
ska enhetlig berggrund, men med en dramatisk to-
pografi. Utsikten från Uddevalla mot väster är ena-
stående. I förgrunden Byfjorden, Sunningesundet, 
bron och med den höga Havstensklippan i vinjet-
ten. I kommunens norra delar ligger en bergsplatå, 
Herrestadsfjället, som skiljer landskapen Bohus-
län och Dalsland från varann. Här får naturen en 
karg, norrländsk nyans. I söder finns också höglän-
ta bergsområden, och dessa sträcker sig nästan från 
gränsen mot Västergötland i öster, ner till havet 
mellan fastlandet och Orust. Bergsområdena kallas 
fjäll, men här råder ett betydligt mildare klimat än 
i de riktiga fjällen. Detta ger området en för Sveri-
ge unik klimatologisk egenskap, med mycket regn 

Höga berg och djupa dalar vid Funneshultsknipen (berget 
till höger i bilden) och Funneshultssjön (sjön i mitten). 
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Översiktskarta som visar landmiljöer med höga naturvärden samt 
rödlistade arter i Uddevalla kommun. Vattenmiljöernas naturvär-
den presenteras i kapitlet ”Hav, sjöar och vattendrag”. 

Artrikedomen är ett annat av kommunens sär-
drag – inte mindre än 540 rödlistade arter har no-
terats inom kommunen (ca 13 % av alla i Sveri-
ge noterade rödlistade arter), vilket är en ovanligt 
hög siffra. Av dessa är 32 arter så ovanliga eller 
hotade att de förekommer i särskilda åtgärdspro-
gram från Naturvårdsverket. Den stora rikedomen 
på rödlistade arter är ett resultat av den varierade 
topografin, det geografiska läget, klimatet, berg-
grunden och kommunens kulturhistoria.
I denna översiktliga beskrivning av naturmiljöer-
na i Uddevalla kommun bör ett axplock ur kom-
munens rika bukett av naturmiljöer lyftas fram 
särskilt – Gustafsberg, Emaus, Gullmarsberg och 

Skredsvik, Gullmarsfjorden, Kuröds skalgrusban-
kar och Bulid. Kanske kan också Bäveån som for-
sar fram i centrala Uddevalla utvecklas till att bli 
en attraktion där besökare och Uddevallabor kan 
följa öring- och laxlek på nära håll. 
I kommunen har 773 värdefulla naturvårdsobjekt 
landobjekt kartlagts, omfattande en yta av ca 70 
km2 motsvarande ca 11 % av kommunens landy-
ta som är ca 625 km2 (totalt ca 735 km2). Vatten-
områdena omfattar ca 110 km2 varav merparten 
har höga naturvärden. Till detta kommer drygt 30 
sjöar, över hundra vattendrag och ett tiotal havs-
områden med höga naturvärden (se mer under 
avsnittet ”Hav, sjöar och vattendrag”).
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Hav, sjöar och vattendrag

Hav
Havsområdena dominerar naturen i Uddevalla 
kommun. Det handlar om fjordområden som inte 
är riktiga fjordar – Havstensfjorden, Byfjorden 
och Koljöfjorden med flera – och Sveriges enda 
riktiga tröskelfjord, ”Gullmarn” eller Gullmars-
fjorden. Havsområdena omges av ömsom höga 
berg till exempel Smörkullen 134 meter över 
havet, Havstens klippan, Kalvön, ömsom grun-
da havsvikar, kilar, som vid Utby, Ljungskile och 
Åkers kile. De flacka, sedimentfyllda grundområ-
dena i kilarna, från någon till ca tio meters djup, 
domineras av ålgräsängar. Dessa utgör yngelkam-
mare och födo söksområden för fiskfaunan i kom-
munens kustområden, och är också en av kom-
munens viktigaste ”ansvarsnaturtyper”. 
Flera av havsområdena, exempelvis Gullmarn 
och vid Havssten, har en värdefull fiskfauna av 
nationellt bevarandevärde och de är skyddade 
som reservat (tidigare naturvårdsområde) eller fis-
keskyddsområden. Den stora variationen mellan 
grundområden, strömmar och djupområden, bi-
drar till den rika faunan. Det största djupet i Gull-
marsfjorden är hela 125 meter.
Havet utgjorde fram till 1970-talet en outtömlig 
resurs när det gäller fisk. Arter som torsk, sej, lyr-
torsk, makrill, vitling, rödspotta och sandskädda 
var mycket vanliga. Idag har bestånden minskat 
avsevärt och man utreder orsakerna. Tveklöst har 
det storskaliga fisket haft en särskilt ogynnsam ef-
fekt på förekomsten av större rovfiskar. Det loka-
la projektet ”Åtta fjordar” genomförs i samarbete 
med grannkommunerna med syfte att kartlägga 
tillståndet i fjordområdena, utreda vilka faktorer 
som påverkar faunan negativt samt öka möjlighe-
terna till friluftsliv och stödja ett lokalt näringsliv 
med fokus på den marina miljön.

Sötvatten
Våra sjöar och vattendrag fyller många viktiga 
funktioner. Härifrån tar vi vårt dricksvatten, de är 
livsmiljöer för djur och växter, här sker transpor-
ter, fiske, rekreation och energiproduktion för att 
nämna några. Trots århundraden av sjösänkning-
ar och utdikningar är Sverige ett av världens sjö-
rikaste länder. 
Numera kan man trots allt konstatera att det bli-
vit bättre i sötvattenmiljön, och värdet av en ren 
vattenmiljö har fått ett stort genomslag. Sjöar och 

vattendrag röner ett allt större intresse från både 
allmänhetens och myndigheternas sida. Regnet 
blir allt friskare efter att internationella, politis-
ka överenskommelser om utsläpp till luften har 
åstadkommits, och dikningarna har i stort sett 
upphört. Många vandringshinder för vandrande 
fiskar i form av gamla kvarnar och dammar har 
tagits bort eller åtgärdats, men en del vandrings-
hinder kvarstår.
Av kommunens totala yta på 735 km2 utgörs ca 
110 km2 (15 %) av vatten. 

Viktiga vattendrag
I Uddevalla kommun finns både stora och små sjö-
ar, men inga stora vattendrag. Åarna Bäveån och 
Bratteforsån är de största. På nästa sida förtecknas 
Uddevalla kommuns åar jämte längd och status 
enligt VISS (Vatteninformationsystem Sverige).
Bratteforsån (12 km i Uddevalla kommun; mått-
lig status), Bäveån inkl Risån (38 km i Uddeval-

Utsikt över Gullmarsfjorden. I förgrunden Jordfall och i 
horisonten skymtar Skredsvik, Smörkullen samt Lilla och 
Stora Bornö.
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Faktaruta om ekologisk  status
la kommun; god till medelgod status), Bode-
leån (8,5 km; medelgod status), Taske å (8,6 km 
i Uddevalla kommun; måttlig status), Kärraån 
(8,1 km; medelgod status); Skredsviksån (9,2 km; 
medelgod status), Forshällaån 8,3 km; måttlig 
status); Restebäcken (4,5 km; medelgod status), 
Tjöstels rödsbäcken (3,5 km; god status), Aröd å 
(2,7 km; medelgod status); Bakerödsbäcken 5 
km; måttlig status) och Bratteforsån (7 km i Udde-
valla; medelgod status).
Det finns också ett stort antal småbäckar och 
mindre vattendrag, vilket beror på topografin och 
de stora nederbördsmängderna. Dessa vattendrag 
är mycket betydelsefulla för fiskfaunan, särskilt de 
som står i förbindelse med havet. Det finns 109 
små- och medelstora bäckar totala, och deras to-
tala längd i är 176 km. 

Sjöar
Även om sjöarna i tämligen små och utgör en li-
ten del av Uddevalla kommun, så finns här flera 
intressanta och biologiskt värdefulla sjöar. Sto-
ra Skarsjön (0,72 km2; måttlig status), Store Vek-
tor (0,16 km2 i Uddevalla; måttlig status), Sto-
ra Köperödssjön (0,27 km2; god status) och Lilla 
Köperödssjön (0,07 km2; god status) är de sjöar 
som behandlas i VISS. Det finns ytterligare någ-
ra sjöar som är större än en 0,5 km2; Grind (0,82 
km2),  Grinnerödssjön (0,65 km2), Kolbengtse-
redssjön (0,67 km2) och Övre och Nedre Trästick-
eln (ca 0,5 km2 i Uddevalla kommun). Ytterligare 
ca 20 småsjöar i intervallet 50 – 500 ha (0,5 – 
0,05 km2) finns omfattande totalt 4,2 km2. Fun-
neshultssjön är en lokalt välkänd fågelsjö, tillika 
grund slättsjö med höga halter av närsalter. Sjöns 
omgivningar har restaurerats och numera finns en 
intressant blandning av slåttermarker, betesmar-
ker och vasspartier runt sjön. Vid sjön finns också 
ett fint fågeltorn.

Ekologisk status är en be-
dömning av kvaliteten på 
förekomsten av växt- och 
djurarter. Om ytvattenfö-
rekomsten är naturlig an-
vänds begreppet ”status” 
och om den är konstgjord 
eller kraftigt modifierad an-
vänds begreppet ”poten-
tial”.
Den ekologiska statusen el-
ler potentialen för ytvatten 
omfattar tre kvalitetsfaktorer 
som i prioriterad ordning 
klassificeras i en femgradig 
klassificeringsskala.
Biologiska kvalitetsfaktorer: 
Eftersom syftet med vatten-
förvaltningen är att biologin 
ska må bra väger biologiska 
kvalitetsfaktorer tyngst och 
ska klassificeras först.

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Om de biolo-
giska kvalitetsfaktorerna visar minst god status be-
höver resultatet stödjas av fysikalisk-kemiska fak-
torer.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer: Om både de 
biologisk och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer-
na visar hög status behövs resultatet stödjas av hy-
dromorfologiska kvalitetsfaktorer.
Klassificeringsskala: Den sammantagna kvaliteten 
för en ytvattenförekomst uttrycks i en femgradig 
klassificeringsskala. Målet är att ytvattenförekom-
ster skall uppnå kvalitetskravet minst god status el-
ler potential.

Utikt över Havstensfjorden. I 
förgrunden syns Vadholmen 
och de grunda lerbottnarna 
utanför Utby, och i bakgrun-
den (till vänster) ligger den 
mäktiga Havsstensklippan.
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Översiktskarta över hav, sjöar och vattendrag med höga 
naturvärden i Uddevalla kommun. 

Många av de bäckar och åar som mynnar i havet har en viktig ekologisk funktion, och de levererar också en ekosystem-
tjänst, eftersom de utgör livsviktiga lek- och uppväxtplatser för havsöring, vilken i sin tur är en betydande predator i ha-
vet och en viktig sportfisk.
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Fiskarter
Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett tjugotal 
arter i kommunen. Flertalet av arterna påträffas i 
Bäveåns och Bratteforsåns vattensystem och i de 
större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 
Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.
Havsmiljön är betydligt artrikare. Någon exakt 
siffra på hur många arter som lever eller uppträ-
der i kommunens havsmiljöer har inte kunnat tas 
fram, men sannolikt rör det sig om upp mot ett 
hundratal arter, de flesta förekommande i Gull-
marsfjordens olika havsmiljöer.  

Naturligt förekommande fiskarter i 
Uddevalla kommun (div. källor)
hav
berggylta
bergskädda
blågylta
fjärsing
fläckig sjökock
glyskolja
grässnultra
grässnultra
havskatt
havstobis
havsöring
klorocka
knaggrocka
knorrhane
knot
kolja
kummel
kusttobis
lake
lax
lerskädda
lyrtorsk
makrill
mindre havsnål
mindre kantnål
näbbgädda
oxsimpa
paddtorsk
pigghaj
piggvar
randig sjökock

rödspotta
rödtunga
rötsimpa
sandskädda
sandstubb
sej
siklöja
sill
sjurygg
sjötunga
skarpsill
skrubbskädda
skäggsimpa
skärsnultra
småfläckig 
rödhaj
småspigg
stensnultra
storspigg
större havsnål
större kantnål
svart smörbult
tejstefisk
torsk
tunga
tånglake
tångsnälla
tångspigg
vitling
vitlinglyra
ål

sötvatten
abborre 
braxen 
bäcknejonöga
elritsa
gädda
karp
lake
lax 
löja
mört
nors
ruda 
sik
siklöja 
småspigg 
storspigg  
sutare 
ål
öring

havsvandrande 
fiskar
lax
havsöring
sik
ål
havsnejonöga
flodnejonöga
 

Abborre är en typisk och populär 
sportfisk i kommunens sjöar. 

Bäck på Herrestadsfjället.

Foto: U
ddevalla kom

m
un.
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Våtmarker innefattar allt från fastmarker täck-
ta med mycket ytligt grundvatten till marker som 
översvämmas och står under vatten stora delar av 
året. Våtmarkerna har under 1800- och 1900-ta-
let utsatts för stora ingrepp i form av markavvatt-
ning, torvbrytning och överdämning. Idag anläggs 
nya våtmarker och gamla restaureras, men enligt 
Naturvårdsverket försvinner fortfarande fler våt-
marker än vad som tillkommer.
Våtmarker har en vattenhållande funktion i land-
skapet, de fungerar som vattenreservoarer, men 
också som naturliga reningsverk. Näringsämnen 
som kväve och fosfor fångas upp i våtmarken i-
stället för att rinna direkt ut i våra vattendrag, sjö-
ar och hav och där bidra till övergödning. Dess-
utom är de viktiga livsmiljöer för växter, fåglar, 
fiskar, insekter och groddjur.  
I samarbete mellan Naturvårdsverket och läns-
styrelserna genomfördes på 1980-talet en över-
siktlig inventering (VMI) av landets våtmarker. Av 
tidsskäl dokumenterades främst våtmarker som är 
större än 10 hektar. På grund av påverkan i form 
av torvbrytning, dikningar, vägbyggen med mera 
är nu mindre än fem procent av våtmarkerna i 
Västra Götalands län helt utan ingrepp. I Udde-
valla kommun kartlades 111 våtmarker med en 
sammanlagd areal på ca 2 798 ha, ca 4,4 % av 
landarealen, vilket är en relativt låg siffra. Udde-
valla kommun hyser flera medelstora våtmark-
skomplex men inga riktigt stora. 

Småvatten
I kommunen finns otaliga småvatten. Det rör 
sig om naturliga vattensamlingar i skogsmarker, 
småbäckar i skog samt kulturskapade dammar 
och småvatten i odlingslandskapet. Dammarna är 
hemvist för en intressant och artrik fauna och flo-
ra. Vattenbläddror, nateväxter, hårslingor och sär-
var, är de säregna namnen på växter som lever i 
sådana här miljöer. Men framförallt är dammarna 
hemvist för flera olika arter av grod- och kräldjur 
samt en mängd insekter.  Vanlig padda, åkergro-
da, vanlig groda, större och mindre vattensa-
lamander och snok är arter som har småvatten 
som sin viktigaste livsmiljö. Dessa arter är skyd-
dade i artskyddsförordningen. Småvatten finns 
inte med  denna sammanställning men bör un-
dersökas i samband med enskilda planer.

Våtmarker

Myrar
Myr är ett gemensamt namn för skogslandska-
pets kärr och mossar, vilka byggs upp av så kall-
lade vitmossor. I Uddevalla kommun finns många 
större, men inga riktigt stora, myrar. Våtmarkerna 
är mestadels spridda över kommunens norra och 
östra delar.

Sumpskogar
Sumpskogar är våtmarker som är täcka av träd. 
Det kan röra sig om gamla tallbeväxta my-
rar, igenväxande och försumpade kulturmarker, 
strandskogar eller skogskärr av olika slag. I Udde-
valla kommun finns sumpskogarna spridda över 
hela kommunen. Sumpskogarna har översikt-
ligt inventerats av Skogsstyrelsen. I kommunen 
har 504 objekt omfattande 1 541 ha registrerats 
– flertalet små objekt. Många av sumpskogarna 
är emellertid framtolkade från flygbilder och inte 
besökta varför en hel del objekt saknar naturvär-
den. De överlappar också till viss del de våtmar-
ker som registrerats i kommunen genom VMI 
(våtmarksinventeringen).

Våtmarker i odlingslandskapet
Våtmarkerna i odlingslandskapet har ett stort vär-
de. Dels har denna miljö minskat drastiskt de se-
nast 200 åren, dels är det en särskilt artrik miljö. 
Odlingslandskapets våtmarker bidrar också i hög 
grad till att fånga upp gödslande (eutrofierande) 
ämnen, som annars skulle hamna i sjöar och hav. 
Inom Landsbygdsprogrammet (se kapitlet om od-
lingslandskapet) finns investeringsstöd för att an-
lägga våtmarker och småvatten, samt ersättningar 
för skötsel i form av bete eller slåtter av anlagda 
småvatten och våtmarker. Exempel på åtgärder 
är restaurering och nyskapande av våtmarker vid 
Funneshultssjön. Här finns våtmarker som både 
genererar biologisk mångfald och fungerar som 
kvävefällor.
Karta över strandängar och andra liknade våtmar-
ker presenteras i kapitlet om odlingslandskapet.
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Våtmarker (VMI), myrskyddsplan och sumpskogar i 
Uddevalla kommun.

Alla svenska groddjur är fridlysta, bland annat vanlig groda 
Rana temporaria (ovan).

Bäveån med omgivande våtmarker norr om Bulid (till vän-
ster).
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Skogslandskapet

Gamla skogar har ofta höga naturvärden. Ju äld-
re en skog blir desto fler livsmiljöer utvecklas, och 
ju fler livsmiljöer desto fler ovanliga och speciali-
serade arter. I trädens ved lever insektslarver och 
svampar, bland lövverk, blad och barr frodas få-
gellivet, insekts- och spindelfaunan, och på barken 
växer lavar och mossor. 
Från att förr ha varit dominerat av odlingsmarker, 
betesmarker och glesa betade skogar, har landska-
pet förändrats starkt under de senaste hundra åren. 
Framförallt har odlingslandskapet förändrats och 
skogsmarken förtätats med granskog. Detta be-
ror framförallt på att skogen blivit en viktig eko-
nomisk resurs. Omkring 65 % av Sveriges yta är 
idag skogsmark, och den största delen är brukad 
granskog. Det produktionsinriktade skogsbruket 
har fått till följd att lövrika skogar, gamla grova träd 
och döda träd har blivit alltmer ovanliga och där-
med även en mångfald av arter som är knutna till 
sådana miljöer. Många insekter, fåglar, mossor, la-
var och svampar är beroende av just lövträd, gam-
la träd och död ved. 
Produktions- och miljömål ska idag vara likställda 
inom skogsbruket och skogsnäringen har huvud-
ansvaret för att den biologiska mångfalden i skog-
arna bevaras. 
Skogen är också en ovärderlig resurs för rekreation 
och friluftsliv samt en rik källa till upplevelser. 

Barrskog
Uddevalla kommun ligger i gränslandet mel-
lan boreonemoral (barr-/lövskogsområdet) zon 
och nemoral (lövskogsområdet) zon. Gran- och 
tallskogar dominerar i högre liggande områden, 
medan lövskogar och blandskogar förekommer 
i bergbranter och utmed dalgångarna sluttning-
ar. Ofta rör det sig om yngre barrskogar medan 
av kommunens sluttningsskogar i att betrakta som 
gamla. I barrskogar som växer på kalkfattig mark 
påträffas i regel många olika arter av mossor, la-
var och svampar, men sällan några ovanliga. 
Blandskogarna i sluttningarna till högre liggande 
bergsområdet, särskilt i den södra delen av kom-
munen i Ljungs och Forshälla socknar, är mycket 
intressanta och hyser en rad mycket sällsynta ar-
ter varav flera unika för landet.

Lövskogar
Kommunen är som nämnt inte särskilt rik på stör-
re, sammanhängande lövskogsområden, möjli-
gen med undantag av en del kultur- eller stadsnära 
nära skogar som området Emaus-Korpeberget- 
Gustafsberg och kring Gullmarsberg. Hagmarker 
med lövträd är heller inte särskilt vanliga. De all-
ra flesta lövskogarna är små och utgörs till stor del 
av ung skog på övergiven kulturmark. Större löv-
skogar påträffas kring Gullmarsberg, Gustavsberg 
och på Bokenäset. Lövskogsinventeringen från 

Lövskogarna kring Gustafsberg, Bodelebäcken, Emaus och Korpeberget tillhör länets mest värdefulla.
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1980-talet redovisar 241 objekt som totalt omfattar 
1 217 ha (ca 4 % av kommunens skogsareal, och 
2 % av landytan), många utgörs av trivialt sam-
mansatt (björk, al, asp) lövskog, medan en hel del 
utgörs av ädellövskogar med ek, alm, ask och lind.
Rikedomen på hotade och sällsynta arter är stor i 
många av kommunens lövbestånd, och några av 
dessa hyser naturvärden av nationell klass.
Några skogstyper utmärker sig särskilt när det gäl-
ler biologisk mångfald – ekskogar, bokskogar och 
ädellövskogar. Trädslaget ek är påfallande van-
ligt och ofta dominant i kommunens lövskogar, 
särskilt i bestånd vid tätorter, äldre kulturmiljöer 
med mera. Ekar koloniserar gärna öppen mark, 
till exempel gamla betesmarker och bergslutt-
ningar. Ek är vårt biologiskt viktigaste trädslag ef-
tersom det erbjuder livsmiljö till så många arter. 
En annan, för den biologiska mångfalden värde-
full skogstyp, är ädellövblandskog med alm, ask, 
lind och lönn. Bestånden är nästan alltid knut-
na till kulturmarker, eller i omedelbar närhet till 
gamla åkrar och ängar samt bergbranter. Dessa 
ädellövskogar har också stora biologiska värden, 
och särskilt fina exempel utgörs av Bratteforsåns 
dalgång, Korpeberget, Gustafsberg och Emaus.
En tredje skogstyp med stort naturvärde är bok-
skogen. I Uddevalla kommun finns några av lan-
dets nordligaste och genuina, ursprungliga bok-
skogar. Sådana bokskogar hyser en rik fauna och 
flora, och många av bokskogen arter verkar inte 
alls kunna leva i yngre eller planterade boksko-
gar. Bokskogarna på Bokenäset och särskilt bok-
skogen vid Gullmarsberg har höga naturvärden 
och inrymmer en mycket artrik fauna och flora 
med flera mycket sällsynta arter.

Nyckelbiotoper och naturvärden
En nyckelbiotop är en enhetlig livsmiljö som har 
en viktig roll för skogens hotade flora och fau-
na. Nyckelbiotoperna har inventerats av Skogs-
styrelsen (SKS). De har inget lagligt skydd, men 
markägare är skyldiga att samråda med skogs-
styrelsen om åtgärder som förändrar miljön i en 
nyckelbiotop. Alla nyckelbiotoper har höga na-
turvärden och undantas i regel från traditionellt 
skogsbruk eftersom sådant kan äventyra värde-
na. Man har också identifierat s k ”naturvärden” 
– vilket kan liknas vid nyckelbiotoper av något 
lägre kvalité. I Uddevalla har 188 nyckelbiotoper 
och 176 naturvärden identifierats med en sam-
manlagd areal om cirka 800 ha. Se kartan på näs-
ta sida. 

Kommunens skogar
En stor del av Uddevalla kommun täcks av skog.  I 
statistik från Skogsstyrelsen uppges den produkti-
va skogsmarken i kommunen uppgå till drygt 29 
400 hektar, vilket motsvarar  ungefär halva lan-
dytan. Av denna areal har cirka har 1 717 ha (ca 
6 %) påtagligt naturvärde eller högre (lövskogar, 
nyckelbiotoper med mera). Ett tiotal mycket vär-
defulla skogsmiljöer är skyddade som naturreser-
vat eller naturvårdsområde; Svartedalen, Kärling-
esund, Gullmarsberg, Gustafsberg, Korpeberget, 
Emaus, Tjöstelsrödsbäcken, Bratteforsån, Höga-
lidsberget och Valen/Korsviken. 
Ytterligare 23 skogsområden i 
kommunen är biotopskydda-
de (nio stycken, totalt 38 ha) 
eller omfattas av så kallade 
naturvårdsavtal (14, ca 90 
ha). Uddevalla kommun 
äger omkring 5 200 ha 
skogsmark och har upprät-
tat särskilda riktlinjer för 
skogsinnehavet.

Våren i antågande kring Bodeleån.
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Olika typer av skogsmiljöer i Uddevalla kommun. Kartan innefattar lövsko-
gar, nyckelbiotoper, objekt med naturvärden med mera En del överlappningar 
finns eftersom exempelvis lövskogar också kan vara registrerade som nyckel-
biotoper.

I nordsluttningen av Högalidsberget (naturreservat) växer en gammal, fuktig blandskog med gran, björk, rönn, ek och 
hassel. Lavfloran är unik med flera för Sverige mycket sällsynta arter.
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Odlingslandskapet
Jordbrukets viktigaste funktion är att producera 
livsmedel, och under de årtusenden som jordbruk 
bedrivits i vårt land har de olika brukningsformer-
na skapat nya naturtyper, vilka i sin tur genere-
rat en stor biologisk och kulturhistorisk mångfald. 
Många brukningssätt och naturtyper har rationali-
serats bort, vilket utarmat mångfalden och spåren 
av historian. Man kan som jordbrukare få miljöer-
sättning om man vårdar och utvecklar det svens-
ka odlingslandskapet, men ersättningarna är otill-
räckliga.
Många av våra ovanliga eller rödlistade arter är 
knutna till de livsmiljöer som det ålderdomliga 
jordbruket skapar, till exempel slåtterängar, natur-
betesmarker, gamla grova träd, små vattendrag, 
öppna diken och åkerholmar. Sådana naturtyper 
var mycket vanligare förr. 
De naturliga betesmarkerna tillhör de viktigas-
te naturtyperna för odlingslandskapets biologiska 
mångfald, och naturligtvis är betesdjuren en av-
görande faktor för bevarandet av värdena.
Odlingslandskapet innefattar även åkrar och an-
dra kringliggande marker. För att bredda kun-
skapsunderlaget tog länsstyrelsen i dåvarande 
Göteborgs- och Bohus län på 1990-talet fram en 
plan för bevarande av hela landskap med höga 
natur- och kulturvärden. I Uddevalla kommun 
finns det 36 sådana värdefulla odlingslandskap 
omfattande totalt 4 321 ha. De största och mest 
värdefulla landskapen är Gullmarsberg–Skreds-
vik, strandängslandskapet vid Rotviksbro, land-
skapen kring Nedre Berg, Holma och Bokenäset. 
Ängen är en ogödslad slåttermark där bonden 
hämtade vinterfoder till sina djur. Ängen har en 
unik artrikedom som är beroende av kontinuer-
lig hävd. I Sverige finns det endast något tusen-
tal hektar kvar av detta markslag som präglat det 
svenska odlingslandskapet under åtminstone ett 
par tusen år. I Västra Götaland finns ett hundra-
tal ängar som omfattar ungefär lika många hek-
tar. I Uddevalla kommun finns idag, enligt ängs- 
och betesmarksinventeringen som genomfördes 
2002–2004, inga slåtterängar alls. Ängarna är yt-
terst värdefulla och de tillhör våra allra mest ho-
tade livsmiljöer.

Betesmarker
Betesmarkerna är näst efter ängarna det viktigaste 
markslaget i odlingslandskapet när det gäller bio-
logisk mångfald. Betesmarker är mycket artrika 

och fina exempel har nationell bevarandestatus. 
Många av de marker som idag betas har en histo-
ria som ängsmark. Förr betade djuren på utmar-
ken som i våra trakter ofta bestod av betad skog 
och vidsträckta ljunghedar. På dessa marker väx-
er det numera vanligen tät skog. Under ängs- och 
betesmarksinventeringen, som genomfördes un-
der början av 2000-talet, registrerades i kommu-
nen 153 områden, om totalt 517 ha, med höga 
naturvärden knutna till beteshävd. Många av om-
rådena hade dock värden men saknade hävd och 
angavs därför som ”restaurerarbar” De omfattar 
enbart 517 ha, vilket förstås är en extremt låg siff-
ra, <1 ‰ av kommunens landyta. 

Darrgräs Briza media (ovan) och vildlin Linum catharcticum 
(nedan) är två växter som är beroende av kalk och hävd.

Småbiotoper
Begreppet småbiotoper används om mindre na-
turmiljöer som åkerholmar, stenmurar, odlings-
rösen, öppna diken, källor, småvatten och alléer. 
Åkerholmar har i regel varit ängs- eller betes-
marker och kan därför hysa en rik flora. De er-
bjuder också skydd och boplatser för djur. Sten-
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murar och odlingsrösen är spår från äldre tiders 
odling och utgör skydd för ormar, ödlor, insekter 
och fåglar. Vatten är mycket viktigt i landskapet, 
men dessvärre en bristvara som är livsnödvändig 
för grodor, salamandrar och en mängd småkryp. 
Alléernas gamla ihåliga träd är värdefulla för 
fåglar, fladdermöss, sällsynta insekter och lavar. 
Småbiotoperna anses så viktiga att de omfattas av 
ett generellt biotopskydd (se vidare under kapitlet 
om skydd av natur). I Uddevalla kommun är de 
vanligast förekommande småbiotoperna stenmu-
rar, åkerholmar, öppna diken och småvatten. De 
småbiotoper som vi idag ser i landskapet utgör 
en bråkdel jämfört med äldre tider, och därför be-
hövs extra stor hänsyn till dessa miljöer.
Trafikverket har, på nationell nivå, inventerat och 
rapporterat in alléer och vägträd, samt inventerat 
och hävdat artrika vägkanter. Dessa bedöma ha 
höga naturvärden och finns också förtecknade i 
denna rapport. I kommunen finns ett drygt tjugo-
tal sådana objekt.

Särskilt skyddsvärda träd
Tillsammans med ängar och betesmarker utgör 
gamla träd de mest artrika och hotade miljöerna i 
odlingslandskapet. Det rör sig om gamla grova ekar, 
hamlade lövträd, vårdträd och alléträd. Gamla och 
grova träd är fascinerande i sig, men utgör också en 
värdefull livsmiljö för många djur och växter. 
Många skyddsvärda träd har uppstått i odlingsland-
skapet och finns därför är de vanligast i äldre över-
givna, eller hävdade odlingslandskap. De grova 
träden har så många hotade arter knutna till sig att 
ett särskilt åtgärdsprogram för ”särskilt skyddsvär-
da träd” upprättats av Naturvårdsverket. Ett sådant 
träd är >1 meter i diameter i brösthöjd,  >200 år 
gammalt eller ett hålträd med en diameter >40 cm. 
Åtgärdsprogrammet har sammanställts av experter 
och åtgärderna som föreslås är på nationell, regio-
nal och lokal nivå. Uddevalla kommuns ansvar är 
i första hand kunskapsinsamling/sammanställning, 
skötselåtgärder samt information och rådgivning. 
Kartläggningen av kommunens skyddsvärda träd (se 
karta), både i skogs- och odlingslandskapet, omfat-
tar 1166 träd, av vilka 710 är att betrakta som ”jät-
teträd” med en omkrets >3 meter samt 456 hål-
träd. Det största uppmätta trädet i kommunen är en 
ek vid Röd, nordöst om Herrestad, som är 778 cm 
i omkrets (i brösthöjd). Störst förekomst av särskilt 
skyddsvärda träd finns kring Gullmarsberg, Skreds-
vik, Emaus-Gustavsberg, Ljungskile och Nyborg.

Bidrag för skötsel och utbildning
Länsstyrelsen erbjuder miljöersättningar genom 
Landsbygdsprogrammet samt rådgivning om sköt-
sel av odlingslandskapets natur- och kulturmiljö-
er. Det gäller till exempel ängar och betesmarker, 
småbiotoper, ekologisk produktion, bevarande av 
äldre byggnader, gamla husdjursraser, med mera. 
Utöver miljöersättningar finns särskild ersättning 
för skötsel av skyddade områden/naturreservat 
och Natura 2000-områden, LONA-bidrag med 
mera. De olika ersättningsformerna administreras 
av Länsstyrelsen, Jordbruksverket och till viss del 
av kommunerna. Ersättningarna är föränderliga 
och kan komma att ändras. 

Stenmur i igenväxt odlingslandskap.

Foto: U
ddevalla kom

m
un.
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Värdefulla ängar, betesmarker och odlingslandskap i Uddeval-
la kommun. Kartan innehåller också skyddsvärda träd. Träd med 
en stamdiameter > 1 meter, hålträd med diameter >40 cm samt 
mycket gamla träd (>200 resp. 140 år) är att betrakta som särskilt 
skyddsvärda. 

Jungfrulin Polygala vulgaris, en av odlingslandskapet ädelste-
nar.  Arten minskar i Sverige men är ännu inte rödlistad.

Mindre blåvinge Cupido minimus NT trivs i soliga och 
torra miljöer. 
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Begreppet “biologisk mångfald” kan kännas ab-
strakt och otydligt. Men det omfattar alla de djur 
och växter som finns runt omkring oss i vår var-
dag, och alla de djur och växter som är så ovanli-
ga att vi troligen aldrig kommer att träffa på dem. 
Biologisk mångfald innefattar också den mosaik 
av naturtyper och livsmiljöer som finns i land-
skapet – odlad mark, vattendrag, sjöar, våtmar-
ker och skogar.  Förlusten av livsmiljöer och arter 
runt om på vår jord är ett faktum och ett av vår 
tids största miljöproblem. Arter försvinner i en 
våldsam hastighet. Under det senaste 20 åren har 
närmare 3 000 arter försvunnit årligen från jor-
dens yta.
Många arter är knutna till naturliga skogar eller 
åldriga, kulturskapade miljöer till exempel slåtter-
ängar. Sådana livsmiljöer kan vara svåra eller till 
och med omöjliga att återskapa om de förstörs. 
De är också ofta artrika och finns kvar som öar i 
föränderligt landskap. När dessa miljöer försvin-
ner har organismerna ingenstans att ta vägen, vil-
ket leder till att de dör ut. I Sverige finns det kvar 
populationer av arter som håller på att försvinna 
i resten av världen. Kanske främst för att vi är så 
glest befolkade och att oexploaterad natur fortfa-
rande utgör en så pass stor del av vårt land. Vi be-
höver därför ta ansvar för dessa arter både natio-
nellt, regionalt och lokalt.
I Uddevalla kommun finns mycket värdefull natur 
och många ovanliga eller hotade arter. För att be-
vara deras möjligheter att överleva behövs åtgär-
der av olika slag. I vardagslandskapet krävs stor 
hänsyn och verksamma inom skogs- och jord-
bruket ett särskilt stort ansvar. Detta betyder att 
Uddevalla kommun har ett omfattande ansvar för 
vardagslandskapet, både som markägare och som 
ansvarig för samhällsplaneringen. Andra åtgärder 
kan vara att skydda speciellt värdefulla områden 
som kommunala naturreservat, men också insat-
ser som att tillhandahålla arbetslag för praktiska 
naturvårdsåtgärder är mycket betydelsefulla.

Hotade och rödlistade arter
Cirka fem procent, eller 4 274 arter, av Sveriges 
djur, växter och svampar är så hotade att de ris-
kerar att dö ut. Deras livsmiljöer har påverkats av 
miljöförstörelse och av att jordbruket, skogsbru-
ket och fisket har rationaliserats. Sverige tar lik-
som många andra länder fram rödlistor över hota-

Växt- och djurlivet

de och sällsynta växt- och djurarter. I rödlistorna 
grupperas arterna efter hur stor risken är för att de 
dör ut. Kategorierna presenteras i faktarutan ned-
an. I Uddevalla kommun har 555 rödlistade arter 
påträffats. Arterna kan också grupperas i ”nu fö-
rekommande” (rapporterade efter 1987), ”tidiga-
re förekomst” (ej rapporterade efter 1987), ”natio-
nellt utdöda”, ”tillfälliga besökare” eller ”osäker 
bestämning”. En lista över de arter som påträffats i 
kommunen, vilken hotkategori de tillhör, och en-
ligt grupperingen ovan, presenteras i BILAGA 4.

 Hotkategorier
 RE - Försvunnen (Regionally Extinct)

 CR - Akut hotad (Critically Endangered)

 EN - Starkt hotad (Endangered)

 VU - Sårbar (Vulnerable)

 NT - Missgynnad (Near Threatened)

 DD - Kunskapsbrist (Data Deficient)

Skyddade arter
Ett stort antal skyddade arter (fridlysta, upptagna 
i EU´s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv) 
presenteras tillsammans med de rödlistade arter-
na i BILAGA 4.

Arter med särskilda åtgärdsprogram – ÅGP
Flera av de arter som finns i Uddevalla kommun 
finns också upptagna på Naturvårdsverkets för-
teckning över arter som inte kan klaras med ”van-
liga” bevarandeinsatser som reservat, allmänna 
hänsynstaganden, nyckelbiotoper eller miljöer-
sättningar inom lantbruket. Särskilda insatser be-
hövs för att klara dessa arter. Därför har reger-
ingen gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram 
särskilda åtgärdsprogram. De flesta av program-
men behandlar enskilda arter medan några be-
rör hela livsmiljöer och flera arter. Totalt omfattar 
satsningen drygt 200 program och över 500 arter. 
I Uddevalla kommun finns 32 arter som omfattas 
av sådana program. Exempel på arter med sär-
skilda åtgärdsprogram och som har viktiga före-
komster i Uddevalla kommun förtecknas på nästa 
sida. 

Ansvars- och symbolarter
Några av arterna på den nationella rödlistan har 
särskilt stora förekomster inom Uddevalla kom-
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mun. Det gäller till exempel dvärgrosettlav, at-
lantisk vårtlav, liten havstulpanlav, fågelfotsmossa 
och brynia, men också om arter som delvis faller 
mellan stolarna i bevarandesammanhang – ex-
empelvis blylav och ett flertal mycket sällsyn-
ta mossarter, samt en del andra arter som inte är 
rödlistade och som saknar formellt skydd. Den 
rika havsfaunan med lokala bestånd av torsk, för 
Sverige unika fiskarter i Gullmarsfjorden, de rik-
liga havs öringsförekomsterna är också kandidater 
till att utnämnas till kommunala ansvarsarter.
Nu har fyra arter valts ut för att representera kom-
munens biologiska mångfald, antingen som an-
svarsarter genom sina unika förekomster och na-
tionella hotbild, eller som symbolarter för att de 
är omtyckta eller typiska för naturen i Uddeval-
la kommun. De arter som valts som ansvarsar-
ter är atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis CR 
och knippnejlika Dianthus armeria EN, och som 
symbol arter havsöring Salmo trutta och korp Cor-
vus corax. Arterna är framtagna i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla. Arterna 
presenteras närmare i BILAGA 6.

Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis CR (överst till vänster) har sin enda svenska förekomster i Uddevalla kommun. Få-
gelfotsmossa Nogopterium gracile EN (nederst t.v.) har en stor förekomst i Uddevalla kommun.  Violettkantad guldvinge 
Lycaena hippothoe NT (överst t.h.) och månlåsbräken Botrychium lunaria NT (nederst t. h.) är två rödlistade arter som 
behöver öppna hävdae marker.

Arter med särskilda åtgärdsprogram som 
har viktiga förekomster i Uddevalla kn 
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Antal arter

Diagrammet ovan visar påträffade, rödlistade arter inom kommunens gränser fördelade på olika organismgrupper. Kärl-
växter, storsvampar, fåglar, mossor och lavar är de grupper som, med befintlig kunskap, hyser flest rödlistade arter i 
Uddevalla kommun.

Diagrammet ovan visar antalet rapporter av rödlistade arter inom kommunens gränser fördelade på olika organism-
grupper. Fåglar och kärlväxter är de grupper som har rapporterats mest i Uddevalla kommun.
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Fynd av särskilt skyddsvärda arter (skyddade och rödlis-
tade arter) i Uddevalla kommun – totalt rör det sig om 
drygt 14 000 noteringar av 656 olika arter. 

Fiskgjuse Pandion haliaetus NT är fridlyst enligt artskydds-
förordningen, men inte rödlistad. 

Alm Ulmus glabra är akut hotad CR (på grund av almsju-
kan) men inte skyddad i lag. 
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En grön stad är inte bara en attraktiv stad ur es-
tetisk synpunkt. Parker och grönområden har en 
rad olika funktioner och värden. De viktigaste är 
rekreationsvärdet, det sociala/kulturella värdet 
och det ekologiska/biologiska värdet, som ger sta-
den fördelar i form av till exempel bättre folkhäl-
sa och skänker identitet till staden. Genomtänkta 
program och strategier för frågor som natur- och 
kulturvärden, hushållning med grus, avfallshan-
tering, miljöanpassad energiförsörjning och häl-
sofrågor som buller ger underlag för ett samhälls-
byggande som kan bidra till att uppnå miljömålet 
en god bebyggd miljö. Genom att ett brett spek-
trum av kompetenser involveras redan tidigt i pla-
neringsprocessen så kan många intressekonflikter 
lösas på ett tidigt stadium.

Nära till naturen
Närrekreation är viktig för människors livskvali-
tet. Ofta handlar det om att det skall finnas grö-
na stråk med parker och gräsytor som bryter mot 
byggnader och vägar. Promenader är mycket vik-
tiga för den enskilda människans välbefinnande, 
men också för den allmänna folkhälsan och där-
med också för den nationella ekonomin. Om de 
gröna områdena fylls med intressant och värde-
fullt innehåll blir värdet ännu större. Uddevalla 
kommun har det väl förspänt när det gäller natur-
områden inom eller nära tätbebyggt område. Inn-
anför kommunens gränser finns flera mycket vär-
defulla natur- och friluftsområden. 

Natur, bebyggelse och infrastruktur
Grönstruktur
Uddevalla kommun är angelägen om att beva-
ra områden för biologisk mångfald och friluftsliv 
samtidigt som staden expanderar (se kommunens 
ställningstagande till höger). Kring Uddevalla 
finns flera fina friluftsområden såsom Bulid, Åle-
slån, Lelångebanvallen, Bjursjön, Unda och Moll-
ön som är viktiga för tätortsnära rekreation och 
är en del av stadens grönstruktur. Kommunen har 
också tagit fram en grönstrukturplan ”Stadsnatur 
och parker” i samband med en tidigare översikts-
plan.

Naturanpassat byggande
Att på ett bra sätt passa in byggnader i naturmiljön 
är en viktig kvalitetsaspekt. Men det kräver också 
kunskap om de värden som finns på den aktuella 
platsen. En förutsättning är att man dokumenterar 
naturvärden i ett tidigt skede av planprocessen, till 
exempel i detaljplaneskedet. Genom att sedan se 
stenmuren, dammen, lövdungen, betesmarken el-
ler det gamla trädet som en tillgång i bostadsbyg-
gandet istället för ett hinder kan man skapa attrak-
tiva boendemiljöer. Med ett sådant förhållningssätt 
finns också möjlighet att förstärka den lokala och 
historiska identiteten inom varje bostadsområde. 
Genom att utforma naturvårdsinriktade planbe-
stämmelser gynnas inte bara biologisk mångfald 
utan också de boendes möjlighet att uppleva en 
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Friluftsliv, naturturism och ekosystemtjänster
En skogspromenad, en liten stunds vila i en örtrik 
ängsbacke, en fisketur eller en stillsam paddling 
i ett vattendrag, en båttur i skärgården. Vistelser i 
naturen har positiva effekter på vårt välbefinnan-
de. Det kan tyckas självklart, men det är först de 
senaste åren som man vetenskapligt börjat stu-
dera varför vi mår bra av att vistas i naturen. En 
viktig aspekt, förutom det faktum att naturen har 
lugnande, stärkande och läkande effekter, är att 
det är lätt att ta sig till variationsrika och stimule-
rande naturmiljöer. Studier visar att ju närmare ett 
grönområde man bor, desto oftare besöker man 
det och att de människor som oftast besöker ett 
grönområde känner sig mindre stressade.
I Uddevalla kommun och i tätorten, är naturen 
alltid nära, och många fina områden ligger på 
gång- och cykelavstånd från tätorten. I och kring 
Uddevalla tätort finns flera fina friluftsområden, 
till exempel Gustafsberg/Bodeleområdet, Emaus, 
Bulid, Herrestadsfjället, Bredfjället och Byfjorden. 
Lite längre bort ligger Skredsvik, Gullmarn och 
Bokenäset med flera fina och lättillgängliga na-
turområden. Både Bohusleden och Kuststigen går 
genom kommunen.
Det finns också god tillgång till natur med ex-
traordinära naturvärden och goda besöksanord-
ningar. De skyddade områdena Gullmarsbergs 
bokskog och Gullmarsfjorden ligger inom en 
halvtimmas bilfärd, eller ett par timmars cykelav-
stånd om man så vill. Och så, sist men inte minst, 
finns ju hela Byfjorden, havsområdet mellan 
Orust  och Uddevalla och Gullmarn med bad, 
fisketurer och fina naturupplevelser.

Vård och utveckling av de fina naturmiljöer som 
finns i Uddevalla kommun är förstås betydelse-
fullt för friluftslivet, men det är också viktigt att 
informera invånare och tillfälliga gäster om att de 
här kvaliteterna finns, och att de är stort sett gra-
tis. Kommunen är, med sin varierande natur, in-
tressant för turister. Naturturismen är en viktig, 
expansiv och ekonomiskt betydelsefull verksam-
het. Den kan utvecklas till att bli en viktig sys-
selsättning för många människor, men nyttjandet 
kan också medföra konflikter med känsliga na-
turvärden. Det är därför viktigt att planera för ett 
långsiktigt och hållbart nyttjande av kommunen 
naturmiljöer. 

Ekosystemtjänster
Ekosystemen bidrar med flera viktiga tjänster till 
människan. Naturen i staden ger renare luft, bätt-
re lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, 
bullerdämpning och möjlighet till närodlad föda. 
Tätorternas grönområden konkurrerar ofta med 
behovet av bostäder och vägar. Men parker och 
grönområden bidrar lokalt till ett gott klimat med 
renare luft och jämnare temperatur. Gräsmattor 
och andra mjuka markytor renar regn- och smält-
vatten. Träd och buskar tar hand om ökad neder-
börd, minskar bullernivåer och är boplatser för 
växter och djur. Vi människor lockas också till att 
röra oss mer i gröna områden.

Skogen erbjuder en tydlig ”ekosystemtjänst” genom att 
under sommar och höst bland annat leverera kantareller 
och annan ätbar svamp.
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Naturminne
”Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturminne, om 
det behöver skyddas eller vårdas särskilt.”  Miljö-
balken.
Naturminnen lyder under samma lagparagraf som 
naturreservat och är, kan man säga, naturreser-
vat i miniatyr. Skyddsformen tillämpas inte så ofta 
idag. De naturminnen som finns utgörs ofta av 
gamla träd eller geologiska formationer. I Udde-
valla kommun finns 13 platser som innehåller en 
eller flera naturminnesskyddade träd.

Det finns många olika lagskydd för värdefull na-
tur. De olika skyddsformerna redovisas kortfattat i 
detta avsnitt.

Naturreservat
Naturreservat bildas i enlighet med miljöbalken 
med ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodo-
se behov av områden för friluftslivet. Ett område 
som behövs för att skydda, återställa eller nyska-
pa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får också förklaras som naturre-
servat.”
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda na-
turreservat enligt miljöbalken. Naturreservat kan 
bildas på mark som ägs av staten, kommuner, bo-
lag, enskilda personer, med mera. Markägarna 
ersätts för intrånget, alternativt köper staten eller 
kommunen marken innan reservatet bildas. 
Reservat används för att skydda olika typer av na-
tur, och det kan röra sig om allt från små växt-
lokaler till vidsträckta fjällområden. Våtmarker, 
odlingslandskap, skogar, vattenmiljöer, geologis-
ka bildningar och tätortsnära friluftsområden kan 
också skyddas som reservat. Naturreservat är ett 
mycket starkt skydd som innefattar restriktioner 
och reglering av markanvändningen i ett område. 
Ändamål och restriktioner i reservaten framgår av 
särskilda beslut och skötselplan.
I Uddevalla kommun finns 21 naturreservat enligt 
miljöbalken 7 kap 4 § omfattande drygt 4 600  ha 
– ungefär 6,5 % av kommunens totala yta inklusi-
ve vattenområdena. 
Naturvårdsområden är en äldre skyddsform, med 
det huvudsakliga syftet att skydda områden från 
ändrad markanvändning. Skyddsformen natur-
vårdsområde, som infördes i naturvårdslagen 
1974, upphörde i och med införandet av miljö-
balken 1999. De områden som inrättats ska vid 
tillämpningen av miljöbalken anses som natur-
reservat, men det finns skillnader. Föreskrifterna 
får inte vara så ingripande att pågående markan-
vändning avsevärt försvåras inom berörd del av 
fastighet. Skyddsformen förekommer främst i ma-
rina miljöer och skogsområden avsedda för fri-
luftsliv. Det finns tre naturvårdsområden (ca 4200 
ha) i Uddevalla kommun.

Skyddad natur – miljöbalken och frivilliga avtal

Naturreservat i Uddevalla kommun

Bassholmen (86,12 ha)
Bratteforsån (42)
Bredfjället (424,22)
Bredmossen* (189,58)
Bäveån nedre (69,91)
Ekholmen (1,89)
Emaus (25,82)
Gullmarsberg (36,85)
Havstensfjorden (1930,04)
Herrestadsfjället (1053,89)
Herrestadsfjället II (371,89)
Högalidsberget (11,91)
Kalvön (128,32)
Korpberget (21,13)
Kuröds skalbankar (40,77)
Kärlingesund (98,66)
Lilla Hasselön (205,95)
Ramseröd (34,95)
Store mosse (24,98)
Svartedalen (14,52)
Ture dalar (7,1 ha)

Naturvårdsområden i Uddevalla kom-

Gullmarn* (16358 ha varav 3882 i Uddevalla 
kommun)
Gustafsbergsområdet (277,4)
Tjöstelsrödsområdet (40,4)

Områdenas totala areal anges ovan. Några skyd-
dade områden ligger både i Uddevalla och i nå-
gon grannkommun. Dessa markeras med *. Det 
gäller även övriga faktarutor.
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Naturminnen i Uddevalla kommun

Bakeröd 1:1 (1 bok,1 oxel)
Berg (1 ek)
Cederslund 1:6 (1 ek)
Dramsvik 1:7 (1 ek)
Lilla Bornö (1 gran, 1 lind)
Lilla Hässleröd (1 ek; Karl XII:s ek)
Lindhagen Lilla Bornö 2:49 (1 lind, 1 gran)
Orrevik 1:4 (2 almar)
Orrevik 1:7 (1 bok)
Röd (1 ek)
Tjösteröd 1:1 (11 ekar)
Tolleröd 1:4 (1 lind och 2 ekar)
Utby Pålsgård (1 idegran)

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är, liksom naturminnen, en 
äldre skyddsform (som bildades med stöd av 19 
§ naturvårdslagen) och är ett begrepp som inte 
finns i miljöbalken. Befintliga landskapsskydd 
ersätts successivt med andra skyddsformer, men 
tills vidare gäller bestämmelserna för landskaps-
skyddsområdena.
Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje 
landskapsbildsskydd. Skyddet reglerar bebyggel-
se, vägar och andra anläggningar som kan ha en 

Bodelebäcken och Gustafsberg är skyddade som naturvårdsområde, medan Korpberget (i förgrunden) och det näralig-
gande Emaus är naturreservat. 

Landskapsbildsskydd (19 §§ NVL) i 
Uddevalla kommun

Anfasteröd (2,1 ha)
Anfasteröd 2:1 (1,5)
Bokenäs-Hogen (3,7)
Bokenäs-Röd (1,3)
Böneröd (11,3)
Börsås (3,5)
Börsås-Ormestad (3,5)
Cederslund (2 ha) 
Dragsmarks-Backa 
(17,5)
Egersten (3,0)
Emaus (2,2)
Eskilsröd (1,5)
Granhogen (1,1)
Gullmarsberg (8)
Hede (1,3)
Hjältön (0,7)
Hultås (18,9)
Hällebäck (1,4)
Kasen, Brattås (4)

Knähammar (0,4)
Korpberget (1,5)
Kättorp (5,0)
Kölleröd (5,3)
Ormestad (4)
Orrevik (3,1)
Ris (5,3)
Rotvik (6,8)
Rotvik-Hogane (0,8)
Rölanda (1,6)
Rörbäck (2,7)
Skogen (1,4)
Stale (1,9) 
Toftan (8)
Torp (2,4)
Ulveviken (27,1)
Åsen (2)
Örtorp 17281.4 (1,7)
Överby (4,1)

negativ effekt på landskapsbilden. Det reglerar 
inte skogsbruk och jordbruk. I Uddevalla kom-
mun finns 38 landskapsbildsskydd.
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exempelvis exploateringar. Finns sådana i området 
som måste anpassningar ske, alternativt skall dis-
pens ansökas från länsstyrelsen. 

Strandskydd
Detta ska trygga allmänhetens tillgång till stränder 
för friluftsliv och bevara goda livsmiljöer på land 
och i vatten för växt- och djurliv. Strandskydd rå-
der vid havet, samt alla insjöar och vattendrag 100 
meter från strandlinjen, såvida inte utvidgat strand-
skydd gäller (upp till 300 meter). Strandskyddet är 
oftast upphävt inom detaljplanelagt område. Inom 
strandskyddat område råder förbud att uppföra, vä-
sentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. Det 
är också förbjudet att uppföra anläggningar eller ut-
föra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde el-
ler försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet.
Strandskyddet i Uddevalla är utvidgat till mellan 
100–300 meter längs kustzonen. Ett antal sjöar har 
utvidgat strandskydd på mellan 200–300 m.
I vissa områden har anpassning av strandskyddets 
utbredning gjorts. Strandskyddsgränsen har då an-
passats så att den istället för att gå ända ut till 300 
eller 200 meter från stranden följer vägar, järnvä-
gar, befintlig bebyggelse med mera, inom 100–300 
respektive 100–200 meter från strandlinjen. Även 
inom generellt strandskydd har anpassningar gjorts.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda natur-
områden inom EU. De flesta områdena är natur-
reservat. Natura 2000 ger en ytterligare förstärk-
ning av skyddet. Syftet är att bevara naturtyper 
och arter som EU-länderna har kommit överens 
om. För verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant 
område krävs tillstånd. Tillstånd hanteras i för-
sta hand av länsstyrelsen, men i fall då ett Natura 
2000-område riskerar att skadas kan frågan föras 
vidare till regeringen och EU. Inom Uddevalla 
kommun finns nio stycken Natura 2000 områ-
den. Några grundar sig på EU:s art- och habitatdi-
rektiv och några på EU:s Fågeldirektiv.

*

Biotopskyddsområde
Detta skyddsinstrument används för att bevara are-
ellt sett små livsmiljöer som innehåller nationellt 
hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i 
skogs- eller jordbrukslandskapet. 
Den ena formen av biotopskydd liknar naturreser-
vat, men är mindre (ofta under fem ha). Länssty-
relsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta 
om ett område får utgöra ett biotopskyddsområde. 
I Uddevalla kommun finns för närvarande tio så-
dana områden (40,6 ha).
Ytterligare ett ”övrigt biotopskyddsområde” har in-
stiftats av Länsstyrelsen (Sunningesundsbron) Om-
rådet är 24,45 ha.
Den andra formen utgörs av det så kallade generel-
la biotopskyddet som bland annat omfattar småbio-
toper i odlingslandskapet (se faktaruta). Det finns 
en mängd sådana områden/objekt i Uddevalla 
kommun. Se även ”småbiotoper” i kapitlet om od-
lingslandskapet. Dessa typer av biotopskydd måste 
dokumenteras/inventeras i utredningsskedet inför 

Obj. nr. 248842 Äldre naturskogsartad, ädel-
lövskog (ek) (4,7)

253245 Äldre naturskogsartad, ädellövskog 
(ek) (4,7)

292443 Ras- eller bergbrant med lövblandad 
barrskog (7,9)

41772 Mindre vattendrag och småvatten med 
omgivande mark (1,3 ha)

43062 Ravinskog (2,4)
43165 Kalkmarksskog (3,5)
44069 Äldre naturskogsartad skog (7,3)
45129 Strand- eller svämskog (3,5)
46465 Ravinskogar (2,8 ha)
498145 Kalkmarksskog (gran) (2,5 ha)

Biotopskydd i Uddevalla kommun

Bratteforsån (45 ha)
Bredfjället* (505,5)
Bredmossen-Hensbacka* (189,6)
Gullmarsberg (36,8 ha)
Gullmarsfjorden* (11395)
Gustavsberg-Korpberget (50,1) 
Havstensfjorden-Svälte kile (1259,3)
Klockaremossen (530)
Store mosse (25)
Strömmarna (451,1)
Tjöstelsrödsbäcken (4,7)
Trone mosse* (685,6)

Natura 2000-områden 
i Uddevalla kommun Följande biotoper har generellt skydd i Sverige

• Alléer
• Källor med omgivande våtmark i jordbruks-

mark
• Odlingsrösen i jordbruksmark
• Pilevallar
• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• Stenmurar i jordbruksmark
• Åkerholmar
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Ekologiskt särskilt känsliga områden
Vissa naturmiljöer är mer känsliga ur ekologisk 
synpunkt än andra. Sådana områden skall enligt 
miljöbalkens 3 kapitel 3 § skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden kan enligt förarbetena till lag-
stiftningen vara av tre typer: 

Områden som anges enligt den första punkten 
saknas det kunskap om i Uddevalla kommun. 
Områden som avses i punkt 2 och 3 redovisas i 
Naturvärdesrapportens objektsdel. De områden 
som i Naturvärdesrapporten  anges har höga eller 
unika naturvärden (klass 1 och 2) bedöms också 
som ekologiskt särskilt känsliga enligt MB 3:3. 
Skyddet för ekologiskt särskilt känsliga områden 
skall i första hand tillgodoses vid tillståndsgivning 
och fysisk planering. Att ett område bedömts som 
ekologiskt särskilt känsligt innebär inte restriktio-
ner för pågående markanvändning. Vid fortsatt 
markanvändning av hittillsvarande slag har be-
stämmelsen endast en rådgivande funktion.

Djur och växtskyddsområden
Om det behövs särskilt skydd för växt- eller djur-
arter inom ett visst område får länsstyrelsen eller 
kommunen inskränka rätten till jakt eller fiske, 
eller allmänhetens eller markägarens rätt att up-
pehålla sig i området. I Uddevalla kommun finns 
fyra sådana områden; Fiskeskär (2,79 ha), Flat-
holmen (3,5 ha), Bjärkholmeskäret (1,2 ha) och 
Smörkullen (45,1 ha).

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan sta-
ten/kommunen och markägaren i syfte att bevara 
och utveckla ett områdes naturvärden. Det gäller 
ofta mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel. 
Avtalen används främst av Skogsstyrelsen på skogs-
mark. Dessa löper vanligen på 50 år och skall kom-
pensera markägarens inkomstbortfall från skogsbru-
ket. Det finns för närvarande 14 områden som är 
skyddade med naturvårdsavtal i kommunen.

Områden av riksintresse
Områden av riksintresse för naturvård ska repre-
sentera huvuddragen i svensk natur, belysa land-
skapets utveckling och visa mångfalden i naturen 
ur ett nationellt perspektiv. Områden som pekats ut 
som Natura 2000 områden är automatiskt område 
av riksintresse för naturvården. Miljöbalken kräver 
att områden av riksintresse för naturvård, kulturmil-
jövård och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Naturvårdsverket pekar ut områden som är av 
riks intresse för naturvård eller friluftsliv i samar-
bete med länsstyrelsen och kommunerna. Kom-
munen kan själv föreslå nya områden. Om ett 
riksintresse står i konflikt med ett annat allmänt 
lokalt intresse ska riksintresset ges företräde efter-
som det väger tyngre än allmänna lokala intres-
sen. Kommunen skall i sin fysiska planering visa 
på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses. Det är 
Länsstyrelsen som bevakar att dessa riksintressen 
inte påtagligt skadas vid ny planläggning. I Udde-
valla kommun finns 12 områden som är utpekade 
som riksintressen för naturvård. De olika riksin-
tresseområdena presenteras i faktaruta nedan.

Riksintressen för naturvård som berör 
Uddevalla kommun

Blåduven (326,1 hektar)
Bratteforsån och Hällungen* (955,3 ha)
Bredfjället-Väktorområdet* (2020,11)
Bredmossen (272,3 ha)
Gullmarsfjorden* (10432,28)
Havstensfjorden* (2327,1 ha)
Kuröd-Bräcke (54,1 ha)
Myr vid Lilla och Stora Djup (31,7 ha)
Store mosse (58,1 ha)
Strömmarna-Koljöfjorden* (3482,8 ha)
Sund (39,97 ha)
Trone mosse, Klockemossekompl. m.fl.* (4808 

ha)

1 Områden med instabila produktionsförhåll-
naden och ogynnsamma återväxtförhållan-
den.

2 Områden som inrymmer växt- och djurarter 
som är utrotningshotade.

3 Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och 
som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska 
värden.

Skyddade arter
Med skyddade arter avses sådana som är upptagna 
i artskyddsförordningen. Det rör sig dels om arter 
som kräver strikt skydd enligt EU:s habitatdirektiv 
och finns upptagna i bilaga 4 till habitatdirekti-
vet, dels sådana som kräver skydd enligt nationell 
svensk lagstiftning eller till följd av internationellt 
åtagande. Dessa arter ingår under begreppet frid-
lyst art. Skyddade arter som förekommer i Udde-
valla kommun förtecknas i Bilaga 6.
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Karta över olika typer av skyddsformer  och för-
ordnaden i Uddevalla kommun. 

Havsområdet mellan Havstensklippan och Sunningesundet är skyddat som naturreservat och riksintresse för naturvår-
den.

Skyddade områden 
enligt Miljöbalken i 
Uddevalla kommun.
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Läsanvisning katalog och kartor 
Naturvårdsplanen har utgått ifrån naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk Standard1, förstudie-
nivå. Detta innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mång-
fald, samt bedömning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald har 
avgränsats och beskrivits som naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk 
mångfald har därefter bedömts enligt en skala i tre naturvärdesklasser; högsta naturvärde – natur-
värdesklass 1, högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
(figur 1). Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” 

Vid NVI på förstudienivå sammanställs tidigare underlag från exempelvis nyckelbiotopsinvente-
ringen2, våtmarksinventeringen3 och lövskogsinventeringen4 för att ligga till grund för naturvärdesbe-
dömning och identifiering av naturvärdesobjekt. Dessa områden avgränsas och redovisas som poten-
tiella naturvärdesobjekt. Vid NVI på förstudienivå är naturvärdesbedömning alltid preliminär. Figur 1 
redovisar hur de tidigare underlagen kan värderas enligt NVI-systemet. 

Naturvärdesobjekt som avgränsats endast utifrån naturvårdsavtal förs genomgående till naturvärdes-
klass 3. I praktiken kan dessa ha både högre och lägre klassning.  
 
Naturvärdesobjekt som avgränsats endast utifrån biotopskydd klassas genomgående som naturvär-
desklass 2.  
 
Naturvärdesklassningarna är preliminära enligt SIS Standard förstudienivå. 
 

 
 
Figur 1. Redovisning av naturvärdesklasser och deras innebörd samt värdering av tidigare underlag. 
 
 
 
 

 
1 Svensk Standard SS 199000:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvär-

desbedömning och redovisning. 
2 Skogsstyrelsens Skogens Pärlor https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
3 Länsstyrelsen i Västra Götaland Infokartan http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 
4 Envall, K. & Smålander, A. 1988. Inventering av ädellövskog i Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 



Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 1 – LÄSANVISNING OCH METODIK 
2019-02-04  
 

 
 

2 

Avgränsning 
Naturvärdesobjekt har avgränsats utifrån tidigare inventeringar och underlag och kan innefatta flera 
av de naturtypsinventeringar/underlag som omnämns i SIS Standard, exempelvis ”skog och träd”, 
”äng och betesmark” samt ”berg och sten”. Naturvärdesobjekt som innefattar både land- och vatten-
miljöer redovisas som landobjekt. 

Avgränsningar av naturvärdesobjekt som justerats vid Uddevalla kommuns tidigare arbete med na-
turvårdsplanen har bibehållits om hänvisning finns till ny bebyggelse eller dylikt, samt om naturvär-
desobjektet utvidgats. 

Då avgränsningarna av naturreservat (och möjligen även N2000-områden) är gjorda utifrån naturvär-
den och administrativa gränser har dessa ej medtagits i sin helhet som naturvärdesobjekt utan redo-
visas på separat karta, förutsatt att naturvärdesobjekt inom området kan avgränsas utifrån annat un-
derlag. Natura 2000-områden som inte berörs av tidigare underlag har däremot avgränsats som na-
turvärdesobjekt. Naturreservat som saknar annat underlag har avgränsats som naturvärdesobjekt 
om de instiftats av naturvårdsskäl.  

I objektsbeskrivningarna anges om naturvärdesobjektet fortsätter utanför inventeringsområdet, det 
vill säga utanför kommunens gräns. Detta följer SIS Standard. 

I vissa fall överlappar objekt från tidigare underlag varandra vilket det därför även kan göra i vårt 
kartunderlag. Ett exempel är vattendragsobjekt som rinner genom terrestra (på land) naturvärdesob-
jekt. 

Objektsbeskrivningarna 
I objektsbeskrivningarna i katalogdelen till denna skrift samt i det till kommunen inrapporterad gis-
materialet redovisas objekten på nedanstående sätt. 

• Objekt-ID. Naturvärdesobjektens identitet ska vara unik inom varje NVI 
• Naturtyp 
• Beskrivning av naturvärdesobjektets huvuddrag 
• Preliminär naturvärdesklass 
• Förordnanden - lagligt skydd 
• Underlag som ligger till grund för identifiering av naturvärdesobjektet 

 
Skyddsvärda arter i objektsbeskrivningar och i artförteckning 
Skyddsvärda arter = rödlistade och/eller skyddade arter samt arter i särskilda åtgärdsprogram (ÅGP). 
Artnoteringar äldre än 1986 (>32 år) bedöms som inaktuella och de har därför inte tagits med i gis-
skiktet. Osäkra arter/observationer har inte tagits med i artlistan men förekommer i gis-skiktet. 
Skyddsvärda arter anges inte i attributdata eller i objektsbeskrivningarna i BILAGA. 

Artuttaget från ArtDatabanken omfattar enbart Uddevalla kommun, vilket innebär att vissa arter kan 
tillkomma, tex arter som lever i objekt på andra sidan kommungränsen, exempelvis sjöar. 

I uppgifter från Elfiskeregistret har artförekomst per elfisketillfälle/lokal räknats som en observation. 
Dessa anges i attributdata samt i objektbeskrivningar i BILAGA.  

Förordnanden – skyddade områden enligt MB 
Naturvärdesobjekt har i huvudsak avgränsats efter tidigare inventeringar. I de fall som tidigare un-
derlag saknas för ett område som omfattas av skydd (Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd mm) 
har de skyddade områdena betraktats som värden och naturvärdesobjekten avgränsats utgående 
från dessa.  

Naturvärdesobjekt i eller i anslutning till biotopskydd har avgränsats så att de även innefattar dessa.  
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Samtliga skydd som finns angivna enligt miljöbalken i VISS samt de skyddade områden enligt vatten-
förvaltningsordningen som berör naturvärden (fisk) har tagits med (fiskvatten – fiskvattendirekti-
vet7).  

Kommentarer 
Om något bedömts vara av särskild vikt för naturvärdsobjekten framgår detta av kommentarerna. 
Detta kan exempelvis röra naturvärdesobjektets avgränsning, restaureringsbehov mm. 

Underlagsrapporter/referenser och hur de behandlats i naturvårdsprogrammet 
Om naturvärdesobjektet innefattar flera olika underlag har bedömningen gjorts efter det underlag 
som motiverar högst klassning.  

Texter och källor som sammanställts under Uddevalla kommuns tidigare arbete med naturvårdspla-
nen har använts i objektsbeskrivningarna. 

Lövskogsinventeringens objekt med klass 4, sumpskogar och ej aktuella betesmarksobjekt8 har inte 
tagits med som naturvärdesobjekt. 

Ingående referenser med respektive beteckning framgår nedan. Uppgifter från referenser markerade 
med* i objektsbeskrivningarna är inte fullständigt uppdaterade. 

U01 Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper 

U02 Storskogsbrukets Nyckelbiotoper 

U03 Skogsstyrelsens Naturvärden 

U04 Skogsstyrelsens Sumpskogar 

U05 Envall, K. & Smålander, A. 1988. Inventering av ädellövskog i Uddevalla kommun. Länssty-
relsen Göteborgs och Bohus län, naturvårdsenheten. Rapport 1988:4. 

U06 Våtmarksinventeringen 

U07 Ängs- och betesmarksinventeringen TUVA. Jordbruksverket. 

U08 Envall, K., Smålander, A. 1988. Inventering av ängs- och hagmarker i Uddevalla kommun. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturvårdsenheten. Rapport 1988:3.  

U09 Naturcentrum AB & Bohusläns museum 1995. Värdefulla odlingslandskap Göteborgs och 
Bohus län. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Läns-
styrelsen i Göteborgs och Bohus län 1995. 

U10 Länsstyrelsen i Västra Götaland – inventering av skyddsvärda träd. 

U11 Länsstyrelsen 2012. Digital miljöatlas. 

U12 GF Miljö & Natur. 1989. Naturinventering av Sundsområdet i Uddevalla kommun. 

U13 GF Miljö & Natur. 2001. Förslag till skötselplan för Hjältöns naturreservat. 

U14 Carlberg, S. 1976. Stora Hasselön Uddevalla kommun. En översiktlig naturinventering. Läns-
styrelsen 1976. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län. 

U15 Olin, R. 1976. Strömmarna Snäckedjupet och omgivande landområden, Lysekils, Uddevallas 
och Orusts kommuner. En översiktlig naturinventering. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus 
län. 

U16 Olin, R. 1977. Bassholmen; Uddevalla kommun – En översiktlig naturinventering. Länssty-
relsen i Göteborgs och Bohus län. 

 
7 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2002:6. 
8 Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering, TUVA. 
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U17 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 1979. Natur i Göteborgs och Bohus län; Norra och 
mellersta delen; Del 1. 

U18 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1980. Förändringar i häckfågelfaunan på ett antal 
fredade och ej fredade öar i Bohuslän mellan 1966 och 1979. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Naturvårdsenheten.   

U19 Olsson, L. 1982. Gullmarsfjorden med omgivande landskap, Del 2 Vegetation. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län, Rapport 1982:2. 

U20 Hallingbäck, T., Uddén, J., Åhlund, M. 1984. Skyddsvärda myrar i Göteborgs och Bohus län. 
Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län. Rapport 1983:4. 

U21 Molau, U. 1984. Bredfjället – Väktorområdet. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 
Rapport 1984:2. 

U22 Åhlund, M., Åhlund, I., Berntsson, B. 1985. Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Rapport 1985:3. 

U23 Ericsson, J., Uddén, J., Åhlund, M. 1986. Bredfjället. Områden värdefulla för djurlivet. Läns-
styrelsen i Göteborgs och Bohus län. Rapport 1986:5. 

U24 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1991. Den sydliga kärrsnäppan (Calidris alpina 
schinzii) på västkusten; Inventering av betade strandängar 1989 och 1990. Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län. Rapport 1991:9. 

U25 Appelqvist, T., Andersson, L.  1991. Flågfjället 1:1 En botanisk dokumentation, Vargefjället 
Den epifytiska moss- och lavfloran. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, Miljövårdsen-
heten. Rapport 1991:7. 

U26 Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län 1991. Gullmarsfjorden Naturvårdsområde. Kon-
trollprogram och vårdåtgärder Perioden juli 1989 – december 1990. Länsstyrelsen Göte-
borgs och Bohus län. Rapport 1991:5. 

U27 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1995. Brynmiljöer i Bohuslän – Insektsliv, biologisk 
mångfald och synpunkter på övervakning. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.  Rap-
port 1995:6. 

U28 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997. Värdefulla rast- och övervintringsområden 
för fåglar på Västkusten. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.  Rapport 1997:4. 

U29 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2001. Miljöövervakning av ängar i Västra Götalands län 
2000. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2001:35. 

U30 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2002. Fladdermöss i Västra Götalands län år 2001, Ut-
värdering av metod för övervakning av fladdermöss. Länsstyrelsen 2002. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. Rapport 2002:48. 

U31 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2004. Bäver i Västra Götalands län år 2003, en sam-
manställning av observationer. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2004:08. 

U32 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2005. Inventering av rikkärr i Västra Götalands län 
2004. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2005:55. 

U33 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2006. Inventering av skyddsvärda träd i skyddade om-
råden i Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2006:61. 

U34 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2007. Lommar i Västra Götalands län. Länsstyrelsen 
Västra Götalands län. Rapport 2007:82. 

U35 Hultengren, S. 2008. Kartläggning av atlantisk vårtlav (Pyrenula occidentalis) Högalidsber-
get i Forshälla socken, Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 
2008:80.  
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U36 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2008. Dyngbaggar i Västra Götalands län. Länsstyrel-
sen Västra Götalands län. Rapport 2008:09. 

U37 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2008. Myrskyddsplan för Västra Götalands län, Utdrag 
från Myrskyddsplan för Sverige. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2008:77. 

U38 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2011. Inventering av sällsynta grynsnäckor i Västra Gö-
talands län 2007–2009. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2011:61. 

U39 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2011. Övervakning av rikkärr, Västra Götalands län 
2010. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2011:04. 

U40 Länsstyrelsen Västra Götalands 2012. Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 
2009 – 2011. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2012:24. 

U41 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2012. Miljöövervakning av rikkärr, Västra Götalands län 
2011. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2012:48. 

U42 Frizell, B. 19xx. Ekologiskt känsliga områden i Uddevalla kommun. Länsstyrelsen i Göte-
borgs och Bohus län. Arbetsexemplar. 

U43 Naturcentrum 2010a. Naturvärdesinventering vid Skarsjövallen, Ljungskile. Underlag för 
detaljplan. 

U44 Naturcentrum 2010. Naturvärdesinventering vid Hälle Lider, Ljungskile. Underlag för ny 
detaljplan. 

U45 Naturcentrum 2011. Bilaga 4. Naturvärdesinventering mellan E6 och väg 161 vid Torp köp-
centrum. 

U46 Naturvårdsverket 1994. Myrskyddsplan för Sverige. 

U47 Hultengren, S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av dvärgrosettlav (Hyperphyscia 
adglutinata). Naturvårdsverket. 2006. Rapport 5661. 

U48 Naturvårdsverket 2007. Myrskyddsplan för Sverige; Delrapport – objekt i Götaland. Natur-
vårdsverket. 2007. Rapport 5670. 

U49 Olsson, M. 2000. Översiktlig inventering av växtsamhällena på strandnära områden utmed 
Ulvön, Ulvesund, Ljungskileviken, Lyckorna och Anfasteröd. Uddevalla kommun. 

U50 Bohman, P. Naturcentrum AB 2008–2013. Inventeringar i omrdet runt Korsviken i privat 
regi. 

U51 Rio Kulturkooperativ 2011. Projekt Ljungskile Hoven, Arkeologisk utredning och naturvär-
desbedömning. Rio Kulturkooperativ. 

U52 Rio Kulturkooperativ 2011. Projekt Ljungskile Hoven, Arkeologisk utredning och naturvär-
desbedömning. Rio Kulturkooperativ. 

U53 Rio Kulturkooperativ. 2012. Projekt Ljungskile Norra, Uddevalla kommun. Arkeologisk ut-
redning och naturvärdesbedömning.  ISSN 1652-1897. Rio Kulturkooperativ. 

 

U54 Rio Kulturkooperativ 2012. Miljökonsekvensbeskrivning. Projekt Stenshult. Rio Kulturkoo-
perativ. 

U55 Sweco 2009. Artinventering, Underlag till detaljplan för Herrestad-Torp 1: m.fl, Uddevalla 
kommun. 

U56 Uddén, J. 1990. Översiktlig inventering av växtsamhällena utmed stränderna av Hafstens 
fjord och Svälte kile. Bohusläns museum 1990. 

U57 Uddevalla kommun 2007. Ljungskile översiktsplan. Fördjupning av Uddevalla kommuns 
översiktsplan. 
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U58 Uddevalla Natur- och Kulturguide. 

U59 Uddevalla naturskyddsförening 1983. Sjöfågelinventering i Uddevalla kommuns invatten 
1982–1983. 

U60 Uddevalla naturskyddsförening 1986. Havstensfjord – Svälte kile; en ornitologisk samman-
ställning och utvärdering.  

U61 Stadsnatur och parker (gamla) 

U62 Stadsnatur och parker /nya/reviderad 

U63 Uddevalla kommun 1988. Miljööversikt vatten. Uddevalla kommun, Miljö- och Hälso-
skyddskontoret. 1988. 

U64 Länsstyrelsen 2005.  Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520115 Store Mosse 

U66 Länsstyrelsen 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520119 Bredmossen-
Hensbacka. 

U67 Bohman P. & Åhlund M. 2011. Naturvärdesinventeringar vid Kråkeröd, Uddevalla kommun 
– naturvärden, häckande fåglar och bedömning av fladdermusfaunan. Naturcentrum AB.  

U68 Bohman P. & Franc N. 2011: Biotopkartering och naturvärdesbedömning av Ulvön och Ul-
vesund, Uddevalla kommun. Naturcentrum AB. 

U69 Franc, N. 2013. Inventering av livsmiljöer för rödlistade skalbaggen Xylophilus corticalis. 
Herrestads-Torsberg och Geddeknippeln Uddevalla kommun. Rapport Naturcentrum AB. 

U70 Franc, N. 2013. Naturvärdesinventering Herrestad-Torsberg och Geddeknippeln, Uddevalla 
kommun. Rapport Naturcentrum AB. 

U71 Franc, N. 2013. Naturinventering av väg 675 Ulvesund. Naturcentrum AB. 

U72 Åhlund, M. 2014. Naturvärdesinventering Kodebackemossen, Uddevalla. Underlag för 
ansökan om torvtäkt. Naturcentrum AB.  

U73 Franc, N. & Bohman, P. 2014. Naturvärdesinventering vid Skarsjövallen, Ljungskile - un-
derlag för detaljplan. Naturcentrum AB. 

U74 Svedholm, J. 2015. Inventering av naturvärden vid Bållevik-Kastet, Forshälla, med skötsel-
rekommendationer. Naturcentrum AB. 

U75 Karlsson, L., Åhlund, M., Ahlén, J. & Stenström, J. 2016. Naturvärdesinventering – Lejdeber-
gen, Uddevalla kommun. Underlag för vindkraft. Naturcentrum AB. 

U76 Hultengren, S. & Bohman, P. 2016. Dokumentation och förslag till skötselplan naturreser-
vatet Korsviken – Gusseröd. Rapport på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland. 

U77 Svedholm, J. 2017. Naturvärdesinventering Havskuren, Uddevalla kommun. Naturcentrum 
AB. 

U78 Skogsstyrelsens Naturvårdsavtal 

U79 Skogsstyrelsens Biotopskydd 

U80 Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0520178 Tjöstelsrödsbäcken  

U81 Förklarande såsom naturreservat ön Ekholmen (Restenäs 2:107) i Resteröds socken, Udde-
valla kommun. Beslutsdokument. 

U82 Beslut att avsätta Ture dalar naturreservat i Uddevalla kommun som naturreservat. Be-
slutsdokument. 

U83 Elfiskeregistret. http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institut-
ioner/akvatiska-resurser/databaser/ 

U84 Värdefulla vattendrag VISS 



Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 1 – LÄSANVISNING OCH METODIK 
2019-02-04  
 

 
 

7 

U85 Värdefulla sjöar VISS 

U86 Kustvatten VISS 

U87 Musselportalen. http://www.musselportalen.se/ 

U88 Sjöfiskeregistret. http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institut-
ioner/akvatiska-resurser/databaser/ 

U89 Andersson, T. 1992. Sammanställning av provfiskade sjöar i Göteborgs och Bohus län. Prak-
tikarbete fiskevårdslinjen. 

U90 Fiskeriverket 1994. Elfiskeundersökningar i Skredsviksån 1993.  

U91 Fridolvsson, M. & Reinhardt, M. 19xx. Gunneröd vatten, projektarbete. 

U92 Hushållningssällskapet Göteborgs och Bohus län 1992. Forshällaån; en fiskeribiologisk in-
ventering. Förslag till fiskevårdsåtgärder. Hushållningssällskapet Göteborgs och Bohus län. 

U93 Thorsson, L. 1997. Provfisken i Arödsån 1993–1996 Uddevalla kommun; Utvärdering av 
återkommande fiskdöd i Arödsåns nedre delar. Hushållningssällskapet Göteborgs och Bo-
hus län. 

U94 Bergqvist, A. 1975. Gullmarsfjorden en sammanställning av marina naturvärden. Länssty-
relsen Göteborgs och Bohus län. 1975. 

U95 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1984. Flodpärlmusslan i Göteborgs och Bohus län 
1984. Naturvårdsenheten. 1986:2.  

U96 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1992. Undersökningar i några av länets havsöring-
förande vattendrag. Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län. Miljövårdsenheten och Fiske-
enheten. Rapport 1992:7. ISSN-1102-5611 

U97 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1992. Bottenfaunan i Bohusläns vattendrag. Läns-
styrelsen Göteborgs och Bohus län 1992:6. ISSN-1102-5611 

U98 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1993. Register över havsöringförande vattendrag i 
O-län; klassning enligt naturresurslagen; beräknad smoltproduktion. Länsstyrelsen i Göte-
borgs och Bohus län, Landsbygdsenheten. 1993, rapport 2. 

U99 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1993. Inventering och Elfiske i små vattendrag i 
Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Landsbygdsenheten. 
1993. Rapport 4. 

U100 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1992. Havsöringförande vattendrag inom Gullma-
rens Naturvårdsområde, Lägesrapport för 1993. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 
Landsbygdsenheten. 

U101 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997. Bottenfauna i Göteborgs och Bohus läns 
vattendrag 1996. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Miljöavdelningen. Rapport 
1997:24. ISSN 1104-487X. 

U102 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2001. Fiskevårdsplan för sötvatten i Västra Götalands 
län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2001:58.  

U103 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2002. Biologisk mångfald och fiske i Västra Götaland 
”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2002.  

U104 Marina skyddsområden, Biologisk mångfald och fiske 

U105 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004. Marin inventering av Havstensfjorden, Udde-
valla kommun 2003. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2004:21.  

U106 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004. Utvärdering och analys av övervakningsprogram 
för hårdbottnar. Gullmarns kontrollprogram och Bohuskustens vattenvårdsförbund. Läns-
styrelsen Västra Götalands län. Rapport 2004:31. ISSN 1403-168X. 
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U107 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2005. Referenssjöar i Västra Götalands län – beskriv-
ningar och trender. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2005:14.  

U108 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2005. Fungerar våra fiskvägar? Miljömålsuppföljning i 
Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2005:56.  

U109 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2005. Flodpärlmussla i Västra Götalands län – Känd 
förekomst 2005. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2005:85.  

U110 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2006. Kulturmiljö och fiskevård – projekt typvatten-
drag. En kulturmiljöanalys med exempel från Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. Rapport 2006:12.  

U111 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2006. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade 
vatten. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2006:54. Elfiske i Västra Götalands län 
2005. ISSN 1403-168X 

U112 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007. Bottenfauna i Västra Götalands län. Biologisk 
uppföljning i försurade och kalkade vatten. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 
2007:23.  

U113 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade 
vatten. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2007:22. Elfiske i Västra Götalands län 
2006.  

U114 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007. Flodpärlmussla i Bratteforsån och Gärebäcken. 
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2007:51.  

U115 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2009. Bottenfaunaundersökningar i Västra Götalands 
län 2009. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2010:20.  

U116 Johansson, K. 2011. Bottenfauna i Västra Götalands län. Biologisk uppföljning i försurade 
 och kalkade vatten. Rapport 2011:35.  

U117 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade 
vatten. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2012:27.  

U118 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2012. Fiskeregler i havet i Västra Götalands län. Läns-
styrelsen Västra Götalands län.  

U119 Föreningen Bohusläns flora 2011. Tidskriften Vrivrånge nr 39, april 2011. 
 
U120 Föreningen Bohusläns flora 2017. Samråd avseende etablering av bergtäktverksamhet 

inom fastigheten Björbäck 1:45, Uddevalla kommun. Uddevalla 2017-05-30. 

U121 Trafikverkets Artrika vägmiljöer. Trafikverket Miljöwebb Landskap, hämtad 2018-11-02. 

U122 Trafikverkets Alléer. Trafikverket Miljöwebb Landskap, hämtad 2018-11-02. 
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Objekt ID: 1 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brantområde med 
lodräta bergstup och en mycket intressant och 
värdefull flora. Natursådda hedbarrskogar, 
barrblandskogar och hällmarkstallskogar. Mycket 
små partier ängsgranskog. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 66,5 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Djur- och växtskyddsområde 
Strandskydd 
Dokumentation: U17 U19 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 2 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarkstallskogar och 
natursådda hedbarrskogar som endast delvis är 
påverkad av skogsbruk. Värdefullt som skyddszon. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 69,23 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 3 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett mindre 
bokskogsbestånd beläget i en sydsluttning 
Cederslund.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,587 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 4 
Naturtyp/-er: Vattendrag – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Å eller bäckmiljö.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,247 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 5 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin i Cederslund. 
Branta bergväggar ingår området. Örtrikt bäckdråg 
med ask, klibbal och ek. Lövträdssocklar, lodytor 
och tämligen allmänt förekommande lågor.  
NVI-klass: 2 

Area (ha): 1,864 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
NaturvårdsområdeStrandskydd 
Dokumentation: U01 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 6 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekrandbestånd mellan 
barrskogsklädda höjder och öppna marker i 
Cederslund.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,422 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 7 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark på ett mindre 
höjdparti omgivet av öppna marker. Flera grova 
ekar. Berget går ställvis i dagen. Åtminstone 
tidigare betat av nötkreatur. En kraftledning i norr. 
Brunn/källa. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 9,25 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 8 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Tre 
delområden i Cederslund, varav två ligger inom 
militärt övningsområde. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,51 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 9 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Nordsluttning i 
Cederslund. Gränsar i norr till mindre väg.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,509 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd Naturminne 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U03 U05 U09 U10 
Kommentar: 



Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 2 – OBJEKTSFÖRTECKNING LANDMILJÖER 
2019-11-04  
 

 2 

Objekt ID: 10 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Asparna vid nabben. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,174 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 11 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,09 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 12 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark – 
Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Ö med välbevarat 
skogslandskap och små vackra odlingsmarker. 
Växtlokal för flera oceaniska lavar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 78,88 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Naturvårdsområde Strandskydd 
Naturminne 
Dokumentation: U17 U19 U42 
Kommentar: 
Stränderna berörs av Natura 2000 
Objekt ID: 13 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark Havsstrandäng 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandängen utgörs i 
norr av en bergig udde, Dännäs huvud, i söder av 
en havsstrandäng. Ställvis kalkpåverkad flora. 
Delvis förbuskning. Hävden är mycket svag. 
Skareviksbäcken rinner genom havsstrandängen. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,733 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U10 U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 14 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Gullmarsberg. 
Sluttningen i väster utgörs av en tät, relativt ung 
ekskog. Trädrad med ask. Den norra hälften betad 
hagmark. Mycket grova och gamla ekar och 
gammal ask. Vidkroniga ädellövträd. Värdefull 
kryptogamflora. 

NVI-klass: 1 
Area (ha): 5,643 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U05 U09 U10 U19 U47 
Kommentar: 
En av tre lokaler i Sverige för dvärgrosettlav. 
 
Objekt ID: 15 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Enstaka alm, 
ask, ek, lönn, al, asp och björk. Död ved, 
mossbelupna stenar och boträd tämligen rikligt. 
Rik flora. Lövsumpskog med rörligt markvatten, 
värdefull kärlväxtflora och rik förekomst av lågor.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,742 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 16 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gullmarsbergs bokskog. 
Höga och rakstammiga bokar. Sparsamt med björk, 
ek och hassel. Ängsbokskog med rik flora. 
Hedbokskog och torrare ängsbokskog med 
fattigare flora. Alkantade bäckraviner med rik flora.  
NVI-klass: 1 
Area (ha): 24,57 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Naturvårdsområde 
Dokumentation: U05 U09 U10 U17 U19 
Kommentar: En liten del Naturvårdsområde. 
Kommunen: Bokskogen har naggats i kanten något 
under de senaste decennierna. 
 
Objekt ID: 17 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Östvända branter och 
sluttningar samt en mindre bäckravin. Bok, björk, 
al samt enstaka gran, ask och hägg. Kraftledning. 
Alen är främst klen och ung. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,85 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 18 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med stort 
inslag av senvuxna träd. I beståndet växer tall, 
gran, ek och bok. Värdefulla elemnent så som 
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block, döende gamla träd, högstubbar, lågor av 
barrträd och torrträd förekommer sparsamt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,211 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 19 
Naturtyp/-er: Småvatten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Källa nordost om 
Slättskogen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,203 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 20 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blandskogsområden och 
bokskog i ett större bergsområde. Lövrik 
barrnaturskog och hällmarkstallskog. Rikligt med 
död ved samt döende gamla träd, gamla tallar och 
senvuxna ekar. Värdefull kryptogamflora i 
tallskogen. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 15,67 
Förordnanden: Biotopskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U05 U10 U79 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 21 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog 
med stort inslag av senvuxna träd. Tall dominerar, 
inslag av gran och relativt mycket ek. Högstubbar, 
barrträdslågor, ekar och torrträd, förekommer 
sparsamt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,664 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 22 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blandsumpskog och ett 
litet område med källpåverkad mark. Områdena 
ligger utmed en bäck och marken översilas. Gran, 
klibbal och vårtbjörk förekommer i trädskiktet. I 
sumpskogen finns enstaka lövträdslågor och 
torrträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,33 

Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 23 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarkskog med stort 
inslag av senvuxna träd. I beståndet växer tall, ek 
och gran. Gamla grova ekar och gamla tallar utgör 
värdefulla element. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,114 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 24 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandäng som är 
ganska gödpåverkad. I nordväst en liten bergkulle 
kransad av hedartad vegetation. Åtminstone 
tidigare svagt till väl hävdad genom bete. 
Vidsträckta lerbankar med glasörtsamhällen vid 
Skredsviksåns utflöde.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,046 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U05 U07 U09 U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 25 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ohävdad havsstrandäng. 
Vidsträckta lersediment med rikt fågelliv. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,532 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U07 U09 U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 26 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Lunden, väster 
om Skredsvik prästgården. Gränsar till öppna 
marker i öst. Ung till mogen ek med enstaka björk. 
Sparsamt med lågor, torrakor och hålträd.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,3 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
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Objekt ID: 27 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekdominerad 
ädellövnaturskog med jätteträd och spärrgreniga 
grova träd. Sparsamt med högstubbar, västvända 
bergväggar och sipperstråk. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,978 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 28 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. 
Ädellövnaturskog. Större ekdominerat 
lövskogsområde. Hällmarker och fuktstråk. Gränsar 
till största delen till öppna marker. Sparsamt till 
rikligt med död ved. Jätteträd och värdefull 
kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,31 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U01 U05 U09 U10 U40 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 29 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Mindre höjdparti 
omgärdat av öppna marker beläget mellan 
Skredsvik och Gunnarsby. En kraftledning går 
genom området.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,448 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 30 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Västvänd 
sluttning i Torp öster om Skredsvik.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,261 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 31 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Mindre höjdparti 
vid ett vägskäl i Torp öster om Skredsvik. Mindre 
hällmarksytor ingår samt en bäck kantad av branta 
bergväggar.  
NVI-klass: 3 

Area (ha): 1,421 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 32 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ekhage med stort antal 
värdefulla träd. Hagen är belägen i ett tämligen 
öppet landskap varierat med lövskogsklädda kullar 
och branter. Bitvis rik hävdgynnad flora. 
Hällristningar och välbevarade stenmurar. 
Välhävdat.  
NVI-klass: 1 
Area (ha): 8,291 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 U07 U08 U09 U10 
Kommentar: Stora huggningsinsatser utförda 
sedan tidigare, ytterligare huggning vore dock 
värdefullt. Detta gäller främst ungt löv kring grov 
ek och två slutnare områden på berg. 
 
Objekt ID: 33 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hage med ädla lövträd. 
Västvänd sluttning omgärdad av öppna marker. 
Hagen betades åtminstone tidigare av hästar. I 
söder vid åkerkanten står ett antal grova gamla 
ekar. Enstaka torrakor och boträd. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 1,754 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 34 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik rasbrant. Rikligt 
med död ved och senvuxen ek. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,321 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 35 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Fårbetat område. 
Huggning påbörjad i södra delen. Norra delen 
slutnare. Enstaka grov ek och ask, i övrigt ungt 
trädskikt. Stor jordkällare i norra delen. Stenmurar 
och körväg. Artfattig flora. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,216 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
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Dokumentation: U07 
Kommentar: Restaurerbar. 
 
Objekt ID: 36 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog och triviallövskog. 
Ädellövnaturskog bergekskog. Stort inslag av 
senvuxna träd. I väster sluttar det brant och 
gränsar till öppna marker, i öst planar markerna ut 
och barrskogar tar över. Rasbranter och bäck.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 20,38 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 37 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sydvästvänd eksluttning 
invid villabebyggelse i Berga.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,623 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 38 
Naturtyp/-er: Myr – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Stort myrkomplex med 
öppna fattigkärr omväxlat med tallsumpskogar av 
varierande ålder och grad av naturlighet. I 
objektets sydvästra hörn finns en samling gamla 
bokar, enstaka ekar och någon grov björk. 
Barrblandskog. Sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 27,66 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U03 U67 
Kommentar: Tjädrar stöttes vid ett par tillfällen. 
Dessutom fanns det gott om tjäderspillning spritt i 
objektet.  
 
Objekt ID: 39 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blandsumpskogsbestånd 
som delvis har gallrats och dikats kraftigt. Trots 
ingreppen har beståndet kvar en någorlunda 
naturlig karaktär med äldre träd och viss 
trädslagsblandning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,084 
Förordnanden:  
Dokumentation: U67 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 40 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Liten höjd bevuxen med 
gammal, gles hällmarkstallskog. Lågor och döda 
torrträd finns spritt i beståndet. I södra kanten 
växer ett litet bestånd med krattekskog med inslag 
av några äldre aspar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,655 
Förordnanden:  
Dokumentation: U67 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 41 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Bredmossarna. En av 
länets största myrar, mångflikad och 
mångfasetterad. I det närmaste helt orörd och 
representativ för naturen på västsvenska myrar. 
Mycket artrik myr med höga ornitologiska värden. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 116,8 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U04 U06 U17 U20 U42 U46 U63 
U66 
Kommentar: Större delen utanför Uddevalla 
kommun.  
 
Objekt ID: 42 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Brunnemossen. En myr 
huvudsakligen av mossetyp. Myrkomplex. Dikning. 
Koncentrisk mosse, svagt välvd mosse, sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 42,86 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 U67 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 43 
Naturtyp/-er: Berg och sten Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med stort 
inslag av senvuxna träd. I beståndet växer främst 
ek, men inslaget av tall och gran är stort. Även asp 
och rönn förekommer. Flera av de senvuxna 
ekarna har mossfällar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,78 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
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Objekt ID: 44 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövträd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,999 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 45 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Trindemosse. 
Myrkomplex. dikning, kraftledning, anslutande väg. 
Svagt välvd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,79 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 46 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Myrkomplex med svagt 
välvd mosse och sumpskog. Området är påverkat 
av dikning och kraftledningar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 42,24 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 47 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark som betas av 
hästar och är välhävdat till största delen, svagt på 
resten. Tydlig gödselpåverkan på plana ytor, ingen i 
stenigare partier. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,324 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 48 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre myr som 
omsluter en göl, Hästskon, och som har en 
huvudsaklig vegetation av mossekaraktär. Kalkad. 
Dikning. Myren används vintertid som väg. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 17,53 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 49 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövsumpskog. Rikligt 
med död ved och rik förekomst av vedsvampar och 
tickor. Gran, klibbal, asp, tall och glasbjörk. Döende 
gamla träd, gamla lövträd med mossfällar, 
högstubbar, lövträdslågor och senvuxna ekar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,219 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 50 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskog 
”brandrefugium”. Rik tillgång på död ved i olika 
former. Bergvägg, gamla grova aspar och andra 
lövträd, högstubbar med vedsvampar och tickor, 
kjolgranar och granlågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,835 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 51 
Naturtyp/-er: Myr – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmarker vid Buvattnet. 
Kärrkomplex dikning. Svagt välvd mosse, 
sumpskog, sjöstrand. Naturskog öster om 
Buvattnet. Högstammig granskog av naturskogstyp 
belägen i en ravin mellan två tallmossar.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 36,81 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U42 
Kommentar: Kommunen: Naturskog öster om 
Buvattnet. Högstammig granskog av naturskogstyp 
belägen (ESKO) i en ravin mellan två tallmossar. 
Måste läggas in i kartan. 
 
Objekt ID: 52 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gransumpskog. 
Källpåverkat med hög och jämn luftfuktighet. 
Värdefull kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,491 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
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Objekt ID: 53 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant och rasbrant. 
Ymnigt mosstäcke. Gran dominerar. Nordvända 
lodytor, överhäng och sprickor i berget. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,363 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 54 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Alsumpskog. Vattendrag 
med slingrande lopp. Området har översilats. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,501 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 55 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog. 
Rikligt med död ved och stort inslag av senvuxna 
träd. Rikligt med Solexponerade, torrt liggande 
lågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,67 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 56 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik 
barrnaturskog väster om Kärrevattnet. Brandrefug 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,696 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 57 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Rasbrant söder om 
Kärrestugan. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,867 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 58 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog 
norr om Stora Örevattnet med gran, ek, björk och 
asp. Stort inslag av senvuxna träd. Högstubbar 
tämligen allmänna. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,244 
Förordnanden: Naturvårdsavtal Strandskydd 
Dokumentation: U01 U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 59 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövnaturskog sydost om 
Furuvattnet med ek, asp och vårtbjörk samt inslag 
av tall och gran. Senvuxen ek vanligt 
förekommande. Högstubbar och lövträdssocklar 
tämligen allmänna. Mossfällar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,552 
Förordnanden: Naturvårdsavtal Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: Ytterst liten del i NO tangerar 
naturreservatsgräns. 
 
Objekt ID: 60 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekdominerad 
ädellövnaturskog med riklig tillgång på död ved. 
Inslag av asp, vårtbjörk och gran. Senvuxna träd. 
Angränsar till sjö i söder. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,148 
Förordnanden: Naturvårdsavtal Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 61 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Liten myr med 
vegetation av typ mossemyr. Myrplanet är 
trädfritt. Ett sandtag finns i omedelbar anslutning 
till myrens norra kant. Äldre, delvis igenvuxna 
torvgravar finns i norra samt i sydligaste partiet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 22,44 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 62 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Smedvattnet är en 
halvöppen myr med vegetation av mossekaraktär. 
Myren omsluter en göl samt korsas av en bäck som 
är myrens huvudsakliga utlopp. 
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NVI-klass: 2 
Area (ha): 23,67 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 63 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark vid L 
Örevattnet. Myrkomplex. Ingrepp saknas. 
Sluttande mosse, topogent kärr och sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 14,99 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: Kommunen: Vid mötet med 
föreningarna i höstas uppmärksammades vi på att 
det skett stora och hänsynslösa avverkningar runt 
Smedvattnet. Detta område kan vara drabbat.  
 
Objekt ID: 64 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark vid 
Smedvattnet. Kärrkomplex. Dikning. Svagt välvd. 
Lövsumpskog. Sjöstrand 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 58,1 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U03 U04 U06 
Kommentar: Kommunen: Vid mötet med 
föreningarna i höstas uppmärksammades vi på att 
det skett stora och hänsynslösa avverkningar runt 
Smedvattnet, framförallt verkar området närmast 
denna våtmark vara drabbade.  
 
Objekt ID: 65 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal med rörligt 
markvatten, senvuxna träd och rik tillgång på död. 
Gran och ek dominerar. Inslag av glasbjörk, klibbal 
och asp. Mossbelupen bergvägg, stenblock, gamla 
grova granar och aspar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,129 
Förordnanden: Naturreservat 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 66 
Naturtyp/-er: Igenväxningsmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Brandfält. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,883 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 

Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 67 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,495 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 68 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,766 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 69 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrsumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,98 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U03 U04 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 70 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrskog. Rikligt 
med död ved och stort inslag av senvuxna träd. 
Gran, tall, ek, asp och glasbjörk. Flera träd har 
hackmärken efter hackspettar, mossfällar eller rik 
förekomst av tickor och vedsvampar. Bergvägg. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,082 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 71 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog 
Rikligt med döda träd och högstubbar. Stort inslag 
av senvuxna träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,862 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U01 U04 
Kommentar: 
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Objekt ID: 72 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mångflikat myrkomplex 
med skogsholmar och smala myrar som förgrenar 
sig labyrintlikt. Myren omges av hällmarkstallskog 
och omsluter en göl, Snarvattnet. Kraftledning. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 242 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 73 
Naturtyp/-er: Vattendrag Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,649 
Förordnanden: Naturreservat 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 74 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Vidsträckt myrkomplex 
med ett flertal skogklädda öar. De öppna, större 
partierna är av mossetyp medan de smala stråken 
emellan är av kärrtyp. Myren omges av barrskog 
och avvattnas åt både norr och öster. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 81,69 
Förordnanden: Naturreservat 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 75 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Svagt välvd mosse som 
till större delen ligger utanför kommunen. Som 
helhet är den lokalt hydrologiskt påverkad genom 
dikning. Sydvästra delen täcks av sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 56,06 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 76 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmarkskomplex med 
svagt välvd mosse, sumpskog och sjöstrand. 
Området är påverkat av dikning och väg. 
Sumpskogar täcker de norra delarna. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 34,27 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 

Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 77 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre mosse, relativt 
homogen, något välvd och utan laggar. 
Mosseplanet är öppet med spridda småtallar. 
Randkärr med myrlilja och mycket tuvsäv. Tidigare 
militär verksamhet, dikning, mindre täkt. Visst 
botaniskt värde. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 17,4 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 78 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskog 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,647 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 79 
Naturtyp/-er: Limnisk strand – Vattendrag – Skog 
och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmarker i Bäveåns 
dalgång. Sumpskog finns i norra delen av detta 
avlånga område. Utmed vattendraget finns även 
en mad. Området är påverkat av dikning och väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 11,39 
Förordnanden: Naturvårdsavtal Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 80 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog. 
Gran med inslag av ek och glasbjörk. Spärrgreniga 
grova träd, rik tillgång på död ved, gamla grova 
ekar med mossfällar, högstubbar med håligheter 
och lövträdslågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,177 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
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Objekt ID: 81 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövnaturskog med 
spärrgreniga grova träd och rikligt med död ved. Ek 
dominerar med inslag av gran och asp. Döende 
gamla träd, gamla grova ekar med döda grenar och 
mossfällar finns tämligen allmänt i området.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,616 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
Kommunen: Inventerades 1994. Misstänker att 
den har avverkats sedan dess, ser ut att finnas 
körspår och bara små träd. 
Objekt ID: 82 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Öppen hagmark som inte 
längre hävdas. Delvis svag gödselpåverkan. 
Hävdgynnad flora verkar ha minskat sedan ängs- 
och hagmarksinventeringen. Stenmur. Genom 
området sträcker sig en väg. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,241 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 83 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Välvd högmosse. Högt 
ornitologiskt värde. Stora delar orörda, förutom 
mindre dikningar, vägar och en militär skjutbana 
som byggdes i i början av 80-talet. Sumpskog 
täcker delar av området i söder, norr och väster. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 157,7 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 84 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Svagt välvd mosse vars 
västra delar ligger utanför kommunen. Området är 
lokalt hydrologiskt påverkat och stört av 
avverkning, dikning och vägar. Östra delarna täcks 
av sumpskog. En kraftledning går genom ostligaste 
delen.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,251 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 85 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Trädlös, välvd mosse 
med höga botaniska och ornitologiska värden. I 
sydost finns den mest utpräglade mossedelen med 
påträffas lagg- och randkärr. Välutvecklat randkärr 
i söder. Avvattnas i norr. Anslutande vägar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 18,41 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U20 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 86 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Vallgärdsmossen. Lokal 
hydrologisk påverkan, lokalt stört. 
Våtmarkskomplex. Dikning, skålformig mosse. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,522 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U06 
Kommentar: Endast en liten del av området ligger 
inom Uddevalla kommun. 
 
Objekt ID: 87 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Svagt välvd mosse med 
små ytor topogent kärr. Ungefär halva området 
ligger utanför kommunen. Lokala störningar på 
hydrologin och mossemiljön, i form av 
avverkningar, på och anslutande till mossen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,873 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U06 
Kommentar: Knappt halva området ligger inom 
Uddevalla kommun. 
 
Objekt ID: 88 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Orört myrkomplex vars 
sydligaste flikar ligger inom kommunen. 
Hydrologiskt opåverkat orört. Myrkomplex. 
Avverkning. Kärrmosaik. Nästan hela området 
ligger i Munkedals kommun. Påverkat av 
avverkning.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,499 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 
Kommentar: Nästan hela området ligger i 
Munkedals kommun.  
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Objekt ID: 89 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Myrkomplex som 
domineras av koncentriska och svagt välvda 
mossar som omges av fukthed. I madkärren och i 
Bäveåns rikkärr finns botaniskt intressanta delar. 
Hela området är ornitologiskt värdefullt. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 471,1 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U17 U20 U42 U46 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 90 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Komplex av 
högmossepartier, delvis tallbevuxna, och dråg som 
tvärar den nästan plana mossen. Bitvis tydligt 
utbildade randkärr. Mossen är påverkad av dikning 
och torvtäkt. Botaniska värden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 33,57 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U06 U20 U42 U63 
Kommentar: Kommunen: Tidigare har även militär 
verksamhet lämnat spår som troligtvis inte syns 
längre 
 
Objekt ID: 91 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Koncentriskt välvd 
högmosse med trädlöst mosseplan. Dikning, 
torvtäkt. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 26,58 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 92 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal barrblandskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,522 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 93 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Ekeskärsmossen. 
Sluttande. Dikning. Excentrisk. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 44,53 

Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 94 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Buskrik betesmark med 
tall, björk, gran, asp och fågelbär samt spridda 
solitära enar och syren. Upphörd hävd men 
bibehållna floravärden vid TUVA. På stenar och 
hällar växer rikligt med lavar och mossor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,381 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 95 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrnaturskog ute i 
Eneskärsmossen. Objektet karaktäriseras av hällar 
och spärrgreniga grova träd. Tall dominerar med 
stort inslag av gran. De gamla träden, högstubbar 
och granlågor utgör värdefulla element. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,562 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 96 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövsumpskog med riklig 
tillgång på död ved och tydlig vegetationszonering. 
Grandominerat och relativt stort inslag av 
vårtbjörk och tall. Bergvägg, högstubbar, granlågor 
och torrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,338 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 97 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Excentrisk mosse med 
botaniska värden. Lokalt störd och hydrologiskt 
påverkad genom dikning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 51,58 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
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Objekt ID: 98 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Trone mosse är en 
mycket stor platåmosse. Kantas bitvis av en svagt 
välutvecklad lagg med bred randskog som övergår i 
ett glest martallskikt. Den centrala delen är öppen 
med tuvor och höljor. Fastmarksholmar. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 6,731 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård 
Dokumentation: U04 U06 U37 
Kommentar: En liten del av objektet inom 
kommunens gräns.  
 
Objekt ID: 99 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Svagt välvd mosse som 
delvis ligger inom kommunen. Ingrepp saknas. 
Våtmarken omgärdas av sumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 11,65 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 100 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark med värdefull 
flora vid Sandbäcken. Området är svagt hävdat, 
men än så länge syns ingen eller endast svag 
näringspåverkan. Området används eventuellt för 
grustäkt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,703 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 101 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark med värdefull 
flora vid Lanneröd. Hela området hävdas, men 
hävden är svag i drygt halva. Svag till tydlig 
gödselpåverkan hittas på hälften av ytan. En bäck 
rinner utmed områdets ostsida.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,277 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 102 
Naturtyp/-er: Myr 

Beskrivning - huvuddrag: Låndemossen. Sluttande 
mosse. Dikning. Sumpskog. Barrblandskog. 
Bergvägg. Örtrikt bäckdråg. Rikligt med döda träd, 
högstubbar, död ved, lågor. Rörligt markvatten. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 31,56 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 103 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarksskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,208 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 104 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gransumpskog med rik 
tillgång på död ved. Brandrefugium. I beståndet 
växer främst gran, med inslag av tall och glasbjörk. 
Döende gamla träd, innanmurkna lövträd med 
mulm och lågor av löv- och barrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,392 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: Kommunen: Kan vara avverkad… Eller 
har det brunnit???  
 
Objekt ID: 105 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Öppen hagmark i 
sydvästvänd sluttning. Södra delen kan utgöras av 
granplantering idag. Ohävdat med näringspåverkan 
i hela objektet. Men ännu kan en del hävdgynnade 
arter förekomma.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,581 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 106 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Örtrikt bäckdråg med 
klibbal, vårtbjörk, asp, gran och rönn. Upphörd 
hävd. Rikligt med död ved. Gamla grova aspar med 
döda grenar och mossfällar, högstubbar, 
lövträdslågor varav flera ligger i vattnet samt träd 
med bohålor. 
NVI-klass: 2 
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Area (ha): 1,516 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 107 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Större hagmark med ädla 
lövträd. Gamla och grov ek, ask och björk. Även 
asp, gran och apel. Marken är svagt kuperad med 
berg i dagen. Gödslingspåverkan. Träd- och 
floravärden. Delvis välhävdat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,469 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 
Kommentar: Kommunen: Vid senaste 
inventeringen var övervägande delen av ytan ännu 
välhävdad medan resten var ohävdad. 
 
Objekt ID: 108 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blandsumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,301 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 109 
Naturtyp/-er: Vattendrag – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Å/bäckmiljö öster om 
Lane. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,533 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 110 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarksskog med tall 
samt inslag av gran och björk. I området finns det 
gott om död ved, gamla lövträd med grov 
skorpbark och mossfällar samt högstubbar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,474 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U04 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 111 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Momossen är en svagt 
välvd mosse som är orörd och hydrologiskt 

opåverkad. Sumpskog täcker delar av myren i väst 
och öst.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 34,8 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 112 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog. 
Rikligt med grova träd och död ved. Tallövskog 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,488 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 113 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mosse av koncentrisk typ 
och påverkad av dikning. Sumpskog täcker 
mossens kanter. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 15,97 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 114 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Sluttande mosse med 
sumpskog söder om Lillemad. Området är påverkat 
av dikning och anslutande väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 10,52 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 115 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal betes- eller 
slåtteryta i igenväxningsfas belägen vid gården 
Lillemad i Rödshult. Området har kvar vissa 
floravärden men är i behov av restaurering för att 
de skall kunna säkras långsiktigt. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,145 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: Restaurerbar/floravärden. 
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Objekt ID: 116 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Myrmossen. Svagt välvd 
mosse med sumpskog. Området är påverkat av 
dikning och väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 65 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
Ytterst liten del i N berörs av strandskydd. 
 
Objekt ID: 117 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog med 
insprängda kärrmarker och sumpskogar. En stor 
del av denna har i nordväst förstörts av en 
grustäkt. Myrarna är påverkade av dikning och en 
kraftledning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,011 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U03 U06  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 118 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större bokskog som 
genomkorsas av vägar och en kraftledning. I 
beståndet växer även klen ung björk och enstaka 
ek, asp, gran och tall. Ekarna är klena till 
medelgrova. Mycket sparsamt med lågor, torrakor 
och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,103 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 119 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre bokbestånd 
omgivet av bebyggelse och åkrar. Del av bäckravin. 
Ung askallé och ett lite större sammanhängande 
bestånd. Inslag av björk, al och enstaka ask, sälg, 
lönn, gran och ek. Betespåverkan. Värdefull lägre 
fauna. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,568 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U05 U09 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 120 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog och 
alsumpskog. Östsluttning i norr och försumpad 
mark mellan två höjdområden i söder av. I söder 
förekommer viss blockighet. Tämligen rik flora. 
Ställvis stark föryngring av gran. Sparsamt med död 
ved och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,087 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 121 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Litet bokbestånd i en 
västvänd sluttning. Klen och medelgrov bok 
dominerar med inslag av asp och björk samt 
enstaka ek, al och gran. I väst gränsar området till 
en åker. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,47 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 122 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Västvända 
branter av ett bergsparti väster om Gasehogen. 
Området gränsar i väst till en mindre väg och 
öppna marker. Enstaka ek, björk, sälg, gran och tall 
samt starkt inslag av al i söder. Delvis gallrat.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,533 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 123 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ett mindre bokbestånd 
vid västvända branter. Invid beståndet i söder har 
man schaktat ut en bit av slänten. I beståndet 
växer ung bok med enstaka ek, björk, gran och tall. 
Död ved och boträd förekommer sparsamt. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,396 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
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Objekt ID: 124 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog och brant med 
medelgrov, mogen bok samt enstaka al, björk och 
gran. Blockiga rasbranter och rik förekomst av död 
ved. Sumpskogsinslag med al. Död ved och boträd 
tämligen rikligt. Flera ekologiska nischer. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,002 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 125 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Alskog i en svag 
sydsluttning i söder och bokskog på ett mindre 
höjdparti och som randskog mot de öppna 
markerna i norr. Kraftigt inslag av ek i söder och 
asp i nordväst. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,986 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 126 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Utgörs av två 
delområden. Liten ekbeklädd kulle i nordväst, ej 
aktuell som betesmarksobjekt. Kan finnas värden 
knutna till trädskiktet. I sydost finns en relativt 
trivial flora med inslag av mer intressanta arter. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,283 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 127 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Träd- och buskbärande 
hagmark i en sydsluttning öster om Baggetorp. 
Området är ohävdat och under igenväxning och 
skulle behöva restaureras. Det finns fortfarande 
floravärden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,774 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 128 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Västvänd sluttning med 
bokskog som vetter mot öppna marker. I 
beståndet växer klen bok med enstaka ek, asp, 
gran och tall. Längs åkern dominerar björk och al. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,098 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 129 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokbestånd omgärdat av 
öppna marker. Starkt inslag av ek och enstaka ask, 
al, asp, björk, gran och tall i norr. Grova aspar. I 
söder dominerar medelgrov ek samt medelgrov 
lönn och bok.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,493 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 130 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Randskog med ek utmed 
västsida av ett höjdparti i Skredsvik. I norra delen 
finns inslag av bok. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,507 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 131 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett moget till gammalt 
bokbestånd i Rålanda strax norr om 
gårdsbebyggelsen. I området finns gravhögar från 
järnåldern. Tämligen rikligt med boträd, sparsamt 
med lågor och torrakor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,753 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 132 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Delvis mycket svagt 
hävdad, delvis ohävdad ravin. Under igenväxning. 
Delar gödslade. Mindre partier fortfarande öppna 
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med förekomst av hävdgynnad flora. Några grova 
hagmarksekar och stenmurar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,759 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 133 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekrandskog i Rålanda 
öster om Skredsvik. Gränsar till öppna marker i 
väst och barrskogsklätt bergsparti i öst. En gammal 
väg går genom området.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,955 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 134 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Södra hälften av 
ett mindre höjdparti invid gårdsbebyggelsen på 
Rålanda öster om Skredsvik. Gammal betesmark. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,252 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 135 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekhage belägen i en 
sydsluttning gränsande till öppna marker i västra 
Rålanda. I området ingår berg i dagen. Hagen 
saknar hävd.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,014 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 136 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog och hage med 
ädla lövträd i västra Rålanda.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,453 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: Ursprungligt lövskogsobjekt har delvis 
avverkats. 
 
Objekt ID: 137 

Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett moget ekbestånd 
beläget i en sydsluttning ca en halv kilometer norr 
om Gunneröd vatten. I området ingår tomtmark. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,883 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 138 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Buskrik betesmark med 
välbevarade system av stenmurar och fägator. 
Området betades åtminstone tidigare av mjölkkor. 
Trivial flora. Inslag av grova gamla träd. Småvatten. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,806 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 139 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark vid 
Kransegården. Restaureringshuggning påbörjad, 
men området är till största delen ohävdat och 
skulle behöva hävdas snarast. Uppslaget av sly och 
ohävdsarter är massivt. Enstaka ekar är vidkroniga. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,894 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 140 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. 
Ädellövbarrblandskog. Ädellövinslag. Västvända 
branter och sluttningar invid Gunneröds vatten. 
Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,416 
Förordnanden: Strandskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 141 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ung till mogen bokskog 
växande i en östsluttning norr om Svälte. Bitvis 
uppvisar marken blockrikedom. Beståndet gränsar 
söder till en mogen granskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,305 
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Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: Kommunen: Längst i norr har 
avverkning skett.  
 
Objekt ID: 142 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre bokbestånd i 
Krokkasen norr om Svälte kile. Beståndet växer i en 
stenig, tämligen brant sydostsluttning och brukad 
skogsmark i väst. Norr om bokskogen finns en 
bergbrantmed stort inslag av senvuxna träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,818 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 143 
Naturtyp/-er: Äng och betesmarlk 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad hagmark med 
ädla lövträd. Området betas av nötkreatur. I söder 
bildas skogsbryn mot gammal åker.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,127 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U10 
Kommentar: Kommunen: Ca 1/3 (av ursprungligt 
ÄL-objekt) borta pga väg. 
 
Objekt ID: 144 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd – 
Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandäng vid Svälte 
kile. Sump-klibbalskog med mycket höga värden, 
flera betesmarksobjekt, marin strandäng och 
strandkomplex. Dikning, väg. Rikt fågelliv. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 23,13 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U07 U08 U09 U10 U17 
U22 U42 U56 U60 Bo från bohusläns flora muntl.  
Kommentar: Liten del tangerar Natura 2000. 
 
Objekt ID: 145 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog med 
gott om döende gamla träd i stark sluttning. 
Barrnaturskog med stort inslag av senvuxna träd. 
Relativt sparsamt med död ved. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,49 
Förordnanden:  
 

Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 146 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog som är belägen i 
en sydsluttning i Åsen strax väster om Svälte kile, 
En mindre bäck rinner i området. Tämligen rikligt 
med lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,894 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 147 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Ekskog. Syd- 
och östsluttningarna av ett höjdparti i Rotvik strax 
väster om Svälte kile. Mindre lodytor ingår i 
områdets södra delar. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. Rikligt med hassel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,489 
Förordnanden: Strandskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 148 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokbestånd beläget vid 
nordsidan av ett mindre höjdparti i Granhogen. 
Mindre lodytor samt en viss blockighet 
förekommer i området. Mycket sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,823 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 149 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hage med stor 
bronsåldershög. Svagt hävdat och bitvis ganska tätt 
med träd och buskar. Pågående uppsättning av nya 
staket och restaureringshuggningar talar för att 
hävden kommer intensifieras. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,326 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 U10 
Kommentar: 
 
 



Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 2 – OBJEKTSFÖRTECKNING LANDMILJÖER 
2019-11-04  
 

 18 

Objekt ID: 150 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog i sydvända 
sluttningar och branter som vetter mot öppna 
marker i Rotvik väster om Svälte kile. En gammal 
väg (troligen fägata) sträcker sig genom området. 
Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,858 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09  
Kommentar: Kommunen: Ser idag väldigt 
grandominerat ut.  
 
Objekt ID: 151 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Artrik sluttning. Ohävdad 
och under igenväxning. Floravärden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,15 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U09 
Kommentar: Skulle med små medel kunna 
restaureras till slåtteräng. 
 
Objekt ID: 152 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin. Hälften är 
välhävdat, resten har svag till måttlig hävd. Hela 
området är svagt till tydligt gödselpåverkat. 
Brunn/källa, vägbank. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 12,58 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 153 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog med 
stort inslag av senvuxna träd. Gott om gammal 
grov ek. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,586 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 154 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrnaturskog med stort 
inslag av senvuxna träd samt rikligt med död ved. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,057 
Förordnanden:  

Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 155 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett mindre 
ekskogsbestånd omgärdat av öppna marker nära 
E6. Lövskogslund med stengärdesgård och 
spärrgreniga grova träd. Värdefull kryptogamflora. 
Upphörd beteshävd. Gammal ek och ask. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,995 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 156 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ravin med betesmark. 
Delvis ohävdad men restaurerbar. Floravärden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,031 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U10 
Kommentar: Restaurerbar. Kommunen: vore nog 
värd att restaurera 
 
Objekt ID: 157 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Tallbevuxen kulle 
alldeles intill en gård i Bången samt en bäckravin i 
sydväst. Åtminstone delvis näringspåverkat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,819 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 158 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmarkssluttningar i 
ett bäckravinsystem. I söder tämligen örtrik 
friskäng. Nordöstra delen ohävdad och delvis 
kraftigt igenvuxen. Restaurerbar. Floravärden och 
värdefulla hagmarksträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,52 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 159 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett mindre ekbestånd 
omgivet av öppna marker Holma.  
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NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,015 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 160 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,968 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 161 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Likformigt ekbestånd 
med tämligen ung ek med enstaka klen ung lönn. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,021 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 162 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Randbestånd invid 
åkermark i väst och triviallövskog i öst. Ung till 
mogen ek med enstaka ung asp och björk samt 
inslag av ung till mogen gran. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,695 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 163 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,554 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 164 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 23,35 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 165 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Randbestånd 
invid åkermark i Holma. En bäck rinner genom 
området i norr. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,403 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 166 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,514 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 167 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,897 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 168 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogar i och invid 
bergsslänter samt alskog längs ett mindre 
vattendrag. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 18,74 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U05 
Kommentar: 
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Objekt ID: 169 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 13,29 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 170 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,289 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 171 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,239 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 172 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Fin mosse med grova 
tallar. Skulle enligt uppgift att fyllas upp med 
jordmassor från bygget runt torp. Ett nytt utflöde 
har skapats och det gamla åt sydväst, en bäck med 
lax, kommer ev fyllas igen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,126 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U70 Föreningen Bohusläns 
flora (Bo) muntl. 
Kommentar: Ytterst lite finns i nuläget kvar i NO 
och SV. Inget GIS-underlag på ny avgränsning. 
 
Objekt ID: 173 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,41 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 174 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,994 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 175 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,099 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 176 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Högre liggande, äldre 
hällmarkstallskogar av igenväxningskaraktär. 
Lämpliga livsmiljöer för skalbaggen Xylophilus 
corticalis. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,571 
Förordnanden:  
Dokumentation: U69 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 177 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Naturskogsartad 
barrblandskog. Flera små höjder med 
hällmarkstallskog och raviner med mer 
grandominerad skog. Torrakor och lågor spritt i 
objektet. Gott om gammal senvuxen tall och gran. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,502 
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Förordnanden:  
Dokumentation: U45 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 178 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: I denna lilla bergsbrant 
växer ett antal gamla, knotiga ekar och någon 
enstaka bok. Beståndet domineras av yngre 
barrträd. Gamla stenmurar vittnar om att området 
brukats på något vis, troligen som betesmark. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,724 
Förordnanden:  
Dokumentation: U45 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 179 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarkstallskog och 
sydvända berghällar. Ovanför bergsbranten växer 
gamla och senvuxna tallar. Här och var finns äldre 
krattekar i branten. Fältskiktet domineras av ljung. 
Genom hela objektet löper en lång, hög och 
kraftigt solexponerad bergsbrant 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,997 
Förordnanden:  
Dokumentation: U45 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 180 
Naturtyp/-er: Skog och träd Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: På rad utmed en hög 
bergsbrant står ungefär fem medelgrova ekar i ett 
sydläge. Den höga lodytan och söderläget skapar 
tillsammans ett mycket varmt och gynnsamt läge. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,104 
Förordnanden:  
Dokumentation: U45 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 181 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Glesa tallskogsmiljöer 
och öppna hällmarker med ljung, kråkbärsris och 
renlavar. Flera tallar är gamla och vridna men inte 
särskilt grova eller höga.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,854 
Förordnanden:  
Dokumentation: U45 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 182 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekjätte. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,006 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 183 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskog, Skogsbete, 
Lövskogslund/Hagmarksskog. Botaniska värden. 
Våtmark vid Majoreberg. Sumpskog. Randekskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,134 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U03 U05 U06 U55 
Kommentar: Kommunen ang VMI: Det mesta 
förstört.  
 
Objekt ID: 184 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Åldrigt ekbestånd med 
starkt inslag av hassel vid branta bergväggar. 
Källpåverkad mark längst i öst. Delar av området 
med yngre träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,96 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U05 U55 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 185 
Naturtyp/-er: Skog och träd Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog. Rikligt 
med död ved och rörligt markvatten. Ekdominerad 
bergbrant. Rikligt med död ved. Gammal skogslind. 
Ekhage. Sekundär ädellövnaturskog. Mycket rik 
flora och fauna. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 55,17 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U06 U17 U45 U52 
U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 186 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant. 
Ädellövnaturskog. Rikligt med död ved och stort 
inslag av senvuxna träd. Ek dominerar. Bäck, 
branta bergväggar och rasbranter Rik svampflora. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 16,8 
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Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 187 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Alskog. Ett 
område i Röd norr om Herrestad vilket utgörs av 
en västvänd slänt invid Kärraån samt ett mindre 
parti alskog söder därom. Bäckravin med 
ädellövskog. Rik småfågelfauna. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,163 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U17 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 188 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog i två 
bäckraviner med rester av en gammal kvarn. 
Botaniska värden. Sumpskog. Anslutande 
bebyggelse, järnväg, väg 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 12,11 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 189 
Naturtyp/-er: Skog och träd Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Å eller bäckmiljö.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,791 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 190 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Alsumpskog. Rikligt med 
död ved och rörligt markvatten. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,354 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 191 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. Ravin klädd med 
blåbärsgranskog och mycket höga floristiska 
värden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,31 

Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U03 U17 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 192 
Naturtyp/-er: Myr – Skog och träd – Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Komplex av våta 
marktyper. Kalkpåverkade kärr. Anslutande 
hyggen, dikning, väg. Svagt välvd mosse, mad vid 
vattendrag, sumpskog. Botaniska värden. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 15,57 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U17 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 193 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant sydväst om 
Mjövattnet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,31 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 194 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Svag sydslutning med 
ekskog invid skjutfälten nordväst om Uddevalla 
stad.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,253 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 195 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Landbergs mosse. Svagt 
välv mosse. anslutande hyggen, dikning, väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 23,41 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 196 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Havskuren. Svagt välv 
mosse. Dikning väg. Sydligaste delen omvandlad till 
industrimark. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 84,46 
Förordnanden: Strandskydd 
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Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 197 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Långemossen. 
Obestämbar mosse. Dikning, väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 37,17 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U77 
Kommentar: 
Kommunen: En del har förstörts av grustag? 
 
Objekt ID: 198 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogar kring ett 
bostadsområde i Kuröd öster om Uddevalla stad.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 12,45 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 199 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskogsklädd sluttning 
med mycket avenbok samt en allé med mycket 
gammal lind. Ädellövblandskog kring ett höjdparti 
samt en del av en bäckravin. Mindre lodytor. 
Kraftledning. Mycket rik svampflora. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 8,052 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U05 U10 U61 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 200 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Triviallöv med 
ädellövinslag. Brattåsbäckens ravin. Tämligen 
rikligt med torrakor, boträd och lågor. Tämligen rik 
flora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,351 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 201 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Smeddalens bokskog. 
Dalen utnyttjas som friluftsområde. I slänten rinner 
en mindre bäck.  
NVI-klass: 2 

Area (ha): 2,016 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 202 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Två ekskogspartier.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,641 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 203 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Ett större 
lövskogsområde i östra utkanten av Uddevalla 
stad. Hällmarker ingår.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 13,28 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 204 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik barrskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,383 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 205 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blandsumpskog öster om 
Björkebohagen. Brandrefugium. Rikligt med död 
ved och stort inslag av senvuxna träd. Stillastående 
vatten. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,409 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 206 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmarker vid Kuröd. 
Skalgrusbankar med kalkpåverkade flora. 
Lövskogslund, hagmarksskog och ädellövskog 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 16,2 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård 
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Dokumentation: U03 U05 U07 U10 U17 
Kommentar: Betades i alla fall tidigare delvis men 
behövde röjas. Restaurerbar. 
 
Objekt ID: 207 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik barrskog, 
raviner bäckdråg aspbranter. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 7,611 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 208 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Brant och lövskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,137 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 209 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,71 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 210 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,049 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 211 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Randbestånd i en 
väs vänd sluttning belägen norr om Bjursjön. 
Militärt övningsområde 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,666 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 212 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,258 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 213 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant. Rikligt med 
död ved. Sjöstrand avgränsar del av objektet. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,441 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 214 
Naturtyp/-er: Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Kärr öster om Bjursjön. 
Topogent kärr. dikning, kraftledning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 14,5 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 215 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog. 
Barrdominerad hällmarksskog med värdefull 
kryptogamflora. Gamla grova lövträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,007 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 216 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ekhage i Nordmanneröd 
betad av häst och nötkreatur. Beståndet är beläget 
mellan två större vägar och gränsar i norr till 
tomtmark. Området uppvisar stenighet 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,274 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 
Kommentar: 
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Objekt ID: 217 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Pengemossen. Starkt 
välvd högmosse, excentrisk, med högsta partiet i 
öster. Delar av myren, främst västra sidan, har 
brunnit. En angränsande del i nordost har varit 
utsatt för täkt. I övrigt saknas spår efter diken eller 
täkt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 57,57 
Förordnanden: Naturvårdsavtal Strandskydd 
Dokumentation: U03 U04 U20 U42 U63 
Kommentar: Liten del omfattas av strandskydd. 
 
Objekt ID: 218 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,487 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 219 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövängsrest. Upphörd 
hävd. God tillgång på död ved och ymniga 
mosstäcken. Björkdominans med inslag av asp och 
gran. Gamla lövträd med grov skorpbark, 
högstubbar och träd med håligheter. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,362 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 220 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövnaturskog med gran, 
björk, asp och tall. Rikligt med död ved. Flera gamla 
aspar, grova med mossfällar. På högstubbarna 
växer rikligt med vedsvamp och tickor. I området 
finns även ett fåtal lövträdslågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,797 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 221 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Aspdominerad 
lövnaturskog med stort inslag av vårtbjörk samt 
visst inslag av glasbjörk och sälg. Gott om död ved. 

Enstaka högstubbar har en rik vedsvamps- och 
tickflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,528 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 222 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,832 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 223 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Brant och barrskog norr 
om Köperödssjöarna  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 10,85 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 224 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark väster om 
Kodebacken. Limnogent strandkomplex. dikning, 
anslutande väg, anslutande hyggen, igenväxande 
våtmark. Strandäng, sjöstrand, sumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 45,66 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 225 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Kodebackemossen. Svagt 
välvd mosse. Dikning.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 99,01 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U72 
Kommentar: Beviljat tillstånd om torvbrytning i 
NV. 
 
Objekt ID: 226 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mosse med stort inslag 
av kärr. Botaniskt värde. Svagt välvd mosse. 
Anslutande hyggen, kraftledning. 
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NVI-klass: 3 
Area (ha): 22,22 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 227 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mosse väster om 
Tjärnhult. Koncentrisk mosse. Dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 9,563 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 228 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Obestämbar mosse. 
Dikning, kraftledning, väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 33,91 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 229 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gamla askar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,29 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 230 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Tallmosse öster om 
Grind. Hydrologiskt opåverkat. Orört. Svagt välvd 
mosse. Inga ingrepp. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 8,211 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 231 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hydrologiskt opåverkat. 
Orört. Sumpskog vid Tjärnhultssjön. Ingrepp 
saknas. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,124 
Förordnanden: Strandskydd 
 

Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 232 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Limnisk strand 
– Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmarker intill Bergsjön. 
Limnogent strandkomplex. Dikning. Strandäng, 
limnogen strandsumpskog, sjöstrand. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 33,85 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 233 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Blandlövhage i Bäveåns 
dalgång som utgörs av västvända branta 
sluttningar. Till hälften välhävdat. I övrigt svag 
hävd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,01 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 234 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal barrskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,536 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 235 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Avlång myr av 
mossekaraktär som är tudelad på mitten av en 
bred landsväg. Mosseplanet är välvt, halvöppet 
och bevuxet med småtallar. Helt trädlösa partier 
saknas. Typiskt utbildade laggkärr i norr.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 110,9 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 236 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mosse SO Björnemyren. 
Svagt välvd mosse. anslutande bebyggelse, dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 14,77 
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Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 237 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrnaturskog sydost om 
Björnemyren. Rikligt med död ved och gammal 
senvuxen gran. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,852 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 238 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre ekbestånd med 
medelgrov ek och enstaka bok, asp, björk, gran och 
tall. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,864 
Förordnanden: Naturvårdsområde 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 239 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Östvända slänter och 
branter med bokskog. Området vetter åt 
betesmarker i öst. Enstaka ask, ek, asp, björk och 
sälg. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,078 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 240 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med 
ädellövblandskog och ett mindre vattenfall. 
Området omges av kuperade betesmarker. 
Betesdjuren har även tillgång till skogen. Rik flora. 
Rikligt med grova träd. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 4,756 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 241 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskogsbrant vid 
väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,758 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U03 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 242 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Randbestånd med bok 
söder och öster om ett mindre höjdparti. Mindre 
lodytor ingår i beståndet.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,829 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 243 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större bokskogsbestånd. 
Ung till mogen bok med ett starkt inslag av klen, 
ung till mogen ek i söder. Enstaka björk och sälg. 
Kraftig föryngring av bok beståndets utkanter. 
Sparsamt med torrakor och lågor.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,76 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 244 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog med klen till 
medelgrov ek och enstaka klen bok, asp och björk. 
Bitvis inslag av bok. Föryngring av ek och bok i 
beståndet, Sparsamt med lågor och torrakor. 
Området är delvis röjt i sydvästra kanten.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,835 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 245 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,84 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
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Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 246 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Västsluttning invid 
åkermarker i Hogen norr om Bokenäs. Ung till 
mogen bok med enstaka björk och ung ek. 
Beståndet är gallrat.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,449 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 247 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betad havsstrandäng 
som utgörs av ett smalt strandparti vilket övergår i 
små höjdpartier både i norr och mot Getholmen 
söder. I öst begränsas området av åkermark. 
Botaniska värden. Välhävdad. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,383 
Förordnanden: Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U06 U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 248 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Ravin med meandrande 
vattendrag och naturskogsartad ädellövskog 
bestående av bok, ek, ask, alm och klibbal. Äldre 
skogsbete. Rikligt med grova träd. Värdefull 
kryptogamflora och brant med blottad jord. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 29,05 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Naturvårdsområde 
Strandskydd Naturvårdsavtal Biotopskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U06 U09 U10 U17 
U19 U42 U79 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 249 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Gåseklåvan omges av 
lodräta bergväggar. Nordexponerad, fuktig 
klippvägg med avsatser. Mycket rik förekomst av 
rosenrot 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,908 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
 

Dokumentation: U19  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 250 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin, betesmark 
och mindre bergsparti. Stora partier ekkratt, örtrikt 
bäckdråg med hög och jämn luftfuktighet. 
Jätteträd och rikligt med lågor. Välhävdad 
betesmark, strandäng och restaurerbar betesmark. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,64 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 U09 U10 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 251 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog på höjdparti. Klen 
och medelgrov ek, enstaka grov, med enstaka ung 
bok, al och gran. Tämligen sparsamt med lågor 
torrakor och boträd.Gränsar till mindre vägar och 
omges av åkermarker. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,374 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 252 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Svag östsluttning med 
mindre hällmarksområden. Blandskog med klen till 
medelgrov ek och bok med enstaka björk. Bok 
främst längst i norr och söder. Tämligen rikligt med 
yngre torrakor och lågor, sparsamt med boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,985 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U03 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 253 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog med ställvis 
dominans av ek, även gamla grova träd. 
Triviallövskog med ädellövinslag. Östvända 
branter. Sparsamt med lågor och torrakor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,3 
Förordnanden: Naturvårdsavtal Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 U09 
Kommentar: 
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Objekt ID: 254 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog med åldriga träd 
av bok och ek vid nordvända sluttningar strax norr 
om Bokenäs. Lodytor ingår i beståndet samt ett 
surdråg.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,196 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 255 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – 
Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Igenväxande ekhage 
strax väster om kyrkan Bokenäs. Medelgrov ek 
med inslag av björk och enstaka ung bok, asp och 
mogen tall. Eftersom hävden har upphört växer 
hagen igen, främst med ek, björk och asp. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,895 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 256 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,48 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U03 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 257 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal med ädellövskog 
som domineras av bok. Inslag av klibbal och ek. 
Inslag av högstubbar och torrträd. Stenmur. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,482 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 258 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Öppen hagmark och 
blandlövhage. Bäckravin och sydsluttning samt 
vägbank i gott skick. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,658 
Förordnanden: Strandskydd 
 

Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 259 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Buskrik betesmark i en 
tämligen brant västsluttning. I söder har 
beteskullar bildats. Svag till god hävd. Bitvis en 
tydlig gödselpåverkan. Stengärdesgård. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,319 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 260 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövsumpskog med björk. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,143 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U04 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 261 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog med medelgrov, 
mogen ek och enstaka bok, asp och björk. Invid 
bäcken är marken försumpad, här växer främst 
björk. Sparsamt med lågor. Tidigare beteshävd. 
Bäck. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,421 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: En del i norr har avverkats i 
lövskogsobjektet. 
 
Objekt ID: 262 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ekhage med mindre 
partier hällmark och låga lodytor. Medelgrov ek 
med enstaka asp, gran, tall och medelgrov bok i 
norr. Ekkrattsbrant med stort inslag av senvuxna 
träd. Blockrikt eller storblockigt. Ymnigt mosstäcke. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,253 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 263 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskogsklätt 
höjdområde. Partier med mogen ek, delar kan 
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närmast liknas vid tät krattskog. Bokskog med ung 
till mogen bok och enstaka asp, björk och tall. 
Sparsamt med död ved. Bergbrant. Värdefull 
kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,76 
Förordnanden: Strandskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 264 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,318 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 265 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Nordvästsluttning med 
bokskog och flera gamla bokar. Låga lodytor, en 
bäck och sumpmarker nedanför sluttningen i norr. 
En kraftledning korsar området. Bokskog. 
Alsumpskog. Ädellövinslag. Tämligen rikligt med 
lågor och torrakor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,461 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 266 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Större bokskogsbestånd 
med höga och låga lodytor. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. En väg och kraftledning går 
genom beståndet. Vid sjön Essvikevattens stränder 
finns rikkärrsvegetation. Bäverhyddor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,037 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U03 U05 U19 U31 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 267 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog. Området 
genomkorsas av en kraftledning i norra delen. Vid 
sjön Rottjärn som ligger intill området har 
bäverhyddor hittats. 
NVI-klass: 3 

Area (ha): 2,793 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U31 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 268 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Östsluttning och 
bäckravin med bokskog, triviallöv med 
ädellövsinslag och ädellövskog. Gränsar i väst till 
ett bergsområde och i öst till åkermarker.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 7,215 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 269 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Smalt bestånd vid vägen 
till Skaftö. Bergsområde med branta bergväggar i 
väster. Medelgrov bok och ek dominerar. Inslag av 
al och björk samt enstaka asp och gran. Sparsamt 
med lågor, torrakor och boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,132 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 270 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,337 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 271 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Alsumpskog med flera 
gamla och grova alar. Enstaka alm, ask, björk, 
fågelbär, gran och tall. I öst finns ett bokbestånd 
vid en bergsbrant. Klena till grova bokar. Starkt 
inslag av ek. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,223 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 272 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
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Beskrivning - huvuddrag: Bokbestånd vid höga 
bergsbranter. Ravin med en viss blockighet. 
Mindre bäck. Tämligen rikligt med boträd och 
torrakor, sparsamt med lågor. Kraftledning. 
Ädellövnaturskog med värdefull kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,439 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 273 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Äldre alsumpskog med 
riklig tillgång på död ved. Stillastående vatten. 
Bäck. Lodytor. Rik förekomst av vedsvamp och 
tickor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,326 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 274 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekbestånd omgivet av 
öppna marker på sydvästra Bokenäset. I beståndet 
växer ek, enstaka ask, lind, asp och björk. Ask växer 
främst i utkanterna. Sparsamt med lågor, torrakor 
och boträd. Bäver har noterats i närheten. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,599 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U31 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 275 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större tämligen ungt 
bokskogsbestånd samt ett mindre ekbestånd. En 
mindre väg går genom området i öst samt en 
kraftledning i väst. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,004 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 276 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större bokskogsområde 
med klen till grov, ung till gammal bok. Mycket 
gammal bok i öster. Korsas av vägar, kraftledningar 

och ett mindre vattendrag. Sparsamt till rikligt med 
lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 17,96 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 277 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog, ädellövblandskog 
och större kuperad hagmark med skiftande 
trädslag och flera gamla träd. Intressant äldre 
trädskikt med grova ekar, hamlade almar och 
askar. Husgrund, småvatten, skalgrus, 
stengärdesgårdar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 14,94 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U03 U07 U08 U17 
Kommentar: Kommunen: Spännande objekt som 
tyvärr är totalt igenväxt. 
 
Objekt ID: 278 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre ekskog omgiven 
av betesmarker. Åtminstone tidigare betad. 
Mindre partier med hällmarker. Medelgrov till grov 
ek dominerar, med inslag av bok och enstaka alm, 
ask, asp, björk och gran. Rikligt med hassel i 
nordost. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,739 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 279 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Randbestånd kring 
hällmarker i Hultås. Ekdominerad lövskogslund 
med inslag av bok och gran. Stort inslag av 
senvuxna träd. Spärrgreniga grova träd. Sparsamt 
med lågor men allmänt med torrträd av ek och 
gran. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,88 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U01 U05 U17 U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 280 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
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Beskrivning - huvuddrag: Skiftande skogstyper, 
bokskog och blandskog samt bergbrant. Mindre 
hällmarksytor finns i området samt skalgrus i dess 
norra del. Flera kraftledningar. Tämligen rikligt 
med lågor, torrakor och boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,992 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 281 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Variationsrik och stor 
betesmark med höga berg omgivna av randskogar 
med främst ek och bok, nedlagda åkrar som 
numera tjänar som betesmark, samt mindre 
havsstrandängar. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 24,67 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U10 U15 U17 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 282 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark på 
Bassholmen. Grova ekar. Småvatten. Låga 
bergryggar som ställvis kantas av frodiga 
lövskogsränder. Skyddade dalstråk mellan höglänta 
berg i öster, låglänt central del med ängsytor vid 
flacka strandängar. Barrskog i nordväst. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 74,58 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U10 U11 U16 U17 
U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 283 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad 
havsstrandäng. Ungefär halva området har tidigare 
varit åker men är nu betesmark Delvis svag 
gödselpåverkan. Stengärdesgårdar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,95 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 284 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal med upphörd 
beteshävd. Spärrgreniga grova träd. Bäck. Stora 
botaniska värden. Gammal alm, asp, ek och hassel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,696 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 285 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Lindholmen hyser 
kalkpåverkade ängsmarker och välbevarad äldre 
bebyggelse. Bete. Kalkfuktäng vid en 
vattensamling. Hällmarksvegetationen är 
förhållandevis varierad och artrik men utan 
exklusiva inslag. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 49,19 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 286 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Ö med torrängar, 
hällmarker och sandfält med torrängsvegetation av 
trivial natur. Fårbete. Hällmarksvegetationen på 
södra delen av ön utgörs av gräshedsvegetation. 
Stort bronsåldersröse. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 15,62 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U19 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 287 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Smalt bestånd längs med 
bergsbranter och två mindre vattendrag. Bokskog. 
Triviallövskog. Ädellövskog. Bergbranter. Rikligt 
med boträd och unga torrakor och lågor. Gallrat i 
nordväst och sydost. Tämligen rik kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,439 
Förordnanden: Strandskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
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Objekt ID: 288 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog i en 
nordsluttning. Enstaka al och björk i beståndets 
utkanter. Boken är främst ung. Mycket sparsamt 
med lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,757 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 289 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större ekbestånd med 
ung till mogen ek med enstaka björk och tall. I 
nordost starkt inslag av ung till mogen bok. 
Beståndet är delvis röjt och gallrat. Mycket 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. Mindre 
lodytor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 9,862 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 290 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ekhage och buskrik 
betesmark. Litet höjdparti i norr. Måttligt hävdat 
av hästar och nötkreatur. Svag gödselpåverkan. 
Stengärdesgårdar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,457 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 291 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,834 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 292 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Kuperad 
betesmark/mosaikmark med mycket berg i dagen. 
Nyligen restaurerat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 9,966 
Förordnanden: Strandskydd 

Dokumentation: U05 U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 293 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Område med ekskog, 
almskog och alskog. Hage med ädla lövträd. 
Mindre vattendrag kantat av al. Bergbrant och 
blockig bäckdal. Välhävdad av hagmark med flera 
gamla ekar. Sparsamt med död ved. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 13,47 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 294 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Smalt ekbestånd invid en 
östvänd sluttning. Mogen ek med starkt inslag av 
björk, inslag av ask och enstaka asp, gran och tall. 
Askarna växer främst i norr.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,518 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 295 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd – 
Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Större, betat 
hagmarksområde med flera träd av hög ålder i en 
bäckravin. Resterna av ett dämme finns kvar vid 
vattendraget. De flesta svenska lövträd finns 
representerade varav flera är mycket kraftiga och 
högväxta. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,808 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 U08 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 296 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Område kring ett 
höjdparti med ekskog, bokskog och triviallövskog 
med ädellöv. Området är delvis röjt och gallrat. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,388 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: Kommunen: Hela nordöstra delen av 
det ursprungliga lövskogsobjektet har förstörts av 
en parkering och en avverkning. 
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Objekt ID: 297 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskogslund vid 
Ängestycket. Fläckar med gräsmarksväxter. Rikligt 
med döda träd och högstubbar. Vårtbjörk 
dominerar. Inslag av bukettformig sälg med döda 
grenar samt gran.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,288 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 298 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Hjältön är omväxlande 
flack med marina sand- och leravlagringar samt 
höga berg med branta klippväggar. Öns västra sida 
utgörs av en större havsstrandäng. Värdefull 
kryptogamflora. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 11 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 299 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog med bok 
och lind. Nyligen betespåverkat. Rikligt med död 
ved. Nordvänd bergvägg med mossfällar. 
Solexponerad, torrt liggande lågor av lind. 
Innanmurken bok med mulm. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,111 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 300 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Källpåverkad mark vid 
brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,132 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 301 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal med 
blandlövskog. Rikligt med döda träd och 

högstubbar, källpåverkan och ymnigt mosstäcke. 
Inslag av gammal alm och hassel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,241 
Förordnanden: Naturminne Strandskydd 
Dokumentation: U01 U10 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 302 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sydostvänd sluttning 
med ung till mogen bok och enstaka ask, björk och 
tall. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,975 
Förordnanden: Strandskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 303 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandäng där 
hävden relativt nyligen har återupptagits. Området 
har röjts och betats ganska hårt. Bitvis fin flora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,511 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 304 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Storvuxen granskog, 
inslag av tallskog, hällmark. Botaniskt intresse. 
Betesmark i mitten. Sänkor med örtrik blandskog 
med al, ask, bok och tall. En kraftledning går rakt 
igenom området. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 28,68 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 305 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Smal, ohävdad 
havsstrandäng. Restaurerbar. Floravärden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,849 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 
Kommentar: Kommunen: Albården skulle behöva 
röjas.  
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Objekt ID: 306 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Kalvön kännetecknas av 
höga branta berg med insprängda klåvor och 
sänkor, klippstränder, gran- och tallskog samt en 
större havsstrandäng på dess nordvästra sida. Äng 
med rik skalgrusinblandning. Bete. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,584 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 
Kommentar: Kommunen: Osäker klassning 
eftersom värdena håller på att gå förlorade. 
 
Objekt ID: 307 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Berg och sten – 
Skog och träd – Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Kalvön. Höga branta berg 
med insprängda klåvor och sänkor, klippstränder, 
gran- och tallskog samt en större havsstrandäng på 
dess nordvästra sida. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 127,1 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U10 U17 U42  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 308 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarksmosaik med en 
del stagghed. Beteslandskap med raviner ädellöv 
och gläntor, men kvävepåverkat och saknar 
naturliga vegetationstyper 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,723 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 309 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Randbestånd med bok 
och ädellövblandskog. Mindre lodytor. Tämligen 
rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,277 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 310 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 

Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med dominans 
av mogen till gammal ek samt al vid vattendraget. 
Enstaka ask, bok, asp och björk. Ask och bok är 
medelgrov. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,6 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 311 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större bokbestånd i en 
sydostvänd sluttning. Medelgrov bok med enstaka 
alm, ek, björk och gran. Tämligen sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. Flera bäckar. Korsas av 
en kraftledning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,118 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 312 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ravin med gammal 
ädellövskog av ask, alm, klibbal, bok och ek. Färsk 
betespåverkan och rikligt med grova träd samt 
brant med blottad jord. Värdefull kryptogamflora 
och ymnigt mosstäcke. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,766 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 313 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre bokbestånd, 
delvis betat av häst. Fuktstråk i söder samt en 
kraftledning. Vid fuktstråket ligger en mängd 
utslängt skräp. Gränsar till åker- och betesmarker 
och ett slutavverkat parti i nordväst. 
Hagmarkskaraktär i öster. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,861 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U40 
Kommentar: En del i sydost har avverkats pga nya 
hus. 
 
Objekt ID: 314 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
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Beskrivning - huvuddrag: Ädellövblandskog på 
mindre höjdparti. Medelgrov ek, bok och klen björk 
med enstaka lönn, al och asp. Björken växer främst 
i sydväst.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,298 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 315 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bestånd med starkt 
inslag av bok samt ett flertal ekologiska nischer i 
branter och slänter. Bokskog. Triviallövskog med 
ädellövinslag. Ädellövskog. Höga och låga lodytor 
samt partier med hällmark. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,213 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 316 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskogsbestånd med 
gamla grova bokar. Enstaka al, björk, sälg och gran. 
Al växer främst i väst invid bäcken. Tämligen 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,682 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 317 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog med mindre 
bäck och delvis försumpad mark beläget i en svag 
nordvänd sluttning i Eksilsröd. Gränsar i norr till 
åkermark. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,182 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 318 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med 
meandrande vattendrag. Alsumpskog. Hög och 
jämn luftfuktighet och rikligt med död ved. 
Lövträdssocklar. 
NVI-klass: 2 

Area (ha): 6,844 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 319 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrnaturskog med gran 
och tall. Inslag av lövträd. Rikligt med döda träd 
och högstubbar samt stort inslag av senvuxna träd. 
Inslag av block. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,557 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 320 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Dammemyr, sumpskog. 
Påverkan genom dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 9,88 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 321 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hedekskog med 
flerstammiga träd i en blockrik sluttning söder om 
hällmarken. Objektet beskuggas av en högvuxen 
tallskog i söder vilken även skyddar mot vind. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,311 
Förordnanden:  
Dokumentation: U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 322 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hedekskog med inslag av 
asp, bok, tall och gran i sydvänt exponerat läge. 
Gott om block och måttlig till riklig tillgång på död 
ved, både liggande och stående. Hålträd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,605 
Förordnanden:  
Dokumentation: U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 323 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hedekskog med enstaka 
bok och på sina håll kraftig igenväxning av tall och 
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gran. Läget är vindexponerat och ekarnas bark är 
släppande med en övervägande trivial mossflora.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,166 
Förordnanden:  
Dokumentation: U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 324 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik eller storblockig 
bergbrant med främst asp och gran samt inslag av 
tall och ek. Sparsamt med lågor och torrträd. 
Hålträd och döende gamla träd allmänt 
förekommande. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,625 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 325 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövsumpskog med 
klibbal och glasbjörk samt inslag av gran. Stort 
inslag av gamla och senvuxna träd. Bukettformigt 
växtsätt, stillastående vatten och lövträdssocklar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,727 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U04 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 326 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Långsmalt 
bestånd i en östvänd sluttning invid en mindre väg. 
Inslag av gran och enstaka alm, ask, lönn, asp, 
björk och sälg. Alm, ask och lönn är klen och ung. 
Beståndet är gallrat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,029 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 327 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Området utgörs till 
största delen av bokskog med enstaka ek och tall 
samt inslag av björk i sydväst. I övrigt blandskog 
med mogen bok och gran. Ädellövnaturskog med 
värdefull kryptogamflora och spärrgreniga grova 
träd. 
NVI-klass: 2 

Area (ha): 11,03 
Förordnanden: Strandskydd Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 328 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 11,44 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 329 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Triviallövskog. Svag 
västvänd sluttning som i väst gränsar till åkermark. 
Moget aspbestånd med stor betydelse för 
fågellivet. Rikligt med boträd och tämligen rikligt 
med lågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,207 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 330 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Hälle leror. 
Strandkomplex. Flack havsstrandäng som till 
största delen är ohävdad. Påverkan genom dikning 
och anslutande väg. Ekhage längst i väst.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 23,4 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U07 U08 U09 U10 U30 
Kommentar: Restaurerbar betesmark i detta. 
 
Objekt ID: 331 
Naturtyp/-er: Äng och hage – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hage med ädla lövträd. 
Triviallövskog med ädellövinslag. Ädellöv. Betade 
hagmarker samt ett mindre bestånd alsumpskog. 
En del stenblock finns i området, en väg 
genomkorsar det. Ekarna är grova till mycket 
grova. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,77 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U07 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 332 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
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Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Långsmalt 
bestånd med inslag av tall och asp samt enstaka 
bok, lönn, al, björk, fågellbär, apel och gran. I väst 
är marken delvis blockig. En kraftledning korsar 
området. Utslängt skräp i öst. Tämligen rikligt med 
död ved. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,49 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 333 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Triviallövskog. 
Ädellövskog. Nordvästsluttningarna av ett 
bergsparti söder om Högås. Beståndet vetter mot 
åkermarker. Kraftledningar korsar det norr. Rikligt 
med lågor och torrakor.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,603 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 334 
Naturtyp/-er: Vattendrag – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,259 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 335 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Nordvästvänd sluttning 
med ekskog. Medelgrov ek med enstaka lönn, 
björk, al och gran. Beståndet är gallrat.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,708 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 336 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Ädellövskog. 
Sydvästsluttning på Högåsberget i Halleröd söder 
om Högås. Beståndet gränsar till åkermark och 
barrskog. Enstaka alm och ask samt asp, björk och 
fågelbär. Beståndet är gallrat.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,016 
Förordnanden:  

Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 337 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Kastebergens nordbrant. 
Naturskog, urskogsartat objekt Stort inslag av 
senvuxna träd, tydlig vegetationszonering, 
blockrikt eller storblockigt med värdefull 
kryptogamflora och ymnigt mosstäcke. Ridåskog av 
klibbal. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,84 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U01 U09 U56 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 338 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: I stort sett trädfri 
havsstrandäng. Intill vägen en lågstarräng. Bete. 
Fossil åker. Diken. En bäck mynnar i området. 
Nötkreatur betar i området och hävden är måttlig. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,136 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U56 
Kommentar: Liten del tangerar Natura 2000. 
 
Objekt ID: 339 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd – 
Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark och lövskogar 
med gamla lövträd. Markerna är kuperade och 
sluttar ner mot ett mindre vattendrag i öst. 
Tämligen rik flora. Rörligt markvatten. Ställvis går 
berget i dagen. Alskog. Bokskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,967 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 U07 U08 U09 U30 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 340 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik eller storblockig 
rasbrant. Rikligt med död ved. Gran. Vårtbjörk, 
gammal skogslind, rönn och ek. Inslag av 
skravelsten, högstubbar och ädellövlågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,444 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
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Kommentar: 
 
Objekt ID: 341 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Örtrika bäckdråg med 
klibbal, ask, gran och vårtbjörk. Rörligt markvatten 
och stora botaniska värden. Gamla lövträd och 
barrträdslågor allmänt förekommande, enstaka 
lövträdslåga. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,252 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 342 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Mindre 
höjdparti omgivet till största delen av öppna 
marker.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,545 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 343 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett mindre betat 
bokbestånd i en svag sydvästvänd sluttning. Oklart 
om detta betats under senare år. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,596 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U10 U40 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 344 
Naturtyp/-er: Småvatten – Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Ett flertal mindre 
småvatten i dikad myrmark varav många har sitt 
ursprung i torvbrytning. Potentiell livsmiljö för 
grodor och vattensalamandrar.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,128 
Förordnanden:  
Dokumentation: U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 345 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Delvis trädbevuxen hög 
nordvästvänd bergbrant med gott om lodytor och 
terrasser av varierande storlek. En storblockig 
rasbrant finns i objektet. 

NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,55 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 346 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Liten grandominerad 
bäckravin med inslag av klena lövträd som sälg och 
björk. Relativt god tillgång på död ved av främst 
klenare dimensioner både i och vid vattendraget.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,144 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U75 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 347 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – 
Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Blomrikt område som 
innefattar ett litet ängsparti, vägkanter och ett 
äldre kalhygge. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,687 
Förordnanden:  
Dokumentation: U75 U121 
Kommentar: En närliggande artrik vägkant finns 
nordväst om väg 161.  
 
Objekt ID: 348 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant och 
barrnaturskog. Stort inslag av senvuxna träd. 
Blockrikt eller storblockigt. Gamla träd rikligt 
förekommande. Relativt gott om död ved. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,617 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 349 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med svagt 
bete, sydligaste delen betas inte alls. Stora delar är 
kraftigt gödpåverkade - nedrinning från 
intilliggande åkrar och stödutfodring är troliga 
orsaker Gränsfall till ej aktuellt då floravärdena är 
låga. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,237 
Förordnanden: Strandskydd 
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Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 350 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Öppet betat 
ravinlandskap. Mer eller mindre kvävepåverkat 
nästan överallt. Terrasserade sluttningar. Området 
är måttligt till välhävdat av nötkreatur och hästar. 
Stengärdesgårdar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 9,122 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 351 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hällebäckens ravin och 
omgivande branta sluttningar med betesängar och 
lövskogsdungar. Bokskog. Triviallövskog. 
Björkhage. Ädellövskog. Ohävdat och under stark 
igenväxning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,25 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Naturvårdsområde Strandskydd 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 U19 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 352 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog. Askskog. 
Ädellövskog. Västvända sluttningar och branter. I 
norr ingår ett mindre vattenfall. Delar av området 
betas.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,905 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 353 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad betesmark i 
ravin. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,92 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 354 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mycket svag 
nordsluttning med bokskog. Gränsar till öppna 
marker och barrskog. Klen till medelgrov bok med 
inslag av gran samt enstaka björk och tall. Granen 
är medelgrov och mogen.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,953 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 355 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Mosaik av klipphed, 
gräshed och havsstrandäng på Nordtången. 
Området betas av nötkreatur och hävden är 
måttlig. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,873 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U17 U42 U56 
Kommentar: Liten del tangerar Natura 2000. 
 
Objekt ID: 356 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ekhage på Sörtången. 
Fägata i gott skick. Ädellövnaturskog. Spärrgreniga 
grova träd, rikligt med grova träd och värdefull 
kryptogamflora. Lövskogslund/Hagmarksskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,191 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U07 U08 U09 U17 
U42 U56 
Kommentar: Ekhage som eventuellt skulle behöva 
öppnas upp en del. Stora partier förbuskades 
åtminstone tidigare. 
 
Objekt ID: 357 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Klippstup på Havstens 
norra sida. Den sällsynta och fridlysta rosenroten 
har här en av kommunens två växtplatser. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,279 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U03 U17 U42 U56 
Kommentar: Kommunen ang. förekomst av 
rosenrot: kanske ligger utanför det utpekade 
området  
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Objekt ID: 358 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Naturskogsartad 
barrskog med grandominans. Stort inslag av 
senvuxna träd. Rikligt med lågor och skrymslen. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,801 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U01 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 359 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Vadholmen. Stränder 
med rikt fågelliv. Kraftig gödselpåverkan från 
fågelträck. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,11 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: Ej aktuell som betesmark. Liten del 
tangerar Natura 2000. 
 
Objekt ID: 360 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Långholmen. Stränder 
med rikt fågelliv. Restaurerbar betesmark med 
floravärden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,273 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: Tangerar Natura 2000-område 
 
Objekt ID: 361 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Restaurerbar betesmark 
med floravärden. Rikt fågelliv. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,897 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: Liten del tangerar Naturreservat och 
Natura 2000 
 
Objekt ID: 362 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark Berg och sten 
Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Brattön är en klippö med 
branta klippstup ned mot vattnet i öster. Öns 
västra del sluttar inte fullt så brant och utgör en 

fårbetad enebuskrik slänt med en mosaik av hällar 
och gräsytor.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,28 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 363 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Stora Hasselön. Betad 
ekhage strax norr om Kotången på Stora Hasselöns 
västsida. Hagen gränsar till öppna betesmarker och 
en havsstrandäng. Fd åker. Stengärdesgård. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 8,996 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U14 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 364 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betad ekhage på västra 
delen av Stora Hasselön. Medelgrov ek med inslag 
av björk i väst. Även ung ask och gran. Gränsar till 
öppna betesmarker och en havsstrandäng. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,014 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 365 
Naturtyp/-er: Skog och träd Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Lilla Hasselön är hög och 
brant och når 85 meter över havet i den centrala 
delen. Vegetationen präglas av gammal, högvuxen 
och på många håll urskogsliknande barrskog med 
grandominans. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 70,8 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U10 U17 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 366 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Smal, näringspåverkad 
havsstrandäng. Till lika delar svagt respektive väl 
hävdad genom bete. Utmed sydostsidan löper en 
väg. Stranden och de grunda och näringsrika 
sunden har stor betydelse för fågellivet. 
Floravärden. 
NVI-klass: 2 
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Area (ha): 1,427 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 367 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog väster om 
Ranneberg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,287 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 368 
Naturtyp/-er: Berg och sten Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik rasbrant med 
ädellövnaturskog. Rik förekomst av död ved som 
lågor och torrträd och kalkrik jord. Skogslind 
dominerar. Många gamla träd med håligheter och 
hamlingsspår. Höga botaniska och zoologiska 
värden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,866 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01  
Kommentar: Kommunen: I söder har 
nyckelbiotopen naggats i kanten av en avverkning. 
 
Objekt ID: 369 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogshöjd som gränsar 
till åker, bebyggelse och hällmarker. Partier med 
hällmark ingår och de västra delarna är delvis 
blockrika. En kraftledning i öster. Enstaka asp, 
björk, gran och tall samt lind i sydväst. Vid huset 
enstaka bokar. Sparsamt med död ved.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,068 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 370 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad och 
opåverkad betesmark vid en havsbukt. Stor 
betydelse för fågellivet. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,428 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 371 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad och 
opåverkad betesmark. Vid inventeringen var 
området hårt betat av får men troligtvis hyser det 
äng- och hagmarksvärden.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,372 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U10 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 372 
Naturtyp/-er: Skog och träd Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog i 
blockrik rasbrant. Höga zoologiska och botaniska 
värden. Skogslind dominerar med inslag av ek och 
gran. Gamla träd med bohål, hamlingsspår och 
innanmurken stam finns allmänt/rikligt. God 
tillgång på död ved. Stenblock med mossfällar.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,678 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U01  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 373 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad och 
opåverkad betesmark. I området hittades enstaka 
ängssvampar vilket indikerar naturvärden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,253 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 374 
Naturtyp/-er: Skog och träd Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark som växer igen 
med askskog. Ask dominerar med stort inslag av ek 
främst i öster och al i söder. Enstaka lönn, asp, 
björk och tall förekommer. Tämligen rikligt med 
lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,637 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 375 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandängen vid 
Bergs kile är en av kommunens största och en 
viktig näringslokal för sträckande vadare. Två 
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bäckar mynnar i området. Öster om ängen finns en 
mindre enbuskklädd kulle med tall, rönn och ek. 
Merparten av ytan opåverkad och utan hävd. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 11,9 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 376 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med bete. 
Svag till god hävd. Stengärdesgårdar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,648 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 377 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Bogen är ett särskilt 
värdefullt häckningsområde för fåglar knutna till 
betade strandängar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 20 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U22 U24 U42 U56 
U60 U61 
Kommentar: Strax N om viken finns en artrik 
lågstarräng, i sluttningen upp mot berget i nv skulle 
bli en fin ljunghedsmark om barrträden och 
björnbär röjdes bort. 
 
Objekt ID: 378 
Naturtyp/-er: Skog och träd Limnisk strand Äng 
och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Klibbalskkog med inslag 
av sälg och hägg. Stränder med rikt fågelliv. Obetad 
havsstrandäng med floravärden. Restaurerbar. 
Örtrik allund. Rikligt med död ved och rörligt 
markvatten. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,195 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd Biotopskydd 
Dokumentation: U01 U05 U07 U08 U09 U17 U42 
U56 
Kommentar: Ytterst liten del tangerar 
naturreservat och Natura 2000. 
 
Objekt ID: 379 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 

Beskrivning - huvuddrag: Lite svagbetad 
havsstrandäng. Upp mot vägen en lite 
gödpåverkad sluttning. Bete. Åker på äldre ek. 
karta. Rikt fågelliv. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,407 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård 
Dokumentation: U07 U08 U09 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 380 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,651 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 381 
Naturtyp/-er: Skog och träd Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin vid Mosshed. 
Sumpskog. Dikning, anslutande hyggen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,969 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 382 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Stort gravfält med ett 
hundratal högar. Trivial flora i huvuddelen av 
området. Fläckar med mera hävdgynnad 
vegetation på gravhögar i den centrala delen av 
hagen. Markerna har slagits maskinellt. Okänt när. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,08 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 383 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark Havsstrand 
Beskrivning - huvuddrag: Långsträckt betad 
havsstrandäng. I mellersta delen finns en mindre 
ekhage. Bergknalle. Östra delen är någorlunda 
välhävdad. Västra delen är helt ohävdad och är på 
väg att tas över av vass. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 8,678 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
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Dokumentation: U07 U08 U09 U21 U42 U56 
Kommentar: Liten del Natura 2000. 
 
Objekt ID: 384 
Naturtyp/-er: Skog och träd Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ängsekskog. Höjdpartier 
med branter och svaga sluttningar som vetter mot 
Havstensfjord. Större ytor med hällmark samt 
fuktiga marker i sydväst och ett antal mindre 
bäckar. Randlövskog utmed bergssidorna. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 34,36 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Naturminne 
Dokumentation: U03 U05 U09 U10 U17 U56 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 385 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Kärra-Frölandsområdet 
är en sammanslagning av ett antal skyddsvärda 
miljöer som tillsammans bildar ett stort varierat 
område med höga värden. Barrblandskog, 
barrblandskog, granskog, ekskog och triviallövskog 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 190,5 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 U31 U52 
Kommentar: Kommunen: Klass 2, med potential 
att bli 1 i framtiden om markerna hävdas och 
fortsatt exploatering begränsas. 
 
Objekt ID: 386 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Området hävdas inte 
som bete eller slåtter utan nyttjas som badplats. 
Välhävdad strand. Sandgräshed. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,453 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U12 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 387 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Tre mindre bokbestånd 
kring Sund. Föryngring av gran och bok i öst. 
Sparsamt med lågor, torrakor och boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,715 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U12 U17 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 388 
Naturtyp/-er: Skog och träd Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal med rikligt med 
död ved, rörligt markvatten och värdefull 
kryptogamflora 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,568 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 389 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Fragment av 
hällmarkstallskog med äldre, senvuxen tall. 
Beståndet är nyligen röjt. Sparsamt inslag av död 
ved, men enstaka lågor finns. Här finns även 
enstaka gamla enar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,243 
Förordnanden:  
Dokumentation: U74 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 390 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,751 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 391 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Varierad, olikåldrig skog i 
ställvis mycket brant terräng med fuktigt 
mikroklimat. Tall dominerar, varav många mycket 
gamla och grova. Riklig – mycket riklig tillgång på 
såväl stående som liggande död ved. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,62 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U74 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 392 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,953 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
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Objekt ID: 393 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal barrskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,314 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 394 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Vallemyren. Sumpskog, 
dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 11,42 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 395 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Rasbrant. Hög och jämn 
luftfuktighet. Rikligt med lågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,96 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 396 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Randbestånd 
kring Gåseberget i Hässleröd strax söder om 
Uddevalla stad. Berget omgärdas av betesmarker 
och djuren har även tillgång till skogen.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,109 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 397 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog med ek 
och tall. Stort inslag av senvuxna träd. Inslag av 
senvuxen ek och högstubbar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,243 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 398 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Hage med ädla lövträd. 
Ekskog. Allé med gamla och grova askar och 
lönnar. Betad hage med lönn och ask. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,48 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 399 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Slänter invid en 
mindre väg i nordöstra Hässleröd söder om 
Uddevalla stad. En viss blockighet förekommer i 
områdets centrala delar. Tämligen rikligt med lågor 
och torrakor. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,812 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 400 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Kalkbarrskog. Rikligt med 
död ved och rörligt markvatten. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 3,724 
Förordnanden: Naturvårdsområde Biotopskydd 
Dokumentation: U01 U17 U79 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 401 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bodeleåns dalgång. Rik 
flora och fauna, gamla ädla lövträd samt större 
sammanhängande alskog. Ek, lind, hägg, hagtorn, 
olvon och hassel på sluttningarna. Botaniska 
värden, ornitologiska värden. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 13,77 
Förordnanden: Natura 2000 Naturvårdsområde 
Strandskydd 
Dokumentation: U05 U06 U10 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 402 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Triviallövskog. 
Tämligen stort bestånd söder om Uddevalla stad. 
Ädellövskog med riklig förekomst av död ved. 
Blockrikt eller storblockigt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 14,35 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
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Dokumentation: U01 U05 U10 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 403 
Naturtyp/-er: Skog och träd Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. 
Ädellövblandskog. Mycket rik kärlväxt- och 
svampflora samt rikt fågelliv. Hällmarkskog. Rikligt 
med död ved. Blockrikt eller storblockigt. 
Bergbrant och lövträdsrik barrskog. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 25,81 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U10 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 404 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Triviallövskog. 
Sydsluttning som gränsar till väg i syd och till 
igenväxande hagmarker i öst. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,713 
Förordnanden: Natura 2000 
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 405 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog. Triviallövskog 
med ädellövinslag. Bäckravin och en ekbevuxen 
kulle. Ädellövnaturskog med gamla och grova träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,572 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 406 
Naturtyp/-er: Skog och träd Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ett kuperat område i 
Bratteröd. Innesluter och gränsen till betesmarker. 
Ask, ek och klen al dominerar växelvis. Grövre 
askarna i norr. Ek utgör randbestånd i söder. 
Sparsamt med död ved. Källpåverkad mark på ett 
par platser.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,32 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
Liten del berörs av strandskydd. 
Objekt ID: 407 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Lövskog öster om 
Nybygget. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,815 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 408 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett ekskogsparti vid 
vattenverket. Ung till mogen ek med enstaka gran 
och tall.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,525 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 409 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Östvänd 
ekskogssluttning öster om Kampetegen.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,653 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 410 
Naturtyp/-er: Skog och träd Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog, 
lövblandad barrskog och ädellövskog. Bäck. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,077 
Förordnanden: Naturreservat 
Dokumentation: U82 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 411 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskog med stort inslag 
av senvuxna träd. Tall dominerar med inslag av ek, 
gran och asp. Sparsamt med död ved. Enstaka 
nordvänd lodyta. Mossfällar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,283 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 412 
Naturtyp/-er: Berg och sten Skog och träd 
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Beskrivning - huvuddrag: Nordbranter på 
Nordbergen. Rikligt med död ved och stort inslag 
av senvuxna träd. Tall, gren, ek och asp. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,753 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 413 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Liten sprickdal i fasta 
berget. Rikligt med döende och döda träd som 
lågor och högstubbar. Grandominerat med inslag 
av ek och tall. Gamla träd vanligt förekommande. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,074 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 414 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogsklädd brant på 
Nordbergen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,989 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 415 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskog i Nordbergens 
nordvästsluttning. Grandominerat med riklig 
tillgång på död ved som högstubbar, torrträd och 
lågor, både av barr- och lövträd. Inslag av block och 
lodytor med sipperstråk. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,023 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 416 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Storemosse. Sumpskog. 
Påverkan genom dikning och väg.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 15,23 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 417 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre med medelgrov 
ek samt enstaka björk och tall strax intill järnvägen. 
En, hassel och rönn i buskskiktet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,655 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 418 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Två ekkullar omgivna av 
åker och betesmark. I trädskiktet finns medelgrov 
ek och enstaka björk, körsbär, sälg och gran. Rönn, 
rosor och slån i buskskiktet. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,556 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U05 U10 
Kommentar: Kullarna har stor betydelse för 
landskapsbilden. Den södra är utpekad som Sks 
Naturvärdesobjekt. 
 
Objekt ID: 419 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Beteshage med ädla 
lövträd. Höjdparti omgärdat av öppna marker. 
Mindre hällmarkspartier. Medelgrov ek, enstaka 
grov, enstaka björk, gran och tall. Träden står glest 
i sydväst och utgör en karaktäristisk ekhage. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,667 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 420 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog norr om 
Forshälla. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,216 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 421 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hage med ädellövträd I 
Forshällaåns dalgång. Västvänd sluttning med en 
ekhage där träden står ganska tätt. I hagens 
utkanter står enstaka tall, gran och björk. I 
buskskiktet växer många enar. 
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NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,7 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 422 
Naturtyp/-er: Berg och sten Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik rasbrant med 
björk, ek och gran. Bergväggar med sipperstråk, 
gamla grova granar, gamla lövträd, fuktiga 
stamundersidor och mossblock. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,268 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 423 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekrandskog mellan åkrar 
och ett bergsparti. Trädskiktet domineras av ung 
ek. Även några mogna ekar, enstaka al, asp, björk, 
sälg, gran och tall. En mindre del av objektet är 
alskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,395 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 424 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckdal med riklig 
förekomst av grova träd. I området växer ask, ek, 
björk, klibbal och gran. Sparsamt med död ved i 
form av högstubbar, torrträd och lågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,061 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 425 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Blandlövhage i sydvänd 
slänt omgärdad av äldre ekar. Södra delen är brant 
och berg går i dagen. Välhävdat och till stor del 
opåverkat.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,542 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: Kommunen: Tidigare ska öppen 
hagmark ha ingått, men jag tror att det har byggts 

ett hus där. en stor del av ÄoH-området undantogs 
vid den senare inventeringen, troligen på grund av 
igenväxning och ny bebyggelse 
 
Objekt ID: 426 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Albestånd med gott om 
död ved samt nyckelbiotopsklassad hassellund i de 
centrala delarna. Gott om stående och liggande 
död ved samt gammal hassel och relativt många 
träd med håligheter. Ett vattendrag rinner genom 
området. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,564 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 427 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ett större, välbetat 
höjdparti som till stor del är kvävepåverkat. Buskrik 
ostsluttning med öar av hällmark samt en 
höjdplatå som visar spår efter gammalt åkerbruk. I 
omgivningarna finns åkermark, i sydost skog.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,397 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 428 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövbarrblandskog på 
Vettebergets sydsluttningar. Ekskog med inslag av 
gran, björk och tall. I området finns enstaka lågor. 
Glest buskskikt med en, brakved och rönn. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,446 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 429 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betat höjdparti öster om 
Brännerisbäcken. På 80-talet välhävdad men 
senare är mer än halva ytan ohävdad/svagt 
hävdad. Ingen/svag näringspåverkan. Inslag av 
gran, björk, tall och ek. En, slån och nypon spridda i 
området. En väg i norr. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,388 
Förordnanden:  
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Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 430 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre område med 
ekskog och triviallövskog. Björk dominerar i söder 
där beståndet angränsar till bebyggelse. Ek 
dominerar i norr. Inslag av gamla grova, glest 
stående ekar och däremellan kraftig föryngring av 
ek. Även silvergran och storvuxen rönn. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,223 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 431 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark i 
nordsluttning väster om Forshälla kyrka. Tidigare 
hackslått. I norr finns en väg och i söder en gård. 
Vid vägen i norr är trädskiktet tämligen tätt och 
marken stenig. Trädskiktet utgörs främst av ung 
triviallöv. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,682 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 432 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskog av 
urskogskaraktär. Inslag av senvuxen gran. Hög och 
jämn luftfuktighet, värdefull kryptogamflora och 
ymniga mosstäcken. Många skrymslen, kjolgranar 
och mossblock. Enstaka lågor och torrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,222 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 433 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad och 
opåverkad äng med floravärden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,779 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 434 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med 
hällmarksskog. Synlig betespåverkan av tidigare 
skogsbete. Äldre granskog med inslag av tall och 
asp, vissa sockelbildande. Värdefull kryptogamflora 
och ymniga mosstäcken. Lågor, lodytor och 
mossblock. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,781 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 435 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog vid Lommern. 
Anslutande hyggen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 11,87 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 436 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskog med riklig 
förekomst av döda träd, lågor och högstubbar. 
Talldominerat med inslag av björk och gran. Många 
av granarna och tallarna är gamla. Solexponerade 
barrträdslågor.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,503 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 437 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog sydost om 
Lommern. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,152 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 438 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog norr om 
Lommern. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,132 
Förordnanden:  
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Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 439 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Gunnarsmossen. Ett 
flöde, som delvis är utdikat, förbinder mossen med 
Store mosse. Dikning, väg. Sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,155 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U06 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 440 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Dyremosse. Del av Store 
mosse. Svagt välvd mosse. Dikning, väg. Sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,105 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U06 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 441 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Stabilt myrkomplex med 
typisk vegetationszonering. En nästan plan myr av 
delvis mosse och delvis intermediär myrkaraktär. 
Endast enstaka tallar finns på myrplanet. Kärr, 
sumpskog med gran, tall och björk. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 18,27 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U06 U17 U20 U42 U46 U53 U63 
U64 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 442 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Glesbevuxet 
sumpskogsparti dominerat av björk med gran och 
enstaka tallar. I västra kanten finns ett risbo i 
toppen av en gran, troligen av ormvråk eller 
duvhök. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,227 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 443 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Blockbrant med en bård 
av ek, björk och asp. Fuktigt mikroklimat. 
Bergväggar och block i branten har en riklig påväxt 
av mossor. Gott om mossbevuxna lågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,735 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 444 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Igenväxande 
hagmarksmiljöer med åkerholme och lövträd samt 
en enstaka grövre gran.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,26 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 445 
Naturtyp/-er: Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäck som rinner från 
Gluppemyren mot Restebäcken/Häljerödssjön. I 
norra delen rinner den i en ravin ned mot 
Restebäcken/Häljerödssjön. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,131 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U53 
Kommentar: Liten del i N omfattas av strandskydd 
 
Objekt ID: 446 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Igenväxande 
hagmarksmiljöer med åkerholme och lövträd samt 
en enstaka grövre gran.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,134 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 447 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Röremyr är en öppen 
mosse som avvattnas med ett flöde som rinner ned 
mot Häljerödsjön i norr. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,178 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
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Objekt ID: 448 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmark med olikåldrig 
tall. Stort inslag av kala hällar och äldre tallar i 
nordväst. I den östra delen är skogen tätare och 
tallarna klenare, här finns även ett fåtal 
medelgrova ekar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,609 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 449 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Liten sumpskog väster 
om Röremyr. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,201 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 450 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergssluttning med 
hällmarker, äldre träd och lövträd. Relativt stort 
inslag av död ved. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,261 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 451 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Örtrikt bäckdråg, 
bäckravin, rikligt med död ved och rikligt med 
vedsvampar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,383 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 452 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Litet ekbestånd söder 
om Resteröd. En väg sträcker sig genom området 
och i norr ansluter till bebyggelse. Relativt unga 
ekar dominerar. Även enstaka björk, gran och tall 
förekommer. Mycket sparsamt med död ved.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,383 
Förordnanden:  

Dokumentation: U05 
Kommentar: Kommunen: Området har ritats om 
eftersom nya(?) hus har byggts sedan 
ädellövskogsinventeringen genomfördes. 
 
Objekt ID: 453 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark som tidigare 
varit åker. Idag är västra delen en öppen hagmark 
och östra en ekhage med ask och björk samt 
blommande/bärande buskar och träd. Flera 
värdefulla hagmarksträd, främst ekar. Hävden är 
mestadels svag och området är delvis gödpåverkat.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,917 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 U10 
Kommentar: Kommunen: Områdets främsta 
värden är knutna till träden. Snarare 3, det verkar 
inte vara så välhävdat längre 
 
Objekt ID: 454 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Trädklädd hage i svag 
sydsluttning med ek samt enstaka asp, björk, gran 
och tall. Buskskikt med rönn och hagtorn. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,506 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 455 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Buskrik betesmark med 
en, nypon, slån och björnbär på järnåldersgravfält 
och fossila åkrar. Välbetat av nötdjur på 80-talet. 
Numera ohävdat, gödpåverkat och igenväxande. 
Floravärden finns kvar, främst i de igenväxande 
brynen. Enstaka ek och tall.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,835 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 U29 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 456 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandäng mot 
Stranderännan. Ängen, som tidigare varit åker, 
betas men hävden är svag. I norra delen är 
betestrycket lite hårdare. Floravärden och en grov 
hagmarksek. Stranden och de grunda och 
näringsrika sunden har stor betydelse för 
fågellivet.  
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NVI-klass: 2 
Area (ha): 8,673 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 457 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog med inslag av 
björk, al och ställvis gran. På höjden förekommer 
enstaka tall och lind. I nordväst stort inslag av 
björk. Branta bergväggar och hällmarker. En 
kraftledning korsar beståndet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 7,244 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 458 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Höjdparti med ekskog 
som här och var övergår i triviallövskog. Starkt 
inslag och björk, samt enstaka lönn, sälg och gran. I 
buskskiktet finns hassel, rönn och brakved. I öst 
gränsar området mot E6. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,511 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
Kommunen: Ungefär halva det ursprungliga 
området har fallit bort på grund av byggandet av 
motorvägen i öst. 
 
Objekt ID: 459 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre höjdparti med 
ekskog. Körsbär och enstaka lind, lönn, al, asp, 
björk och gran. Buskskikt med brakved, hassel, 
rönn och vinbär. Mycket sparsamt med död ved. 
Gränsar till öppna marker och bebyggelse. Bildar 
skogsbryn i söder. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,187 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 460 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ek- och triviallövskog på 
Tokullen mellan E6 och Bohusbanan. Ek dominerar 
i söder medan inslaget av björk i norr och gran i 

väst är starkt. Även lind och asp förekommer. En, 
hassel och rönn i buskskiktet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,908 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 461 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre skogsbestånd 
med alm, ask och al samt enstaka lönn, sälg och 
gran. Tämligen rikligt med boträd. Rikligt med 
grova träd. Kalkrik jordart. Sparsamt med lågor och 
torrakor. Korsas av kraftledning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,554 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 U31 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 462 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog väster om 
Häljeröd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,647 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 463 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog i väst och 
sydsluttningar av större bergsparti som i sydost 
övergår i björkdominerad triviallövskog. Enstaka 
lind, asp, ask och gran förekommer. Sparsamt med 
död ved.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,942 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 464 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark i en bäckravin 
som betas av nötkreatur. Korsas av en kraftledning. 
Ek och al dominerar. Enstaka lönn, björk, asp, sälg, 
gran, apel och körsbär förekommer. Glest 
buskskikt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,537 
Förordnanden: Strandskydd 
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Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 465 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog och hagmark i 
sydvästra Höggeröd. Bäckravin/hagmark med ask, 
lönn och körsbär. Södra delen utgörs av en mogen 
ekskog med inslag av björk, delvis gamla aspar och 
enstaka gran. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,746 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U07 U08 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 466 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskog med björk och 
asp. Inslag av ask och en hel del ek. Enstaka sälg 
och gran. I nordost dominans av ask. Mycket 
sparsam förekomst av död ved. Gränsar till 
betesmarker i norr och öst samt ungskog i sydost. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,484 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 467 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant öster om Stålås. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,279 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 468 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Väst- och sydbranter 
strax intill E6:an norr om Ljungskile. Här växer klen 
till medelgrov ek med ett ställvis starkt inslag av 
björk, men också enstaka, lind, lönn, alm, gran och 
tall. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,152 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 469 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog i en 
stark sluttning med mycket ek och en del tall. 

Sparsamt med döda eller döende gamla träd, 
barrträdslågor och torrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,84 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 470 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog av 
naturskogskaraktär på en höjd. Många gamla, 
senvuxna träd, främst av ek, tall, och gran. En del 
död ved i form av högstubbar, barrträdslågor och 
torrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,399 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 471 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Blandskog på 
Rannebergs sydsluttning. Skogen är relativt ung 
med ek, al, asp, gran och tall. I området finns 
branta bergväggar. Tämligen stark föryngring av 
gran. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,876 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 472 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Kärrskog söder om 
Häljeröddsjön. Ingen öppen vattenyta. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,966 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 473 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrdominerad kärrskog 
med inslag av al, gran och björk. Området är 
väldigt blött med stort inslag av bladvass. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,154 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
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Objekt ID: 474 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Nordvänd blockbrant 
omgiven av granskog och en del vindfällen intill 
blocken 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,493 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 475 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sydvänd bergbrant. 
Urskogsartad granskog med inslag av ek och lind. 
Rikligt med lågor och skrymslen. Enstaka gamla och 
grova ekar. Gamla skogslindar med bukettformigt 
växtsätt. Död ved som lågor och torrträd. Gränsar i 
söder till Kolbengtserödssjöns strand. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,372 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 476 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Dalgång norr om 
Kolbengtserödssjön. Höjdparti med ekkrattskog, 
tall och en. Urskogsartad brant med stort inslag av 
senvuxna träd, rikligt med lågor och värdefull 
kryptogamflora. Lövrik barrnaturskog/örtrikt 
bäckdråg. Källpåverkat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,516 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U42 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 477 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Svag sluttning med 
ekskog norr om Kolbengtserödsjön. Smalt brantare 
par med viss blockighet i norr. Fuktstråk i den 
södra delen. Stort hasselbestånd. Naturskogsartad 
barrskog med gott om senvuxna träd och lågor. 
Värdefull kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,568 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U09 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 478 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Blandskog av ek och tall 
på en höjd. En växer i de öppnare delarna. Rikligt 
med död ved i olika stadier.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,621 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 479 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Höjd med blandskog, 
äldre tall och olikåldrig ek. En i buskskiktet. Stort 
inslag av död ved i varierade stadier. I sydvästra 
delen inslag av bok. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,595 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 480 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockbrant med smal 
lövkorridor av bland annat lind. Ett flertal lågor och 
stående döda grova barrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,513 
Förordnanden:  
Dokumentation: U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 481 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrdominerad kärrskog 
med ett litet inslag lövträd.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,209 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 482 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövbarrblandskog. 
Öst och sydsluttningar nordost om 
Kolbengtserödsjön. Gränsar till åker, barrskog och 
hagmark. En liten väg och bäck i öster. 
Blockrik/storblockig bergbrant med värdefull 
kryptogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,151 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 U09 U53 
Kommentar: 
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Objekt ID: 483 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekbevuxen kulle som 
är/varit betad. Omges av granplantering I norr och 
öppen betesmark i övrigt. Mindre partier av 
hällmark. Mogen ek dominerar. Enstaka lind, lönn, 
asp, björk, gran och körsbär. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,122 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U09 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 484 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark i östra Toften 
nordost om Kolbengtserödsjön. Gränsar till öppen 
betesmark i öst och åker i väst. I trädskiktet finns 
klen till medelgrov alm och ask, medelgrov ek samt 
klen lind och lönn m. fl. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 5,592 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 485 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre höjdparti med 
relativt gles ekskog och små hällmarksområden. 
Ung till mogen ek dominerar. Inslag av enstaka 
alm, bok, lönn, björk, körsbär, gran, ask och lönn. 
Några grova bokar. Bebyggelse i väst och i nordost 
öppna marker.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,478 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 486 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bok- och ekskog i syd- 
och västsluttningar. Nordligaste västbranten delvis 
blockrik. Relativt gott om lågor och torrakor. Åkrar 
söder om området. I norr betesmarker och 
bebyggelse. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 7,217 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U03 U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 487 
Naturtyp/-er: Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Funneshultssjöns 
stränder. Stora delar är täta vassar av säv eller 
bladvass. I höljorna finns bl.a. kaveldun och 
svärdslilja. Stora starrmader med bl.a. vass-starr 
och bunkestarr. Ornitologiska värden. Limnogent 
strandkomplex. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 21,73 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U09 U17 U21 U42 U59 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 488 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergsklack med 
hällmarkstallskog och ett brant stup mot 
Funneshultssjön. Naturskogsartad barrskog i 
sluttningarna. Rikblockig rasbrant med 
ängsgranskog och intressant flora. Lämplig för 
klipphäckande fåglar. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 20,58 
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsavtal  
Dokumentation: U03 U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 489 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik 
barrnaturskog 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,758 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 490 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med stort 
inslag av gamla, senvuxna träd. Främst ek, men 
även tall och gran. Relativt gott om gamla tallar 
och gamla grova granar. Sparsamt med död ved, 
främst som högstubbar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,816 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 491 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Tidvis övesvämmad 
alsumpskog utmed bäcken från Stendammen. 
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Marken är därför fläckvis täckt med sand. Relativt 
klen al och inslag av gran och björk.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,48 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U51 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 492 
Naturtyp/-er: Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Topogent kärr, rikkärr. 
Sjön Lilla Djup omges av näringsrika topogena kärr. 
Delar av de topogena kärren har en kalkkrävande 
flora. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 14,2 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U03 U06 U17 U20 U21 U32 U37 
U39 U42 U46 U48 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 493 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Skogklätt berg med 
branta sidor. Vissa delar håller naturskog av 
mycket hög kvalitet. Rasbrant på nordsidan 
exklusiv kryptogamflora. På krönen finns glesa 
hällmarksskogar 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 58,34 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U17 U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 494 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Tallmosse med 
välutvecklade laggkärr, oskadade av torvtäkt. 
Tallskogen är till stor del gallrad, men tillväxten är 
långsam. Mindre rikkärr med relativt stora 
botaniska värden vid Tegemossens utlopp. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,89 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U21 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 495 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskogklädd höjd som 
stupar brant mot Vassbosjön. Ställvis 
naturskogsartad, orörd skog. Dominans av 
blåbärsgranskog med stort inslag av 
hällmarkstallskog med ek i söder. Lämpligt för 
klipphäckande fåglar. Rik flora. 

NVI-klass: 2 
Area (ha): 53,39 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U21 U42 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 496 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Brant med stort inslag av 
senvuxna träd och död ved. Gran, ek och inslag av 
tall och asp. Flera granar och enstaka aspar är 
gamla och grova. Många ekar är mycket gamla. 
Relativt gott om lövträdslågor, sparsamt med 
torrträd och hålträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,128 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: Drygt halva det ursprungliga området 
har förstörts genom avverkning, söder och väster 
om nuvarande gränsdragning.  
 
Objekt ID: 497 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik barrskog 
öster om Tegen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,042 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 498 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant norr om Buvattnet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,297 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 499 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekbestånd väster om 
Torpet, gränsar till väg i söder. I området finns 
branta bergväggar och en viss blockrikedom. Även 
enstaka lönn, alm, ask, körsbär, asp, björk, gran 
och tall. Tämligen rikligt med död ved. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,233 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U121 
Kommentar: 
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Objekt ID: 500 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ohävdad och igenvuxen f 
d slåtteräng. Rika bestånd sv svinrot, ängsvädd, 
stagg, m m. Vidkronig ek och björk. Enstaka 
röjningsrösen och stenmursrester.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,248 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 501 
Naturtyp/-er: Limnisk strand – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark mellan 
Krokevattnet och Ivarsbosjön. Sumpskog. Dikning.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 8,709 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 502 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Före detta åker som 
övergått till att skötas som slåtteräng. Hela 
området är välhävdat och näringspåverkan är svag 
och delvis obefintlig. I området finns fruktträd och 
flera hävdgynnade örter förekommer. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,273 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 503 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckmiljö norr om 
Ivarsbosjön. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,566 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U17 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 504 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik bergbrant med 
ädellövnaturskog. Ek och relativt mycket tall i 
beståndet. Inslag av gran och asp. Även senvuxna 
ekar och en del gamla döende träd, högstubbar, 
ädellövträdslågor, torrträd och lågor av andra 
lövträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,762 

Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U09 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 505 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog 
med gran, ek och tall. Området ligger i en stark 
sluttning. Inslaget av senvuxna träd, främst ek, är 
stort. Sparsamt med högstubbar och torrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,244 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 506 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog med inslag av 
gran på öst och sydbranter i Ivarsbo. Enstaka björk 
och tall. Norra delarna uppvisar viss blockrikedom. 
Området gränsar till gran- och tallskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,526 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 507 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre platå där den 
lövrika södra branten har inslag av senvuxen ek 
och tall. Området ansluter till flera andra mindre 
ytor med beskrivna naturvärden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,18 
Förordnanden:  
Dokumentation: U54 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 508 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskogsområde med 
delvis öppen vattenspegel. Träden utgörs av björk, 
tall och torrakor. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,246 
Förordnanden:  
Dokumentation: U54 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 509 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sluttande platå där den 
västra delen är lövrik med olikåldrig lucker skog av 
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främst äldre ek och tall. Lunglav, fällmossa, 
krushättemossa och klippfrullania noterades på 
flera ekar.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,99 
Förordnanden:  
Dokumentation: U54 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 510 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sluttning med mogen 
granskog. Tidigare bedömd som lämplig miljö för 
skogshöns. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,788 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U54 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 511 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ett mindre område, som 
utgörs av en sluttning bevuxen av främst äldre ek, 
tall samt grövre björkar och aspar. Måttlig 
förekomst av torrakor, lågor och hålträd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,413 
Förordnanden:  
Dokumentation: U54 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 512 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskog i västbranter 
med branta bergväggar och rasbranter. Västra 
delen betas. Ek och lönn på höjden, inslag av björk 
och asp i väster. Även enstaka alm, ask, sälg, gran 
och tall. Fuktstråk. Sparsamt med död ved. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,011 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 513 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hage med ädellövträd på 
ett höjdparti. Stenbunden mark med berg i dagen. 
Torrängspartier. Alm, ask, ek, lönn, björk och apel 
samt slån, nypon, en och hassel. Gammal alm. 
Välhävdat med svag gödselpåverkan. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,926 
Förordnanden:  

Dokumentation: U05 U07 U08 U09 U10 
Kommentar: Kommunen antecknar att de inte tror 
det kan vara välhävdat längre. 
 
Objekt ID: 514 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekdominerad 
ängslövskog med rik örtvegetation och typisk 
lundkaraktär. Trädskiktet domineras av skogsek 
med stort inslag av ask och björk. En grov alm och 
enstaka lönnar finns i beståndet. Buskskiktet 
domineras av hassel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,253 
Förordnanden:  
Dokumentation: U09 U21 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 515 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark – 
Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Skogsbestånd med 
igenväxande hagmarker i söder och triviallövskog 
med ädellövinslag i norr. Ekdominerat i söder med 
inslag av lönn, lind, alm och björk. I norr dominerar 
björk. En bäck och en väg i norr. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,276 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 516 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Öppen hagmark och 
sötvattenstrandäng som utgörs av en nordsluttning 
i Vassbo samt ett närliggande strandparti vid 
Vassbosjön. Strandängen begränsas av vägar. 
Sluttningen ligger mellan två gårdar. God hävd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,82 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 517 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Höjdparti med ekskog 
och triviallöv med ädellövinslag. Gränsar till 
Vassbosjön och till åker. I norr förekommer bitvis 
bete. Här finns skogsbryn mot öppna betesmarker. 
I sydost finns kraftigt vittrande kalkrika bergarter. 
Rik flora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,82 
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Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U09 U17 U53 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 518 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant norr om 
Vassbosjön. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,229 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 519 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med ek, gran, 
tall, klibbal och ask. Genom området/nedan 
branten rinner en bäck. Hög och jämn 
luftfuktighet. Värdefulla element som förekommer 
är döende gamla träd, högstubbar och 
lövträdslågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,818 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 520 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskog med gran, tall 
och ek, delvis av naturskogskaraktär. Rikligt med 
senvuxna träd, död ved och lågor. Några av tallarna 
är gamla med pansarbark. Skravelsten nedanför 
berget. Hällmarkspartier. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,794 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 521 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre, plan myr med 
vegetation av intermediär typ i en bergsgryta 
omgiven av vidsträckta hyggen och branta berg 
med tallskog. Öppen och ovanligt blöt med höljor i 
centrala delar.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 20,52 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 522 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogklädd 
bergkulle/brant sydost om Björnemaden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,422 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 523 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bergsbrant med stort 
inslag av senvuxna ekar och enstaka torrträd. Ek 
och tall växer i beståndet. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,769 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 524 
Naturtyp/-er: Myr – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Jättesåsmossen. 
Hydrologiskt opåverkad mosse. Orört. Topogent 
kärr. Ingrepp saknas. I norr växer sumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,118 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 525 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Restaurerbar betesmark 
med floravärden. Örtrik friskäng av rödventyp. Gles 
trädtäckning.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,488 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 526 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betad ekkulle i Jättesås. 
Hagen omges av öppna betesmarker. I väst stupar 
berget brant ner mot en väg.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,052 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 U10 
Kommentar: 
 
 



Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 2 – OBJEKTSFÖRTECKNING LANDMILJÖER 
2019-11-04  
 

 60 

Objekt ID: 527 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre höjdparti med 
lövträdsklädd hagmark. I trädskiktet förekommer 
ek, alm, ask, björk, gran och inslag av lind, 
framförallt I nordväst. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,874 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 528 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Naturskogsartad lövskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,635 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U78 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 529 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Granklädd och 
källpåverkad bäckdal med hög och jämn 
luftfuktighet. Värdefulla element I form av 
högstubbar, barrträdslågor och enstaka lövträd 
med sockel förekommer.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,843 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 530 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog. 
Tämligen branta bergväggar och hällmarkspartier. 
Klen till medelgrov ek med enstaka ung lind, lönn, 
asp och björk. Inslag av gran och tall. Sparsamt till 
ställvis rikligt med död ved. Senvuxna träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,23 
Förordnanden: Naturreservat 
Dokumentation: U01 U05 U35 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 531 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog med 
stort inslag av senvuxna träd. Främst ek med stort 
inslag av tall och visst inslag av gran. Döende gamla 
träd, gamla ekar, mossfällar på ekstammar och 
barrträdslågor. 
NVI-klass: 2 

Area (ha): 0,65 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 532 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad svag 
västsluttning. Den övre delen utgörs av betesmark 
medan den nedre planare delen är slåttermark. 
Gränsar till lövskog, åkermark och barrskog. Apel, 
björk och en. I kanterna rikligt med hassel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,501 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 533 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog vid St 
Tokevattnet. Påverkan genom dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,501 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 534 
Naturtyp/-er: Myr – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Djupemossen. 
Sumpskog. Påverkan genom dikning och 
anslutande väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 9,176 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 535 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogsklädd 
sydvästsluttning. Nästan hela området utgörs av 
rasbranter. Ek och enstaka lönn, björk och gran 
växer I beståndet. Mycket sparsamt med död ved 
och boträd. Glest buskskikt med hassel och rönn. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,454 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 536 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
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Beskrivning - huvuddrag: En lövrik utplanande 
brant med varierande ålder på träden. De äldsta 
och grövsta ekarna och tallarna finns I den 
brantare västra delen där lunglav (NT) och flera 
signalarter av mossor noterades.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,841 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U54  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 537 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Halvöppen myr av 
mossekaraktär. Själva mosseplanet uppvisar 
ordinär mossevegetation medan randkärret i norr 
står under inflytande av mineralrikt vatten med en 
rikkärrsliknande flora. Diken. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 30,38 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 538 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre ekbestånd med 
klen till medelgrov ek och enstaka asp, björk, gran 
och tall. Igenvuxen betes- och slåttermark. 
Gallringar har gjorts vilket gynnat eken, men när 
den senaste ägde rum är oklart. Glest buskskikt. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,081 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 539 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekbestånd med 
medegrov ek och enstaka granar och aspar. I ett 
försumpat parti i sydväst växer björk, al och sälg. 
En bäck och mindre rasbranter. Lövrik 
barrnaturskog med riklig tillgång på död ved och 
senvuxna träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 9,142 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 540 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sydvända branter invid 
stora Källebergsvattnet. Mindre partier med 

rasbranter. Medelgrov mogen ek med starkt inslag 
av gran och enstaka alm, lind, asp och björk. Lind i 
rasbranterna. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,2 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 541 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Löväng och lövrik 
barrnaturskog vid en gammal torpruin. Gran, ek, 
lönn, björk och asp. Gott om död ved och 
luftfuktigheten är hög och jämn. Senvuxna, grova, 
hamlade och gamla träd. Rik flora och kalkhaltig 
jordart.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,643 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 542 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Djurhults mosse. Svagt 
välvd. Påverkan genom dikning, torvtäkt och 
anslutande väg.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 33,39 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 543 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blandskogsbestånd med 
medelgrov ek i söder och ett starkt inslag av björk 
och asp i sydväst. Norra delarna domineras av gran 
med inslag av ek och enstaka tall. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,99 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 544 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Tokemossen är en 
mossemyr som är öppen i södra delen och 
tallbevuxen i norr. Avvattnas väster- och söderut. 
Myrkomplex. dikning, kraftledning, anslutande väg, 
svagt välvd. 
NVI-klass: 3 
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Area (ha): 42,94 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 545 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Långsträckt, halvöppen 
mosse som österut övergår i en tallmosse. Bitvis 
kantad av en lagg.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 53,11 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 U20 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 546 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Brände mosse. 
Sumpskog. Påverkad genom dikning och väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 7,39 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 547 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Nordgårds mosse. 
Sumpskog. Påverkan genom dikning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 15,75 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 548 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Öppen hagmark på ett 
höjdparti som åtminstone tidigare betats av hästar. 
Ogödslat men näringspåverkat på vissa håll. 
Stengärdsgård. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,784 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 549 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre med ett 
ekbestånd av medelgrova träd. Enstaka lind, asp 
och björk. Bäck. Västra delarna korsas av en väg 
och en del bebyggelse ligger inom området.  
NVI-klass: 3 

Area (ha): 1,492 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 550 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Restaurerbar betesmark 
som gränsar till skog i norr och öppna betesmarker 
i söder. Trädskiktet domineras i väst av ek. I öst 
finns ett björkdominerat parti. En och hassel 
dominerar buskskiktet. Även ung gran och rönn. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,254 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 551 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog med stort 
inslag av senvuxna träd samt många döda träd och 
högstubbar. I beståndet växer ek, gran, björk, 
klibbal och lönn. Bäck. många av lönnarna och 
ekarna är gamla med mossfällar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,107 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 552 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Blockrik begrbrant med 
stort inslag av senvuxna träd. Ek, varav några 
exemplar är gamla, dominerar. Stort inslag av tall 
och gran samt lite asp. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,392 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 553 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrsumpskog norr om 
Norgård. Endast den sydvästra delen återstår efter 
att resten har avverkats. Ca en fjärdedel av den 
ursprungliga ytan. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,227 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
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Objekt ID: 554 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik barrskog 
söder om Köperöd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,509 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 555 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Randbestånd utmed 
sydvänd bergsbrant. Storblockigt I vissa partier. Ek 
och ask dominerar med inslag av alm, lönn och al, 
samt enstaka björk, asp och gran. Sparsam tillång 
på död ved och boträd. Rik flora. Rasbrant. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,015 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 556 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarksskog, rikligt 
med död ved och stort inslag av senvuxna träd. 
Sydvästra delen har förstörts genom avverkning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,453 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: Kommunen: Sydvästra delen har 
förstörts genom avverkning 
 
Objekt ID: 557 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gransumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,61 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 558 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Hattemosse, 
myrkomplex, dikning. Sluttande mosse. Sumpskog.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 17,22 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 559 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Myr väster om Råsseröd. 
Koncentrisk mosse, dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 23,82 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 560 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Naturlig skogsbäck, liten 
sprickdal i fasta berget. Blockrikt eller storblockigt. 
Rikligt med död ved. Även jätteträd och lodytor. 
Grandominerat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,89 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 561 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog sydväst om 
Stubbekas. Dikning, väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 12,58 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 562 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Restaurerbar betesmark 
under igenväxning. Floravärden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,826 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 563 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmarksområde väster 
om Stenshult. Lövsumpskog. Dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,663 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 564 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 



Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 2 – OBJEKTSFÖRTECKNING LANDMILJÖER 
2019-11-04  
 

 64 

Beskrivning - huvuddrag: Betad skog med en 
gammal stig, odlingsrösen, stengärdesgårdar och 
ett gammalt torp/riun. Gran och tall dominerar. 
Flera gamla och grova granar. Rikligt med död ved, 
enstaka gamla lönnar och andra lövträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 15,11 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U01 U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 566 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Naturskogsartad 
barrskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,941 
Förordnanden: Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U78 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 567 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog sydost om 
Stenshult. Dikning. Myr söder om Mattekasen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,63 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 568 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog utmed 
Byrströmmens sydstrand. Dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 7,618 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 569 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Byströmsmossen. 
Myrkomplex. Anslutande hyggen, dikning. 
Topogent kärr, sumpskog.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,903 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 570 
Naturtyp/-er: Myr 

Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog väster om 
Byrströmsmossen. Myrkomplex. Anslutande 
hyggen dikning. Topogent kärr. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,055 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 571 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant. Norra delen har 
avverkats. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,484 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 572 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog med 
insprängda kärrmarker och sumpskogar. En stor 
del av denna har i nordväst förstörts av en 
grustäkt. Myrarna är påverkade av dikning och en 
kraftledning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 38,97 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U06 
Kommentar: Ytterst liten del i S berörs av 
strandskydd. 
 
Objekt ID: 573 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal hagmark norr 
om Glimmingen. Torpläge, torpruin Upphörd 
beteshävd men rikligt med grova träd. Gränsar i 
norr, öst och väst till motorbana. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,152 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: Kommunen: Det står både betad och 
upphört bete. 
 
Objekt ID: 574 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Till större delen 
välhävdad betesmark. Fossil åker. Dike. Fruktträd. 
Värdefull oxel, med hål. Bäck. 2 småvatten. 
Fuktdråg, barjord/sandblottor ca 10 m2. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,413 
Förordnanden: Naturreservat 
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Dokumentation: U07 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 575 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog på mindre 
höjdparti invid riksväg 44 i Ramseröd. 
Kraftledningar går genom området.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,926 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 576 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog på höjdparti, 
omgärdat av vägar och bebyggelse. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,518 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 577 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog och triviallövskog 
utmed Bäveån. västsluttning som gränsar till öppen 
mark i söder. Kraftledning går genom området. 
Alskog med tämligen rik flora. Blockrik bergbrant 
med senvuxna träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,326 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 578 
Naturtyp/-er: Limnisk strand – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark vid Surveln. 
Hydrologiskt opåverkat. Orört. Botaniska och 
ornitologiska värden. Komplex av våta marktyper. 
Sjöstrand, sumpskog. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 7,163 
Förordnanden: Naturreservat Strandskydd 
Dokumentation: U06 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 579 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Restaurerbar buskrik 
betesmark vid Skäldalen. Floravärden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,061 

Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 580 
Naturtyp/-er: Limnisk strand – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark i 
Snigelrödbäckens dalgång. Sumpskog. Dikning och 
väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 9,281 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 581 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Örtrik före detta 
åkermark och en nordvästsluttning. I sluttningens 
övre del finns öar av hällmark. Strax söder om 
området ligger gården Dalegärdet. Husgrund. Åker 
på äldre ek. karta. Bäck. Ohävdat 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,915 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 582 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Blåduven är ett stort och 
tämligen orört mossekomplex med en svagt välvd 
och en excentrisk mosse. Laggarna är välutbildade. 
Excentriskt, stort och öppet mosseplan. Dråg med 
intermediär vegetation. Ornitologiska värden. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 112,1 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U06 U20 U37 U42 U46 U48 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 583 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Svagt välvd mosse vid 
Ängen. Påverkan genom dikning och väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 19,35 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 584 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Buskrik betesmark vid 
vattendrag Den mycket tuviga marken tyder på 
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långvarigt betesbruk. I trädskiktet växer främst 
gran men här finns även ung asp, björk och al. 
Rikligt med en. Svag gödselpåverkan. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,411 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: Lite handelsgödsel har använts enligt 
markägaren. Delar av området i norr invid 
vattendraget skall grävas ut. Skall användas till 
kräftodling. 
 
Objekt ID: 585 
Naturtyp/-er: Myr – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Limnogent 
strandkomplex. dikning, anslutande bebyggelse. 
Svagt välvd mosse och sumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 29,92 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 586 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog väster om 
Riskvastekullen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,861 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 587 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant väster om Källesjö. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,57 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 588 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betesmark. Öppna 
gläntor med en örtrik flora längs betad stig från 
gården i sydväst. Längst i norr gränsar området till 
gammal åkermark. Träd- och buskrik sluttning vid 
bäcken i söder. Omges av betad skog. 
Odlingsrösen. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,698 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U10 
Kommentar: 

Objekt ID: 589 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Limnisk strand – 
Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark i Risåns 
dalgång. Sumpskog, anslutande bebyggelse, 
dikning, väg. I höjd med Sillered har gnag av bäver 
påträffats. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 21,28 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U31 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 590 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Bräcke mosse. Svagt 
välvd. Dikning, kraftledning, väg.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 31,88 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 591 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekbevuxen kulle med 
betesmark. Medelgrov mogen ek med enstaka 
björk, gran och tall. Marken i området är stenig och 
partier med hällmark ingår. en mindre damm i 
norr. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,784 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 592 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Limnisk strand 
– Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Limnogent 
strandkomplex. Dikning, väg. Strandäng, sjöstrand, 
limnogen strandsumpskog. Varierad strandzon 
med relativt vegetationsfattig dystrand, vassar 
mm. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 42,91 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 593 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bete möjlig äng. 
Fruktträd och en grov ek. Ingen hävd och ingen 
påverkan. 
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NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,146 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 594 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandäng längst i 
nordost på Restenäs ö som till stor del ligger i 
ohävd och därmed är på väg att växa igen. Ännu 
finns det kvar rester av hävdgynnad flora. Södra 
delen har röjts. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,959 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 595 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Havsstrandäng som till 
större delen är stadd i långsam igenväxning. I norr 
fanns åtminstone tidigare en fårhage, som dock 
inte nådde ända ut till strandlinjen. Delar av 
området välhävdat. Ungefär hälften av ytan svagt 
påverkad. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,249 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 596 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Randekskog med klen till 
medelgrov ek samt enstaka björk, sälg och lind. 
Bok dominerar i söder. Gränsar till barrskog och 
hällmarker i väst, bebyggelse och åker i öst. . Bryn 
med hägg, rosbuskar och rikligt med hassel. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,751 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 597 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och hage 
Beskrivning - huvuddrag: Syd- och östsluttningar 
med delvis betat ekbestånd. Till större delen 
välhävdad ekhage i norr, tidigare åker. Större 
lövskogsparti i söder med främst ek men även lind, 
al, asp, björk, körsbär, gran, tall och bok. Tidigare 
betad. Torrakor tämligen allmänna.  
NVI-klass: 2 

Area (ha): 7,308 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 598 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskogsområde på 
Lekareberget. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,313 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 599 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Större sammanhängande 
skogsområde som nyttjas för skogsbete. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 25,79 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 600 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten – 
Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog och branter. 
Rikligt med västkustbjörnbär. Bäckravin, strandäng, 
hällmark. Bergbrant med många spärrgreniga 
grova träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,515 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U49 U71 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 601 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Skogsdunge söder om 
Berg. Tidigare häckningsplats för skogsduva, 
kattuggla och spillkråka. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,42 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U71 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 602 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin som 
domineras av ädellövskog. Här växer bland annat 
ask VU, tysklönn, ek, gran och björk. I utkanten av 
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området mot bostadshusets tomt står en stor grov 
ek. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,177 
Förordnanden:  
Dokumentation: U71 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 603 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Äldre gles tallskog med 
fint utvecklad grässvål och inslag av yngre ek och 
en. Tallarna är mellan 60 och 150 år och det finns 
både högstubbar, torrakor, lågor och stående träd 
med naken ved. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,248 
Förordnanden:  
Dokumentation: U71 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 604 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Litet bestånd av 
ädellövblandskog som genomkorsas av en grusväg. 
Ett mindre uthus står i området. I skogen växer 
främst ek och ask. Inslag av al, björk, sälg, körsbär 
och gran. Sparsamt med död ved men ganska gott 
om träd med bohål.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,767 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U71 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 605 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betad skog med gran, 
tall, ek och andra lövträd. Större delen av området 
är en nyckelbiotop, dock har dess norra del 
förstörts genom bebyggelse. Randekskog som 
gränsar till öppna betesmarker i söder. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,008 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 U10 
Kommentar: 
Kommunen: Mycket av omgivningarna har 
bebyggts de senaste åren. 
 
Objekt ID: 606 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog och triviallövskog 
med ek, tall, lind, lönn och björk. Delvis blockig 
bergbrant med senvuxna träd och värdefulla 

kryptogamflora i söder. Inslag av gammal ek och 
lind med håligheter och mulm samt enstaka lindar 
med hamlingsspår.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,682 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 U10 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 607 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Strandäng som på grund 
av upphörd hävd nästan helt är täckt av vass och 
säv. Påtaglig exploatering och förändring av 
bebyggelse. Måttlig förändring av 
markanvändning. Sista betet i 90-talets början. Nu 
nästan kompakt vassbestånd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,327 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U49 
Kommentar: Kommunen: Fuktängarna bör slyröjas 
på al. 5 meter av strandpromenaden bör köras 
över med traktorslaghack 1-2 gångenper 
växtsäsong. För att förhindra igenväxning bör 
ängen utarmas genom slagning och borttagande av 
grönmassa 1-2 gånger per växtsäsong. 
 
Objekt ID: 608 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Knappt 10 meter högt 
bergsstup. I och nedanför stupet står flera gamla 
senvuxna ekar och spridda aspar. Flera stora block 
har rasat ner och bildar en rasbrant nedanför 
stupet. Krattekskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,274 
Förordnanden:  
Dokumentation: U68 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 609 
Naturtyp/-er: Havsstrand – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sten-och grusstränder 
varierat med små strandängsplättar och kala 
klippor. Höjd som är bevuxen med krattekskog. 
Bitvis är marken blockrik och brant. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,239 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U68 
Kommentar: Värden främst knutna till stranden. 
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Objekt ID: 610 
Naturtyp/-er: Havsstrand – Äng och betesmark – 
Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Omväxlande små, 
sandiga vikar. Mellan vikarna finns kala, 
exponerade klippor och hällar. Hävdade 
strandängar. Höjd med öppen hällmark. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,571 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U68 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 611 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Cirka 5-10 meter hög 
lodyta som stupar ner i havet. Bergväggen är 
exponerad men ändå skuggig genom sitt 
nordvända läge.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,261 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U68 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 612 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Öppen kulle med viss 
kalkpåverkan. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,095 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U68 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 613 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Två gamla lindar varav 
den ena är mycket gammal och grov. Stammen på 
den äldsta linden är ihålig och avbruten. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 0,036 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U68 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 614 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Syd- och östsluttningar 
med ekskog. Även lind, al, björk och tall samt ett 
mindre bokbestånd. Blockrika branter. Relativt gott 
om död ved som torrakor. Enstaka lågor. En bäck 
finns i öster. Rik flora och fågelfauna. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,773 

Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 615 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Holmar söder om 
Restenäs ö utanför Ulvesund. Lämplig 
häckningsmiljö för fåglar som ejder, vitfågel, 
småskrake och skärpiplärka. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,892 
Förordnanden: Djur- och växtskyddsområde 
Strandskydd 
Dokumentation: U17 U18 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 616 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövblandskog med 
alm, ask, lind och ek. Enstaka al och björk. 
Tämligen rikligt med boträd i området. Rikt fågelliv. 
Gränsar till väg i sydväst och i övrigt öppna marker. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,855 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 617 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog vid Aröd. 
Anslutande hyggen, dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,675 
Förordnanden:  
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 618 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog/triviallöv med 
ädellövinslag. Källpåverkad bäckdal med värdefull 
kryptogamflora. Barrnaturskog med senvuxna 
träd.Sparsamt med lågor, torrakor och boträd i 
beståndet som helhet men lågor förekommer 
allmänt i bäckdalen.  
NVI-klass: 1 
Area (ha): 26,94 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U03 U05 U09 
Kommentar: Kommunens största 
sammanhängande ekskogsområde.  
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Objekt ID: 619 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ek- och triviallövskog 
med ädellövinslag i nordsluttning. Bäck, lodytor, 
blockrika branter, mindre alkärr. Klen till 
medelgrov ek. Ställvis starkt inslag av lind och björk 
samt enstaka lönn, asp, sälg, körsbär, gran och tall. 
Flerstammig lind i branterna.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,37 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 620 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Brant söder om bilväg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,3 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 621 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Lövdominerad 
hagmarksbård mellan åker och skog. Torr till frisk 
betesmark som är mycket välhävdad och 
mestadels opåverkad. Inslag av odlingsrösen och 
värdefulla hagmarksekar, ett dött och två med 
hålighet. Lämpligt för dyngbaggar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,105 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U10 U36 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 622 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med ask, 
klibbal, vårtbjörk, skogslind och alm. Rikligt med 
grova träd. Gamla träd, lövträdssocklar och lågor 
allmänt förekommande. Källpåverkat med 
värdefull kryptogamflora. Stengärdsgård och 
mindre lodytor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,554 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 623 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 

Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad betesmark 
med i överlag ingen eller svag påverkan. Ett 
småvatten och några värdefulla hagmarksträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,923 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 624 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Till större delen 
välhävdad och opåverkad betesmark. 
Odlingsrösen. I södra delen finns ekskog och 
triviallövskog samt en bäck och ett fuktstråk. 
Sparsamt med lågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,049 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 625 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark med värdefulla 
träd norr om Hagarna. Grova ekar och två tidigare 
hamlade lindar, varav en är ett hålträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,962 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 626 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Vattendrag 
Beskrivning - huvuddrag: Tjöstelsrödsbäcken. 
Omges av lövskog och lövsumpskog med al, ek, 
lind, alm och ask. Stor population av brynia. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 4,714 
Förordnanden: Natura 2000 
Dokumentation: U80 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 627 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Mycket fin, men 
igenväxande ekhage med grova hagmarksekar. Sju 
av ekarna är naturminnesmärkta. I västra kanten 
står ett par riktigt grova askar som varit hamlade. I 
områdets centrala och västra delar finns fuktstråk. 
Två kraftledningar i väster. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,023 
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Förordnanden: Naturvårdsområde Strandskydd 
Naturminne 
Dokumentation: U05 U07 U08 U10 U21 
Kommentar: Kan ev restaureras till kl 1. 
 
Objekt ID: 628 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Äldre blandskog med 
gran, ek, björk, och asp, delvis av 
naturskogskaraktär. En del av träden, framförallt 
granar och ekar, är mycket grova. Stort 
hasselinslag. Västra delen är utpekad som 
Naturvärdesobjekt. Av betydelse för faunan och 
landskapsbilden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,706 
Förordnanden: Naturvårdsområde 
Dokumentation: U03 U10 U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 629 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Sydbrant öster om 
Ljungskile. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,475 
Förordnanden: Naturvårdsområde 
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 630 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Skog kring Silverfallet. 
Källpåverkat med mycket värdefull kryptogamflora, 
gamla tallar och inslag av sockelbildande lövträd. 
Uppströms finns delvis försumpad granskog, inslag 
av björk och klibbal. Naturskogskaraktär med stort 
hasselinslag norr om vattenfallet. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,131 
Förordnanden: Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U01 U17 U21 U42 U58 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 631 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med en del 
träd som lämnats inom ett större kalhygge.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,038 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 632 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ravin som skurits ut av 
en i botten slingrande bäck. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,15 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U73 
Kommentar: Avgränsningen begränsad av 
inventeringsområdet i underlaget. Bäcken 
fortsätter i söder och norr. Beskriven även under 
naturvärdesobjekt i söder. 
 
Objekt ID: 633 
Naturtyp/-er: Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: En brynmiljö rik på 
lövträd med bland annat alm (VU), lönn, lind, ek, 
björk och olvon. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,224 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 634 
Naturtyp/-er: Park och trädgård Skog och träd 
Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskogsmiljö. I väster är 
området parklikt med utställda björkar och klippt 
gräsmatta. I öster övergårdet i en igenväxande 
betesmarksmiljö med ek, asp och björk i 
trädskiktet och någon enstaka äldre ek mot 
stenmuren i öster. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,326 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 635 
Naturtyp/-er: Vattendrag – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Större bäck, ca 2 meter 
bred, som skurit sig ner i sedimenten och bildat en 
välmarkerad ravin. Ravinens kanter och botten 
domineras av granskog med stort inslag av klibbal 
och andra lövträd.. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,071 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 636 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
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Beskrivning - huvuddrag: Brynmiljö rik på äldre 
lövträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,557 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 637 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gles tallskog med inslag 
av björk och ek. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,569 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 638 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskog på två små höjder 
norr om Skarsjövallen. Tjöstelsrödsbäcken rinner 
genom området. I beståndet dominerar medelgrov 
ek med inslag av björk, asp och tall. Mycket 
sparsamt med död ved.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,148 
Förordnanden: Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U05 U17 U42 
Kommentar: Kommunen: Ny bebyggelse i norr? 
 
Objekt ID: 639 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Torpruin på det smala 
näset mellan Stora och Lilla Skarsjön. Gles 
björkskog dominerar och siktröjning har 
genomförts. På krönet ligger en öppen hällmarksrik 
torräng och på kullen norr om gläntan finns en 
hedekskog av gräsristyp. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,877 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 640 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Myrkomplex med 
fattigkärr och tallmossar. Hållsmyr är det största 
myrområdet i Bredfjällets nordvästra del, och 
torde utgöra ett för 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 11,05 
Förordnanden:  
 

Dokumentation: U04 U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 641 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sumpskog med 
mestadels lövträd men också gran och tall. 
Objektet är källpåverkat och har en värdefull 
krypogamflora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,472 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 642 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog nordost om 
Aspen. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,038 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 643 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med ek, 
skogslind, asp och gran. Blockrikt eller storblockigt. 
Sparsamt med död ved. Ädellövnaturskog med 
stort inslag av senvuxna träd. Torrträd och 
granlågor allmänt förekommande. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,548 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 644 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Skogklädd bergsplatå 
med naturskogskaraktär. Äldre, relativt orörd 
blandbarrskog, med åtskilliga grova tallar. Stort 
inslag av lövträd, särskilt asp och ek. Rikligt med 
hålträd och torrakor. Rikt fågelliv. Rasbrant. 
Fattigkärr med tidigare myrslåtter. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 82,41 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U21 U42 U04 U51 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 645 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
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Beskrivning - huvuddrag: Torpmiljö med äldre 
byggnader och en öppen äng med inslag av gamla 
kulturväxter. Centrum för Bredfjällets nät av 
vandringsleder. Kring gården står enstaka äldre 
lövträd (ek och lönn). Ängsfloran är av ett visst 
intresse. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,838 
Förordnanden:  
Dokumentation: U21 U58 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 646 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Sluttning med blandskog, 
stort inslag av ek. Lågor förekommer. Avverkat i 
korridor genom området med enstaka sparade 
lövträd. Nedanför sluttningen finns en rasbrant 
med grov fjädermossa och kruskalkmossa 
växandes på berget, vilket indikerar en basisk 
berggrund. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,502 
Förordnanden:  
Dokumentation: U51 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 647 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskogsdominerad 
dalgång med mycket varierad natur och rik flora. 
Rik berggrund. Ängsekskog, gransumpskog, 
alsumpskog, torräng, fattigkärr och kallkälla. I 
sydost ligger det gamla torpet Stendammen. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 10,09 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 U51 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 648 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Torpruinpå en liten höjd 
utmed en bäck. Omgiven av små ängar och en 
åkerteg, i dag nyttjad som viltåker. Den 
ursprungliga ängsfloran bevarad 1984. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,589 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U21 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 649 
Naturtyp/-er: Myr 

Beskrivning - huvuddrag: Plant fattigkärr med rik 
blomning av bl.a. myrlilja. Möjligen tidigare nyttjat 
för slåtter. I kärret finns några holmar med 
hällmarkstallskog. Värdefullt inslag i 
landskapsbilden och intressant för faunavården. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,84 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 650 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: F.d. torpställe med 
igenväxande ängar. I dag ser man bl.a. några stora 
oxlar (vårdträd) samt resterna av en fägata. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,501 
Förordnanden:  
Dokumentation: U21 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 651 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Område med 
ädellövträd. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,081 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 652 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad betesmark på 
gammal åkermark öster om Lilla Fjället. 
Odlingsrösen, stengärdsgårdar, 2 grova ekar, bar 
jord och en bäck. Inslag av slåttermark intill 
gårdens trädgård. Vid vägen sydost om gården står 
2 hamlade askar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,555 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 653 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Björkhage längs 
nordöstra kanten av ett höjdparti som sluttar ned 
mot öppna marker. Mellan hage och öppen mark 
går en stig med rik flora. Hamlade träd och en stor 
gammal ask finns i hagen samt enstaka asp och ek. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,011 
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Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 654 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Örtrikt bäckdråg och 
grandominerad sumpskog. Inslag av klibbal. 
Källpåverkat med kvillområde. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,014 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 655 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Naturskogsartad 
barrskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,921 
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U78 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 656 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Kulturlandskap med 
stora hagmarksområden på höjderna söder om 
sjön Stora Galten. Igenväxande ek- och björkhage, 
ängsbete, hällmarksrik hage, betesäng. Inslag av 
grov vidkronig ek. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 14,67 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U21 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 657 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Örtrika bäckdråg, 
surdråg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,25 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 658 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Betad blandlövhage som 
delvis utgörs av gammal trädgård Tidigare åker 
med odlingsrösen. I norr ingår åkerrenar med 
örtrik flora karaktäristisk för slåtterytor. Svag 
gödselpåverkan 

NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,688 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 659 
Naturtyp/-er: Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Våtmark mellan 
Stockebo- och Ivarsbosjön. Stockebosjön är en 
näringsfattig sjö, vars stränder huvudsakligen 
utgörs av fattigkärrsvegetation.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,608 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 U09 U17 U21 U63 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 660 
Naturtyp/-er: Limnisk strand 
Beskrivning - huvuddrag: Sannolikt kalkpåverkad 
strand i Stockebosjöns sydöstra del, strax innanför 
det vassbälte som omger sjön. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 25,99 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 U09 U17 U20 U21 U42 
U63 U121 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 661 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Grovstammig fuktig 
gransumpskog med intressant flora. Påfallande 
stort inslag av hassel. Orört och naturligt intryck. 
Stup och liten rasbrant med rik flora. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,247 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 662 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Gården Vargefjället på 
Bredfjällets högplatå. Tidigare under restaurering. 
Små åkertegar omgivna av hagmark och 
ängslövskog. Åtminstone tidigare ålderdomligt 
hävdat. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 4,683 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U42 
Kommentar: 
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Objekt ID: 663 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Småkuperad och 
varierad naturbetesmark. Odlingsrösen, 
jordkällare, fägata. Äng och slåtterängar. 
Ängslövskog med riklig förekomst av hassel. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 6,013 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 U21 U23 U25 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 664 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Granskog med många 
grova träd. Lämplig häckningsplats för t ex för 
järpe, ormvråk och duvhök. Mildrar effekterna av 
hyggena runt vargefjället (reträttplats för ugglor 
och nötkråka).  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,483 
Förordnanden: Natura 2000 Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U09 U23 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 665 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Dupplemossen. 
Fattigkärr, till större delen utvecklat som våt 
björksumpskog. Sluttar svagt mot sydost. I mitten 
löper en bäck omgiven av ett öppet fattigkärrdråg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,251 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 666 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Myrkomplex invid sjön 
Bystadvattnet, till stora delar bestående av 
tallmosse och fattigkärr. Myrgöl och gungflyn med 
sumpstarrsdominerad fattigkärrvegetation. 
Relativt oskadad myr med biologiska och 
landskapsbildsmässiga värden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,801 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 667 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 

Beskrivning - huvuddrag: Ohävdad gammal 
slåtteräng eller betesmark. Buskage som växer in 
från kanterna är delvis nerbetat, möjligen av älg 
eller rådjur. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,022 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U21 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 668 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Bredfjällets största myr 
vilken är ovanligt högt belägen för regionen. 
Största delen av myren utgörs av en igenväxande 
kalmosse med talrika öar av hällmarkstallskog. 
Representativt fågelliv. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 59,43 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård 
Dokumentation: U04 U20 U21 U42 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 669 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Kulturhistoriskt 
intressant torpmiljö med välbevarade byggnader 
och öppna, magra ängsmarker. Naturskönt läge vid 
Stora Holmevattnet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,563 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U21 U58 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 670 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal kulturmark med 
ekskogar. gamla husgrunder, ängsmark och grova, 
glest stående lövträd. Ås med gles hedekskog av 
kovalltyp, ängslövskog och granbeväxt bäckravin. 
Många hålträd och döda träd, hassel i buskskiket.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 12,79 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U21 U23 U25 U42 
Kommentar: 
Kommunen: Häckningslokal för pärluggla, 
hackspettar och andra hålhäckare. Röjning av 
sly/gran? 
Objekt ID: 671 
Naturtyp/-er: Skog och träd Myr Sjö 
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Beskrivning - huvuddrag: Sammanhängande 
område med barrskogar, som till stor del uppvisar 
naturskogskaraktär. Obrutet och relativt orörda 
skogsområde. Övervägande delen blandbarrskog 
med aspinslag samt några sjöar och ett antal myrar 
av olika slag. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 179,4 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U04 U21 U23 U31 U42 
Kommentar: Kommunen: Spara grova tallar och 
vegetationen mot sjöar, myrar, bäckar och i 
svackor. andra våta partier. 
 
Objekt ID: 672 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Äldre torpställe, omgivet 
av kulturmarker hävdade efter ålderdomliga 
principer. Mosaik av hävdade slåtterängar och små 
åkertegar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,721 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 673 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Flackt skogsområde som 
domineras av hällmarkstallskog i mosaik med 
blåtåteltallskog och fukthedsstråk samt flera större 
mossar, glest bevuxna med martallar och 
förkrympta björkar. Representativt fågelliv. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 58,66 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 674 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välbevarat torpställe av 
främst kulturhistoriskt intresse, omgiven av en 
liten öppen äng samt igenvuxna fuktängar. 
Lövinslaget gör området betydelsefullt även för 
faunavården. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,329 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U21 
Kommentar: 
 

Objekt ID: 675 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Hällmarkstallskog, frisk 
granskog och småmyrar vilka tillsammans utgör en 
lämplig miljö för tjäder. Fåglarna har också 
observerats spelande i området. Här finns också 
många lågor och halvdöda stående tallar.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 8,057 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U23 U42 
Kommentar: 
 Tjäder har spelat här. 
 
Objekt ID: 676 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekskogsklädd brant med 
stor betydelse för fåglar och insekter mm. Längs 
bäcken från Stenkällevattnet finns lämpliga miljöer 
för järpe.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 14,01 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U23 
Kommentar: En vandringsled med god utsikt går 
utmed hela områdets ostsida. Stigen skapar dock 
olägenheter för eventuella rovfågelshäckningar. 
 
Objekt ID: 677 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – 
Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Torpställe av främst 
kulturhistoriskt intresse. De omgivande ängarna är 
i dag endast delvis i hävd. På vissa ställen har 
igenväxningen gått relativt långt, särskilt nordväst 
om huset. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,479 
Förordnanden:  
Dokumentation: U21 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 678 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Stuteröven är ett av de 
vackrast utbildade fattigkärren på Bredfjället med 
stora biologiska värden. Fattigkärr med göl och 
intressant flora. Myrgöl omgiven av fattigkärr. Inga 
skador efter torvtäkt.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,421 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U23 U42 
Kommentar: 
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Objekt ID: 679 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrskogsområde med 
frisk granskog, glesare barrskog på höjderna och 
många småmyrar. Värdefull tjäderterräng och 
spelplats. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 34,92 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U23 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 680 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lågvuxen, tät 
gransumpskog med björkinslag. Här och var med 
lågt buskskikt. Små fläckar med öppet fattigkärr 
förekommer, i ett fall med inslag av vass. 
Granskogen är gammal och tillväxten ytterligt låg, 
flertalet träd är varggranar. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 5,793 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 681 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Grov granskog vid Stora 
Mörkevattnet. I branterna utmed norra stranden 
finns inslag av ek. I området finns lämpliga 
häckningsplatser för fiskgjuse, duvhök och ormvråk 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 4,073 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U23 
Kommentar: Ytterst liten del tangerar 
Naturreservat och Natura 2000 
 
Objekt ID: 682 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med grov 
granskog. Inslag av ek och hassel. Lämplig 
häckningsmiljö för duvhök och järpe. Ravin med 
grov skog och rik flora. Den grovstammiga skogen 
med hasselinslag är värdefull för faunan och en 
naturskog på sikt. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,489 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U21 U23 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 683 
Naturtyp/-er: Skog och träd 

Beskrivning - huvuddrag: Ekdominerad 
ädellövskog, relativt många senvuxna. Inslag av tall 
och relativt stort inslag av gran. Rikligt med död 
ved, döda eller döende träd och högstubbar. I 
sydost finns en bergvägg.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,126 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Biotopskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 684 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Sammanhängande 
kulturområde med gamla ängar omväxlande med 
ekskogar. Torpställen med ängar och lövträd. 
Hedekskog av gräsristyp, troligen f d hagmark. 
Även en myrgöl och gransumpskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 17,09 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Biotopskydd 
Dokumentation: U21 U23 
Kommentar: Kommunen: Spara grövre träd, 
hålträd och torrträd. Spara vegetation runt 
fuktstråk och branter. 
 
Objekt ID: 685 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bergsbrant och gammal 
torpmark. Lämplig för klipphäckande fåglar. 
Torpruin omgiven av lövträdsbevuxen ängsmark 
med kulturpräglad flora. Lönnar med välutvecklad 
epifytflora. Betydande hasselinslag i öster. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,684 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U21 U23 
Kommentar: Kommunen: Spara vegetationen i 
branten.  
 
Objekt ID: 686 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Torpruin omgiven av 
lövträdskantad äng. Liten inäga i en trång dalgång. 
Marken har ej brukats under det sista halvseklet, 
men röjts i början av 80-talet. Intressant 
kulturmark med biologiska och kulturhistoriska 
värden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,751 
Förordnanden:  Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
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Dokumentation: U21  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 687 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergsluttning med grov 
granskog. Lämplig häckningsmiljö för duvhök 
ormvråk och järpe. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,853 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U23  
Kommentar: Kommunen: Spara grantätningar 
 
Objekt ID: 688 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Spelplats för tjäder. 
Tjäder kräver blåbärsgranskog, glesare tallskog på 
höjderna och många små myrar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,592 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U23 U42 
Kommentar: 2-3 tjädertuppar 
 
Objekt ID: 689 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Välutvecklat, plant 
fattigkärr med starrdominerat fältskikt. Troligen 
har området tidigare använts som slåttermyr. 
Gränsar mot nyare kalhyggen i nordväst. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,244 
Förordnanden: Naturreservat Riksintresse 
Naturvård 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 690 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark – 
Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Torpruin och 
igenväxande ängsmark.Områdets östra delar har 
delvis förstörts genom avverkning. En del av 
objektet utgörs av en barrblandskog. Riklig 
förekomst av hassel.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,239 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U21 U23 
Kommentar: Kommunen: Spara ädellövträd, 
hassel, hålträd och torrträd. Om möjligt 
återkommande slyröjning på ängsmarken, annars 

får den lämnas att växa igen med lövskog. För 
övrigt fri beståndsutveckling. 
 
Objekt ID: 691 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Variationsrikt och orört 
skogsområde delvis av naturskogskaraktär. Stort 
inslag av äldre lövträd, främst asp, ek och björk. 
Utmed områdets nordsida löper en bergbrant med 
rikare flora. Även orörd mosse med fattigkärrdråg. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 13,03 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 692 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Lövrik barrnaturskog 
med stort inslag av gamla, senvuxna träd och rikligt 
med död ved. Bergets sydsida utgörs av en brant. 
Värdefull kryptogamflora, framförallt i sydbranten. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 14,67 
Förordnanden: Biotopskydd 
Dokumentation: U01 U03 U79 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 693 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Orörd mosse med låga 
martallar och antydan till laggkärr.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,245 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U21 U42 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 694 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Igenväxningsmark 
Beskrivning - huvuddrag: Torpruin omgiven av 
igenvuxna ängsmarker. Intressant lavflora. 
Området har ett visst kulturhistoriskt intresse, men 
är med tanke på lavfloran också värdefullt ur 
botanisk synvinkel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,333 
Förordnanden:  
Dokumentation: U21  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 695 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog utmed 
Grinnerödssjöns norra strand. 
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NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,356 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 696 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövskog. Ek 
dominerar, med relativt stort inslag av tall. Stort 
inslag av senvuxna träd, bland annat ekar och 
tallar. I området finns även en bergvägg. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,639 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 697 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Gammal kalvhage i ett 
jordbrukspräglat landskap. Området gränsar till 
skog och åkermark. Hagen är numera ohävdad 
men än så länge också opåverkad. I hagen står 
framförallt ek, varav ett värdefullt hagmarksträd, 
ask, björk, en, gran och oxel. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,677 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 698 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekbestånd på höjdparti 
väster om Sollid. Gränsar mot öppna marker. I 
beståndet finns främst ung till mogen ek samt 
enstaka björk och tall. Sparsamt med lågor och 
torrakor.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,036 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 699 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark i en bäckravin. I 
omgivningarna finns åkrar. En mindre del av 
området är välhävdat, större delen endast svagt 
hävdad och svagt till tydligt näringspåverkad.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,185 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 U09 

Kommentar: Restaurerbar. 
 
Objekt ID: 700 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin med blandad 
barr- och lövskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,82 
Förordnanden: Strandskydd Biotopskydd 
Dokumentation: U03 U09 U79 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 701 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Välhävdad och till största 
delen öppen betesmark. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,077 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 702 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Kuperad, öppen hagmark 
och blandlövhage. Olika vegetationstyper bildar en 
mosaik i denna välhävdade betesmark. De främsta 
värdena är knutna till floran och träden, bland 
annat finns det en grov ek. I slänterna finns en rik 
örtflora. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 7,352 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 703 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: En svag ostsluttning mot 
ett mindre vattendrag. Floran i området tyder på 
att sluttningen är en gammal slåtteryta som 
nyligen övergetts. Frisk till fuktig mark med en 
mycket artrik flora.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,063 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: Restaurerbar. 
 
Objekt ID: 704 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre höjdparti med 
glest stående medelgrov ek. I öst avgränsas 
området av en bäck och bortom dem finns öppna 
marker. I söder invid gården finns ett betat parti. 
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NVI-klass: 3 
Area (ha): 3,499 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U09 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 705 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Lövskogsområde med rik 
lundvegetation utmed Bratteforsån. Lövskogen 
avlöses på några ställen av partier med hagmark, 
framförallt längs åns östra sida.Ställvis hävdas 
hagmarkerna genom bete. Området karaktäriseras 
av raviner och åsbildningar. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 46,12 
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Riksintresse Naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U01 U05 U06 U07 U08 U10 U17 
U31 U38 U42 U57 U63 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 706 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Moget ekbestånd med 
stort hasselinslag. Höjdparti öster om Anfasteröds 
golfbana. I området ingår mindre branta 
bergväggar. I nordväst korsar en kraftledning. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 12,94 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U05  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 707 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant åt väst med 
stort inslag av senvuxna träd. I beståndet finns 
mest ek, samt inslag av tall och gran. Även 
stenblock, döende gamla träd med bohål, 
högstubbar, lågor av barr- och lövträd, torrträd och 
senvuxna ekar. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,561 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 708 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövblandskog väster 
om Anfasteröds golfbana. I norr dominerar ung till 
mogen ask med enstaka mogen alm. I söder ek. I 
området växer även al, asp, björk och enstaka 

gran. Föryngring av al och ask. Tämligen sparsamt 
med lågor. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,403 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 709 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mindre, tämligen glest 
ekbestånd väster om Anfasteröds golfbana. I 
nordost rinner en bäck. Medelgrov ek dominerar, 
även enstaka grova.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,524 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 710 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokbestånd väster om 
Anfasteröd i en nordostsluttning. Gränsar till tät 
granskog i nordost och tämligen branta bergväggar 
i väst. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,866 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 711 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Västsluttning med ek. En 
väg går genom området i nord-sydlig riktning. Ung 
till mogen ek dominerar i sluttningen. Vid bäcken 
inslag av al. Enstaka ask, lönn, asp, björk, sälg och 
gran förekommer. Sparsamt med lågor i området.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,102 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 712 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med ek, gran 
och tall. Rikligt med grova träd. I området finns 
också några grova ekar med mulm, lågor av barr- 
och lövträd, senvuxna ekar samt torrträd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,444 
Förordnanden:  
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Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 713 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Nyckelbiotopsklassad 
bäckdal med rik förekomst av grova träd. Gran, ek, 
klibbal och vårtbjörk förekommer. Tämligen gott 
om gamla grova ekar. Lövträdslågor och träd med 
sockel förekommer mer sparsamt. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,867 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 714 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik barrskog 
söder om Dirhuvud. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,871 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 715 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ekdominerat höjdparti i 
nordöstra Dirhuvud. I bestådet finns även enstaka 
alm och inslag av asp och gran. På höjden växer 
tall. Ett fåtal torrakor förekommer. I norr finns 
enstaka träd med bohål. En del bebyggelse ingår i 
området. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,619 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 716 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant. I nordväst 
avgränsad av havsstranden utmed Sparreviken. 
Ekdominerat med inslag av tall, gran och skogslind. 
Flera värdefulla element, om än i liten omfattning. 
Exempelvis döende gamla träd, torrträd, hålträd, 
högstubbar, senvuxna ekar mm. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,452 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 U63 
Kommentar: 
 
 

Objekt ID: 717 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog på 
Sunningens västsida. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 7,49 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 718 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Fuktig barrskog norr om 
Tulteviken. Källpåverkad mark. Gran dominerar. 
Relativt gott om gamla grova granar och granlågor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,341 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 719 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokskog med inslag av ek 
i en svag sydsluttning i Norra Korsviken. Buskskikt 
saknas och fältskiktet är av lågörtstyp. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 6,256 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 720 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Ädellövnaturskog på 
Timmer bergs sydsluttning. Rikligt med död ved 
som lågor, döda träd och högstubbar. Ekdominerat 
med ganska stort inslag av tall. Gott om gamla och 
senvuxna träd. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,613 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 721 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Sydsluttningar av större 
bergsparti i Korsviken. Gränsar till öppna marker i 
söder och barrskog i norr. I öst förekommer 
säregna rasblockbranter.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,922 
Förordnanden:  
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Dokumentation: U05 U17 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 722 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bäckravin i korsviken. 
Hage/äng med ädellövinslag samt blandskog med 
ädellövinslag 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 2,503 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 723 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Äng/betesmark med 
ädellövinslag längs vattendrag.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,95 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U07 U08 
Kommentar: Delvis restaurerbar. 
 
Objekt ID: 724 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Höjdparti med ek- och 
bokskog. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 7,309 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05 U17 U50 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 725 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Hög, nordöst–sydvästligt 
löpande bergrygg med branter mot nord och 
nordväst. Höjdområdet på bergets topp täcks av 
hällmarkstallskog och igenväxande hällmarke. Rik 
kryptogamflora. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 24,2 
Förordnanden: Naturreservat (möjligen planerat) 
Dokumentation: U01 U76 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 726 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Barrblandskog v om 
Långevattnet. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,301 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 U70 

Kommentar: 
 
Objekt ID: 727 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Inventerat privat av 
Petter Bohman (inventerare på Naturcentrum). 
Området avgränsat av honom som förslag på 
område som bör Nyckelbiotopsinventeras. Hittat 
många arter som finns upptagna i Artportalen. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 11,98 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U50 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 728 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bokbestånd nordost om 
Guss. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,254 
Förordnanden: Landskapsbildsskydd 
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 729 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Svag västsluttning med 
ekskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,937 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 730 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Höjdparti med ekskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 9,909 
Förordnanden:  
Dokumentation: U05 U09 U10 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 731 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Sydostsluttning med 
ekskog samt triviallövskog med ädellövinslag. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 2,892 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U05  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 732 
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Naturtyp/-er: Skog och träd – Småvatten 
Beskrivning - huvuddrag: Två mindre 
sumpskogsområden. I öst ansluter en väg till 
områdena. En myrgöl ingår i det större objektet 
och båda har strand mot Trestycke vatten. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 6,35 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 733 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark i en kuperad 
östsluttning. På 80-talet betades området av hästar 
men hävdas idag inte längre. Risk för igenväxning. 
Spår efter odlingsterrasser och rösen. Delar av 
området tydligt näringspåverkat. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,206 
Förordnanden: Riksintresse Naturvård 
Dokumentation: U07 U08  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 734 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Torpa mosse ligger 
nordväst om Anneberg. Mosseplanet är svagt 
välvt. Området är påverkat av dikning. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 10,02 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 735 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Abbe mosse ligger 
sydväst om Bastebacka, utmed vägen mot 
Svenshögen. Mosseplanet är svagt välvt. Myren är 
påverkad av dikning, kraftledningar och anslutande 
väg, men hyser trots detta botaniska värden. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 27,07 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 736 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Ett gammalt 
betesområde i Åsen omgärdat av gårdar och därtill 
hörande skogs- och åkermark. Hagen har länge 
varit hävdad. Vid bäcken är trädskiktet tätt och 

domineras av al. Björk är det dominerande 
trädslaget öster om bäcken. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,783 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08  
Kommentar: 
 
Objekt ID: 737 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Liten, svagt hävdad och 
svagt påverkad betesmark. Området har tidigare 
varit åker. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,186 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 738 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Lövträdsrik barrskog på 
Mannfjäll. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 1,871 
Förordnanden:  
Dokumentation: U03 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 739 
Naturtyp/-er: Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Flatholmen. Mycket 
viktig för häckfågelfaunan i området. 
NVI-klass: 1 
Area (ha): 0,874 
Förordnanden: Djur- och växtskyddsområde 
Strandskydd 
Dokumentation: U17 U18 U42 U70 
Kommentar: Osäker naturtyp. 
 
Objekt ID: 740 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Fristående, tvåstammig 
ek i relativt öppen miljö. Eken har lågtsittande 
grenar vilket indikerar att den har utvecklats i en 
öppen miljö. Vi basen håller en hålighet på att 
börja utvecklas 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,028 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 741 
Naturtyp/-er: Småvatten – Limnisk strand 
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Beskrivning - huvuddrag: Naturlig källa. Flera 
signalarter. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,005 
Förordnanden:  
Dokumentation: U43 U73 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 742 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Hagmark i en 
västsluttning i nordöstra Elvseröd. Delar av 
området tidigare åker, numera fuktäng med 
tuvtåtel. Höjdpartiet i nordöst har troligtvis varit 
slåtteräng och därefter betesmark. 
Näringspåverkat. Vissa floravärden. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,464 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U70 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 743 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Sluttande mosse som 
fortsätter långt utanför kommungränsen. Påverkad 
av dikning och anslutande väg. Östligaste delen 
täcks av talldominerad sumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 10,33 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 744 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Koncentrisk mosse. 
Ytterkanterna täcks av sumpskog som domineras 
av tall och glasbjörk. Störningar i form av dikning, 
kraftledning och anslutande väg. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 16 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 745 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Stort myrkomplex som 
fortsätter långt utanför kommungränsen. Det 
består av sluttande mosse och sumpskog. Påverkan 
från anslutande hyggen och dikning. Kraftledning.  
NVI-klass: 2 
Area (ha): 37,54 
Förordnanden:  

Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 746 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Backamo flygfält utgörs 
av ljunghed där ljung, knägräs och kruståtel är de 
dominerande arterna. Träd- och buskskikt saknas. 
Eftersom flygfältet fortfarande är i bruk slår man 
markerna. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 20,91 
Förordnanden:  
Dokumentation: U07 U08 U58 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 747 
Naturtyp/-er: Myr 
Beskrivning - huvuddrag: Kläppemossen. 
Platåmosse som ligger ungefär till hälften i 
Uddevalla kommun och till hälften i Lilla Edets 
kommun. Kraftigt stört och hydrologiskt påverkat. 
Störningar genom torvtäkt, skjutbana och väg. 
Utmed norra kanten finns sumpskog. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 33,51 
Förordnanden:  
Dokumentation: U04 U06 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 748 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Område vid Backamos 
gamla militärförläggning som nu betas av får. 
Betesmarken är välhävdad, opåverkad av näring 
och sandblottor förekommer. Vissa partier av 
området har ett tämligen artrikt fältskikt. Träd och 
buskar står utspridda, i grupper eller stråk. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 4,963 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U07 U08 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 749 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Denna stenmur löper 
mellan vägen och ett staket. Innanför stenmuren 
växer bitvis äldre hamlade lönnar med små 
ihåligheter och döda stamdelar som kan vara 
viktiga för insekter och småfåglar.  
NVI-klass: 3 
Area (ha): 0,003 
Förordnanden:  
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Dokumentation: U71 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 750 
Naturtyp/-er: Berg och sten – Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Bergbrant med mycket 
block och enstaka lågor av barr- och ädellövträd. 
Ek dominerar med relativt stort inslag av gran. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,844 
Förordnanden:  
Dokumentation: U01 
Kommentar: 
 
Objekt ID: 751 
Naturtyp/-er: Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Finkusedalen. 
Skogsområde med förekomst av kalkgynnad 
växtlighet som blåsippa § S och svart trolldruva S. 
NVI-klass: 3 
Area (ha): 1,972 
Förordnanden:  
Dokumentation: U120 
Kommentar: Ungefärlig avgränsning utifrån 
flygbildstolkning. 
 
Objekt ID: 752 
Naturtyp/-er: Småvatten Skog och träd 
Beskrivning - huvuddrag: Mineralkälla vid 
Lundebrecks äng. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 0,621 
Förordnanden: Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: U119 
Kommentar: Ungefärlig avgränsning utifrån 
flygbildstolkning. 
 
Objekt ID: 753 
Naturtyp/-er: Skog och träd – Berg och sten 
Beskrivning - huvuddrag: Blandskog med i 
huvudsak gran med inslag av asp och ek i lägre 
partier. Tall dominerar på höjderna. Rik berggrund 
med öppna till beskuggade lodytor åt N och O. 
Mossrikt med gammal gran samt ställvis rikligt med 
död ved både som lågor och torrakor. 
NVI-klass: 2 
Area (ha): 3,469 
Förordnanden: Naturvårdsområde Strandskydd 
Dokumentation: Johan Svedholm Naturcentrum 
AB, muntl. 
Kommentar: Ungefärlig avgränsning utifrån 
flygbildstolkning. 
 
Objekt ID: 754 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 

Beskrivning - huvuddrag: Enkel landsvägsallé med 
50 lönnar. 
NVI-klass: 2 
Längd (km): 0,607 
Förordnanden: Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U122 
Kommentar: Bedömning saknas i underlaget. 
 
Objekt ID: 755 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Sydexponerad vägslänt 
med indikatorarter. Dubbelsidig. Medelgod 
skötselstatus år 2017. 
NVI-klass: 4 
Längd (km): 0,167 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar: Klass 4, visst naturvärde. Denna typ 
av biotop kan dock ofta förhållandevis lätt öka i 
värde men rätt skötsel. 
 
Objekt ID: 756 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Dubbelsidig artrik 
vägkant med hävdgynnad fukthedsflora. Medelgod 
skötselstatus 2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,379 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 757 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 
Beskrivning - huvuddrag: Enkel infartsallé med 
oxel. Värdet bedöms främst som estetiskt. Lindriga 
skador år 2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 2,502 
Förordnanden: Strandskydd Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U122 
Kommentar: Möjligen klass 4. 
 
Objekt ID: 758 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Bankslänt vid rampväg i 
anslutning till stationsområde. Dubbelsidig. Bra 
skötselstatus år 2017. 
NVI-klass: 3 (4 i Trafikverkets inv.). 
Längd (km): 0,129 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar: Klass 4, visst naturvärde. Denna typ 
av biotop kan dock ofta förhållandevis lätt öka i 
värde men rätt skötsel. 
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Objekt ID: 759 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Nordlig och enkelsidig 
vägkant. Torrbacke med gullris, ljung, gråfibbla, 
gulvial, gåsört mm.  Medelgod skötselstatus år 
2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,348 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 760 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Rikblommande 
tjärblomsterslänt. Enkelsidig och ostlig. Bra 
skötselstatus år 2018. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,075 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 761 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 
Beskrivning - huvuddrag: Enkel trädgårdsallé med 
5 lönnar. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,076 
Förordnanden: Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U122 
Kommentar: Inget bedömt värde i underlag. 
 
Objekt ID: 762 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Sydexponerad artrik 
vägkant med nyckelstrukturer och hävd. Enkelsidig 
med medelgod skötselstatus år 2018. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 1,5 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 763 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Dubbelsidigt 
hänsynsobjekt med visst naturvärde. Mosse med 
god förekomst av ängsvädd mm. Medelgod 
skötselstatus år 2018. 
NVI-klass: 3 (4 i Trafikverkets inv.). 
Längd (km): 0,556 
Förordnanden: Strandskydd Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U121 

Kommentar: Klass 4, visst naturvärde. Denna typ 
av biotop kan dock ofta förhållandevis lätt öka i 
värde men rätt skötsel. 
 
Objekt ID: 764 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Artrik, enkelsidig vägkant 
med hävdgynnad ängsflora. Västlig. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,31 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 765 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 
Beskrivning - huvuddrag: Enkel landsvägsallé. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,044 
Förordnanden: Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U122 
Kommentar: Inget bedömt värde i underlag. 
 
Objekt ID: 766 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Östvänd vägslänt med 
berg i dagen. Enkelsidig och ostlig. 
NVI-klass: 3 (4 i Trafikverkets inv.). 
Längd (km): 0,78 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U121 
Kommentar: Klass 4, visst naturvärde. Denna typ 
av biotop kan dock ofta förhållandevis lätt öka i 
värde men rätt skötsel. 
 
Objekt ID: 767 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Stor och solbelyst 
torrbacke med indikatorarter. I överlag nordlig 
men även bitvis sydlig. Medelgod skötselstatus 
2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,234 
Förordnanden:  
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 768 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 
Beskrivning - huvuddrag: Dubbel infartsallé med 
oxel. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 1,528 
Förordnanden: Generellt biotopskydd 
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Dokumentation: U122 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 769 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 
Beskrivning - huvuddrag: Dubbelsidig 
landsvägsallé med al. Biologiskt värde. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,375 
Förordnanden: Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 770 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Vägkanter med 
brynvegetation och partier med hävdgynnad flora. 
Dubbelsidig. Dålig skötselstatus år 2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 1,832 
Förordnanden:  
Dokumentation: U09 U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 771 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Lång vägkantssträcka 
med spridda värden. Dubbelsidig. Medelgod 
skötselstatus år 2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 1,301 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U121 
Kommentar:  
 
Objekt ID: 772 
Naturtyp/-er: Äng och betesmark 
Beskrivning - huvuddrag: Vägkant med fina 
strukturer och spridda värden. Dubbelsidig. 
Medelgod skötselstatus år 2017. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 1,309 
Förordnanden: Riksintresse naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U09 U121 
Kommentar: Fortsätter ett stycke utanför 
kommunens gräns. 
 
Objekt ID: 773 
Naturtyp/-er: Park och trädgård 
Beskrivning - huvuddrag: Dubbelsidig 
landsvägsallé med i huvudsak vårtbjörk men även 
lönn och ask. Främst kulturhistoriska och estetiska 
värden. 
NVI-klass: 3 
Längd (km): 0,135 

Förordnanden: Strandskydd Generellt biotopskydd 
Dokumentation: U122 
Kommentar:  
 
 



BILAGA 3
Värdefulla sjöar, vattendrag 
och havsområden – karta och 

objektsförteckningar
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3 A – VÄRDEFULLA SJÖAR I UDDEVALLA KOMMUN 
 
Objekt ID: S 1 
EU ID:  
Namn: Byrevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 22,674 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 2 
EU ID:  
Namn: Trästickeln 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 48,714 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 U63 U89 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 3 
EU ID:  
Namn: Buvattnet N 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 18,272 
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 4 
EU ID:  
Namn: Kärrevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 16,334 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 U63 U89 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 5 
EU ID:  
Namn: Vrångevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 28,558 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 

 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 6 
EU ID:  
Namn: V Krokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 27,532 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 7 
EU ID:  
Namn: St Örevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 9,789 
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsavtal 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 8 
EU ID:  
Namn: Smedvattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 33,409 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U89 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 9 
EU ID:  
Namn: Gäddevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 6,466 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 10 
EU ID:  
Namn: Ö Krokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
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Areal (ha): 26,251 
Förordnanden: Strandskydd Natura 2000 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Gränsar till Riksintresse naturvård 
och Myrskyddsplan. Flodkräfta CR omnämns i 
kommunens anteckningar. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 11 
EU ID: SE649524-128381 
Namn: Långhalmen 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 223,617 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Färgelanda kommun, men har delar 
av avrinningsområdet i Uddevalla kommun.  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 12 
EU ID:  
Namn: Bergs vatten 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 20,061 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U30 U42 U59 U89 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 13 
EU ID:  
Namn: Gunneröd vatten 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 15,529 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U59 U88 U89 U91 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 14 
EU ID: SE647697-127861 
Namn: Stora Köperödssjön 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 27,05 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U84 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 

Objekt ID: S 15 
EU ID: SE647748-127840 
Namn: Lilla Köperödssjön 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 7,408 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U84 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 16 
EU ID:  
Namn: Bergssjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 17,576 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U17 U42 U59 U63 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 17 
EU ID:  
Namn: Grind 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 82,772 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U88 U89 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 18 
EU ID:  
Namn: Kyrkesjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 29,516 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U17 U42 U59 U63 
Kommentar: Intressant strandflora, rikt fågelliv.   
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 19 
EU ID:  
Namn: Källe sjö 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 13,47 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
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Dokumentation: U42 U59 U63 
Kommentar: En av kommunens finare fågelsjöar. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 20 
EU ID:  
Namn: Häljerödsjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 24,391 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U88 U89 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 21 
EU ID:  
Namn: Restevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 16,047 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 22 
EU ID:  
Namn: St Tokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 17,111 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 23 
EU ID: SE647072-128452 
Namn: Öresjö 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 1045,42 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Gränsar till Riksintresse naturvård. Till 
större delen belägen utanför kommunens gräns. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 24 
EU ID:  
Namn: Vassbosjön 

Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 24,233 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 25 
EU ID:  
Namn: Funneshultssjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 15,558 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U17 U42 U59 U63 
Kommentar: Kommunens finaste fågelsjö på 80-
talet. Hotad av igenväxning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 26 
EU ID:  
Namn: Kolbengtserödsjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 66,83 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U17 U34 U42 U59 U63 U89 
Kommentar: Ursprunglig fauna och flora i 
vattenområdena. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 27 
EU ID:  
Namn: St Djup 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 16,168 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U42 U59 U89 
Kommentar: Myrskyddsplan 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 28 
EU ID:  
Namn: Buvattnet S 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 31,642 
Naturvårdsarter: Ishavsrelikter, kräftdjuren 
Limnocalanus macrurus, Pontopereia affinis, Mysis 
relicta 
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Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U63 U89 
Kommentar: Opåverkad oligotrof klarvattensjö. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 29 
EU ID:  
Namn: St Galten 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 28,987 
Naturvårdsarter: ål CR 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U63 U107 
Kommentar: Extremoligotrof sjö med ursprunglig 
flora och fauna. Referenssjö i Västra Götaland. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 30 
EU ID:  
Namn: Ivarsbosjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 27,854 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 31 
EU ID: SE646146-127403 
Namn: Stora Skarsjön 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 71,934 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 U84 U88 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 32 
EU ID:  
Namn: Grinnerödssjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 65,198 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U17 U42 U59 U63 U89 
Kommentar: Sollumsån, Ljungskile kn, hyser 
mycket höga naturvärden och har sin början i 
Grinnerödssjön. Aktiviteter i denna sjö kan därför 
få effekter nedströms. 
NVI-klass: 3 

 
Objekt ID: S 33 
EU ID: SE645919-127873 
Namn: Store-Väktor 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 12,813 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U58 U59 U84 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 34 
EU ID: SE645239-127241 
Namn: Stora Hällungen 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 576,683 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Stenungsunds kommun, men 
avvattnas via Bratteforsån. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 35 
EU ID:  
Namn: Metsjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 9,874 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 36 
EU ID:  
Namn: Långagna 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 6,530 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 37 
EU ID:  
Namn: Tvitjuvan 
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Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 7,604 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 38 
EU ID:  
Namn: Stora Kölnevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 9,224 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat  
Dokumentation: U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 39 
EU ID:  
Namn: Klaren 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 3,424 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 40 
EU ID:  
Namn: Mållsjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 23,559 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U42 U59 U88 U89 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 41 
EU ID:  
Namn: Surveln 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 1,694 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U17 U42 U63 

Kommentar: Växtplats för gotlandsag. Avgränsad 
via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 42 
EU ID:  
Namn: Essvikevatten 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 4,990 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsområde 
Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U19 U31 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 43 
EU ID:  
Namn: Krokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 7,369 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 44 
EU ID:  
Namn: Stora Alekärrsvattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 6,894 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: S 45 
EU ID:  
Namn: Stockebosjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 9,344 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U09 U21 U42 U59 U63 
Kommentar: Floravärden och ornitologiska värden. 
Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: S 46 
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EU ID:  
Namn: Långevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Areal (ha): 8,345 

Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U42 U59 
Kommentar: Avgränsad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 

 
 
3 B – VÄRDEFULLA VATTENDRAG I UDDEVALLA KOMMUN 
 
Objekt ID: V 1 
EU ID:  
Namn: Kvarndammsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,322 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U09 U99 U100 U102 
Kommentar: Lek- och uppväxtområde för 
havsöring. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 2 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Gunnarby 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,17 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation:  
Kommentar: Omnämns möjligen i U42. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 3 
EU ID: SE648022-126133 
Namn: Skredsviksån 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 9,212 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU ål CR 
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U42 U63 U83 U84 U90 U98 U100 
U102 U118 
Kommentar: Även lax/öring hybrid samt obestämd 
art av nejonöga. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 4 
EU ID:  
Namn: Biflöde SV Skredsviksån 
Ekologisk status:  

 
Kemisk status:  
Längd (km): 2,347 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 5 
EU ID:  
Namn: Biflöde SO Skredsviksån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,443 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 6 
EU ID:  
Namn: Biflöde NO Skredsviksån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,721 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 7 
EU ID:  
Namn: Biflöde NV Skredsviksån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,89 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 8 
EU ID:  
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Namn: Vikenbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,399 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U63 U83 U98 U99 U100 U102 
U118 
Kommentar: Havsöringförande bäck. Extremt låg 
vattenföring kan medföra svårigheter att passera 
den bitvis mycket grovblockiga nedre delen av 
bäcken. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 9 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Finnsland 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,09 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 10 
EU ID:  
Namn: Vattendrag O Börsås 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,982 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 11 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Jordfall 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,692 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 12 
EU ID:  
Namn: Hällebäcken 

Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 5,844 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U19 U63 U94 U98 U99 U100 
U102 U118 
Kommentar: Dokumenterad förekomst av 
havsöring. Definitivt naturligt vandringshinder. Ål 
CR har noterats i kommunens anteckning. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 13 
EU ID:  
Namn: Biflöde SV Hällebäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,976 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 14 
EU ID:  
Namn: Biflöde SO Hällebäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,085 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 15 
EU ID:  
Namn: Biflöde N Hällebäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,686 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 16 
EU ID:  
Namn: Rotviksbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,411 
Naturvårdsarter:  
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Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård  
Dokumentation: U63 U98 U99 U102 U118 
Kommentar: Havsöringförande. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 17 
EU ID:  
Namn: Bäck vid Krokkasen 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,225 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 18 
EU ID:  
Namn: Vattendrag N om Lanesund 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,171 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 19 
EU ID:  
Namn: Biflöde Holmaån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,249 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 20 
EU ID:  
Namn: Holmaån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 4,822 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Naturreservat Natura 2000 
Strandskydd  
Dokumentation: U09 U63 U83 U98 U99 U102 
U118 
Kommentar: En kort sträcka inom naturreservatet 
Havstensfjorden. Mynnar i Natura 2000 
Havstensfjorden-Svälte kile. 

NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 21 
EU ID:  
Namn: Holmån östra 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 5,001 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U63 U83 U98 U99 U102 U118 
Kommentar: Biflöde Holmaån. Dokumentation 
omfattar både Lanebergsån och Holmaån i 
kommunens tidigare framtagna material. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 22 
EU ID:  
Namn: Lanebergsån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,696 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U63 U83 U98 U99 U102 
U118 
Kommentar: Dokumentation omfattar både 
Lanebergsån och Holmaån i kommunens tidigare 
framtagna material. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 23 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Utby 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,843 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 24 
EU ID:  
Namn: Bogenbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,633 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U09 U63 
Kommentar: Bäcken mynnar i Natura 2000 
Havstensfjorden-Svälte kile. 
NVI-klass: 3 
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Objekt ID: V 25 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Stan 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,282 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 26 
EU ID: SE647775-126829 
Namn: Kärraån 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 8,068 
Naturvårdsarter: Ål CR 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U31 U42 U61 U63 U83 U84 U96 
U97 U98 U101 U102 U108 U111 U112 U113 U116 
U118 
Kommentar: Lax/öring hybrid. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 27 
EU ID:  
Namn: Biflöde Kärraån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,864 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 28 
EU ID: SE648344-126255 
Namn: Taske Å 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 8,561 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU ål CR 
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation: U26 U42 U63 U83 U84 U94 U97 
U98 U100 U101 U111 U113 U116 U102 U108 U118 
Kommentar: Även lax/öring hybrid samt obestämd 
nejonöga. 
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: V 29 
EU ID:  

Namn: Biflöde NV Taske å 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,789 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 30 
EU ID:  
Namn: Biflöde NO Taske å 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,569 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 31 
EU ID: SE648781-127455 
Namn: Flagerån 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Längd (km): 27,1 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Delvis belägen utanför kommunens 
gräns. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 32 
EU ID: SE648570-127664 
Namn: Bäveån - sammanflödet med Risån till 
källområdena på Herrestadsfjället 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 20,57 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård Naturvårdsavtal 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Myrskyddsplan 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 33 
EU ID:  
Namn: Kopperödsån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 4,021 
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Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 34 
EU ID:  
Namn: Lannerödsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 4,616 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 35 
EU ID:  
Namn: Bubäcken V Röd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,57 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 36 
EU ID:  
Namn: Bubäcken Röd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,358 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 37 
EU ID:  
Namn: Marteredsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 5,899 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 38 
EU ID: SE647908-128294 

Namn: Risån - sammanflödet med Bäveån till 
Gundleboåns inflöde 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 5,34 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U31 U63 U84 U109 
Kommentar: Referenser omfattar Risån som 
helhet. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 39 
EU ID: SE647625-127796 
Namn: Bäveån - sammanflödet med Risån till 
Fossums kvarn 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Längd (km): 8,823 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation: U17 U42 U58 U61 U63 U83 U84 
U98 U102 U108 U112 U115 U118 
Kommentar: Tidigare fynd av Flodkräfta CR/EU? 
Referenser omfattar Bäveån som helhet. 
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: V 40 
EU ID: SE647589-127365 
Namn: Bäveån - Fossums kvarn till mynningen 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 3,986 
Naturvårdsarter: Flodnejonöga EU lake NT ål CR 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U17 U42 U58 U61 U63 U83 U84 
U98 U102 U108 U112 U115 U118 
Kommentar: Fynd av flodnejonöga 1985. Lake vid 
pumpstationen Sigelhultsbäcken. Referenser 
omfattar Bäveån som helhet. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 41 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Kodebackemossen 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,056 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 42 
EU ID:  
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Namn: Snigelsrödbäcken V 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,334 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 43 
EU ID:  
Namn: Vattendrag Stämmen 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,815 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 44 
EU ID:  
Namn: Byrströmmen - Listabäcken - 
Snigelsrödbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 7,213 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 45 
EU ID: SE647520-128861 
Namn: Gundleboån 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 10,96 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Delvis belägen utanför kommunens 
gräns. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 46 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Berg 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,158 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 

Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: 47 
EU ID:  
Namn: Rörbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,271 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U63 U98 U99 U102 
Kommentar: Förutsättning för havsöring. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 48 
EU ID:  
Namn: Biflöde Bjällansåsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,015 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 49 
EU ID:  
Namn: Bjällansåsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,914 
Naturvårdsarter: Ål CR 
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U63 U98 U99 U102 U118 
Kommentar: Förutsättning för havsöring. 
Artificiellt vandringshinder strax ovan mynningen. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 50 
EU ID:  
Namn: Bönsbäcken/ Bokenäsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 4,419 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Biotopskydd  
Dokumentation: U63 U98 U99 U100 U102 U118 
Kommentar: Viktigt reproduktionsområde för 
havsöring. Uppgifter om ål CR i referens U98. 
NVI-klass: 2 
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Objekt ID: V 51 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Reorseröd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,593 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 52 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Lekstale 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,552 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 53 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Skårperöd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,484 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 54 
EU ID:  
Namn: Orreviksbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 4,498 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U63 U98 U99 U118 U102 
Kommentar: Dokumenterad förekomst av 
havsöring. Definitivt naturligt vandringshinder nära 
mynningen. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 55 
EU ID:  
Namn: Kvarnbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  

Längd (km): 2,055 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U63 U102 U118 
Kommentar: Definitivt artificiellt vandringshinder 
150 m från mynningen. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 56 
EU ID:  
Namn: Sundsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,186 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 57 
EU ID:  
Namn: Bäck vid Kristevik 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,721 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 58 
EU ID:  
Namn: Vattendrag V Buslätt 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,239 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 59 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Sund 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,819 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
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Objekt ID: V 60 
EU ID:  
Namn: Bäck vid Sunds hall 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,455 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U12 U63 U102 U118 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 61 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Aspehagen 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,686 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsområde 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 62 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Gustavsberg 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,659 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsområde 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 63 
EU ID:  
Namn: Röds bäck 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,027 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U102 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 64 
EU ID:  
Namn: Biflöde Röds bäck Buslätt 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,967 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 

Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 65 
EU ID:  
Namn: Biflöde Röds bäck Långåsarna 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,346 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 66 
EU ID:  
Namn: Biflöde Röds bäck Bråten 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,315 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 67 
EU ID:  
Namn: Röds bäck östra 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,34 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 68 
EU ID:  
Namn: Biflöde Röds bäck Tegarna 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,941 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 69 
EU ID:  
Namn: Biflöde Röds bäck Skogshyddan 
Ekologisk status:  
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Kemisk status:  
Längd (km): 0,246 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 70 
EU ID:  
Namn: Biflöde Röds bäck Skoghem 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,072 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U102 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 71 
EU ID:  
Namn: Brissbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,139 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 72 
EU ID:  
Namn: Biflöde Brissbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,266 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 73 
EU ID:  
Namn: Biflöde NV Forshällaån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,966 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 

Objekt ID: V 74 
EU ID:  
Namn: Biflöde Forshällaån vid Berget 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,877 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 75 
EU ID: SE646880-127066 
Namn: Forshällaån 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 8,268 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U58 U63 U83 U84 U92 U98 
U99 U102 U118 
Kommentar: Koppungeån ansluter norrifrån. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 76 
EU ID:  
Namn: Vattendrag S Maderna 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,769 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 77 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Skogshyddan 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,936 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 78 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Haljersröd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,935 
Naturvårdsarter:  
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Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 79 
EU ID:  
Namn: Brännärisbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,101 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 80 
EU ID:  
Namn: Biflöde SO Forshällaån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,22 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 81 
EU ID:  
Namn: Biflöde O Forshällaån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,403 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 82 
EU ID:  
Namn: Forshällaån N 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,617 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 83 
EU ID: SE647134-127449 
Namn: Bodeleån 

Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 8,547 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Naturvårdsområde 
Dokumentation: U17 U31 U42 U58 U63 U84 U98 
U102 U118 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 84 
EU ID:  
Namn: Biflöde O Bodeleån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,362 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 85 
EU ID: SE646643-127030 
Namn: Restebäcken 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 4,556 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU ål CR 
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U03 U42 U63 U83 U84 U98 U100 
U111 U113 U102 U116 U118 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 86 
EU ID:  
Namn: Biflöde O Restebäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,48 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U53 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 87 
EU ID:  
Namn: Restebäcken nedströms Restevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,25 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU  ål CR 
Förordnanden: Strandskydd 
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Dokumentation: U03 U42 U63 U83 U84 U98 U100 
U111 U113 U102 U116 U118 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 88 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Ranneberg 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,48 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 89 
EU ID:  
Namn: Biflöde V Restebäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,257 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 90 
EU ID:  
Namn: Vattendrag mellan Vassbosjön och 
Funneshultssjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,338 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 91 
EU ID:  
Namn: Vattendrag nedströms St Tokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,309 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 92 
EU ID:  

Namn: Vattendrag vid Bjälledal 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,792 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 93 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Tokemosse 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,198 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 94 
EU ID:  
Namn: Vattendrag i Stenshult 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 7,278 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 95 
EU ID: SE647334-128388 
Namn: Risån - sammanflödet med Gundleboån till 
Öre Sjös utlopp, inkl Sågån, Källesjö och Kyrkesjön 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 9,755 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U31 U63 U84 U109 
Kommentar: Referenser omfattar Risån som 
helhet. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 96 
EU ID:  
Namn: Vattendrag N Restenäs 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,572 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
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Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 97 
EU ID:  
Namn: Vattendrag S Restenäs 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,363 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 98 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Lunden 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,229 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 99 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Höggeröd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,549 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 100 
EU ID:  
Namn: Biflöde N Aröd å 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,5 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 101 
EU ID: SE646399-127201 
Namn: Aröd å 
Ekologisk status: P 

Kemisk status: N 
Längd (km): 2,713 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU lax EU ål CR 
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U42 U58 U63 U83 U84 U93 U95 
U97 U98 U101 U110 U118 
Kommentar: Även obestämd nejonöga.  
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: V 102 
EU ID:  
Namn: Vattendrag vid Kärr 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,412 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 103 
EU ID:  
Namn: Getevadsån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,651 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U09 U31 U51 
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 104 
EU ID:  
Namn: Biflöde S Getevadsån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,21 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 105 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Andekärrsvattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,388 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
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Objekt ID: V 106 
EU ID:  
Namn: Bubäcken vid Buvattnet och Krokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,358 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 107 
EU ID:  
Namn: Vattendrag nedströms Krokevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,611 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 108 
EU ID:  
Namn: Vattendrag nedströms St Galten 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,443 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 109 
EU ID:  
Namn: Lilla ån 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,176 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 110 
EU ID:  
Namn: Korså 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,311 
Naturvårdsarter:  

Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 111 
EU ID: SE646166-127275 
Namn: Tjöstelsrödsbäcken 
Ekologisk status: G 
Kemisk status: N 
Längd (km): 3,502 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU ål CR 
Förordnanden: Strandskydd Naturvårdsområde  
Dokumentation: U42 U58 U63 U83 U84 U87 U95 
U96 U97 U98 U100 U101 U102 U108 U111 U113 
U117 U118 
Kommentar: Även obestämd nejonöga. Lake NT 
omnämns i kommunens anteckningar. 
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: V 112 
EU ID:  
Namn: Skälläckerödsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,414 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd  
Dokumentation: U43 U63 U83 U98 U102 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 113 
EU ID:  
Namn: Vattendrag N Sollid 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,904 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 114 
EU ID: SE645711-127116 
Namn: Bratteforsån 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 10,08 
Naturvårdsarter: Bäcknejonöga EU ål CR 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U17 U31 U42 U57 U58 U63 U83 
U84 U95 U97 U98 U101 U102 U111 U113 U114 
U118 
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Kommentar: Även lax/öring hybrid samt obestämd 
nejonöga. 
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: V 115 
EU ID: SE645793-127298 
Namn: Bakerödsbäcken 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Längd (km): 4,966 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård 
Dokumentation: U84 
Kommentar: Även obestämd nejonöga. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 116 
EU ID:  
Namn: Biflöde Bakerödsbäcken Röd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,172 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Biotopskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 117 
EU ID:  
Namn: Biflöde Bakerödsbäcken Andersmossen 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,007 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Biotopskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 118 
EU ID:  
Namn: Hassmansbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,738 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 119 
EU ID:  
Namn: Rytte-Rinnaån 

Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,406 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 120 
EU ID:  
Namn: Vattendrag V Grinnerödssjön 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,455 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 121 
EU ID:  
Namn: Vattendrag N Livered 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 3,502 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Riksintresse naturvård 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: 122 
EU ID:  
Namn: Vattendrag nedströms Långevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,083 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 123 
EU ID:  
Namn: Vattendrag V Branseröd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 2,872 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
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Objekt ID: V 124 
EU ID:  
Namn: Biflöde SO Sparreviken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,724 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 125 
EU ID:  
Namn: Vattendrag SO Sparreviken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,168 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 126 
EU ID:  
Namn: Vattendrag golfbana Anfasteröd 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,245 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation:  
Kommentar:  
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 127 
EU ID:  
Namn: Studserödsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,624 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Naturvårdsområde Riksintresse 
naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U99 U100 U102 U118 
Kommentar: Öringförande på en kort sträcka 
närmast mynningen. Ett naturligt vandringshinder i 
form av ett 10 m högt fall finns ca 100 m från 
mynningen. Ungefärligt utritad via 
flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 128 
EU ID:  
Namn: Annerödsbäcken 

Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,732 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Naturvårdsområde Riksintresse 
naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U102 
Kommentar: Havsöringförande på en kort sträcka 
uppströms mynningen på grund av ett definitivt 
naturligt vandringshinder. Ungefärligt utritad via 
flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 129 
EU ID:  
Namn: Biflöde Annerödsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,259 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden:  
Dokumentation: U102 
Kommentar: Ungefärligt utritad efter flygbild. 
NVI-klass: 3 
 
Objekt ID: V 130 
EU ID:  
Namn: Cederslundsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,691 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Naturvårdsområde Riksintresse 
naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U09 U99 U100 
Kommentar: Ungefärligt utritad efter flygbild. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 131 
EU ID:  
Namn: Skareviksbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,927 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Natura 2000 Naturvårdsområde 
Riksintresse naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U09 U102 
Kommentar: En kort del av vattendraget, närmast 
mynningen är havsöringförande. Ungefärligt 
utritad via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 132 
EU ID:  
Namn: Skårbäcken 
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Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,830 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Naturvårdsområde Riksintresse 
naturvård Strandskydd 
Dokumentation: U09 U42 U63 
Kommentar: Mynnar i Natura 2000-område. 
Uppväxt- och reproduktionsområden havsöring 
och mynningsområdet utgör förmodligen ett 
viktigt födoområde för öringen. Ungefärligt utritad 
via flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 133 
EU ID:  
Namn: Simmerödsbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,526 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U63 U99 U102 
Kommentar: Havsöring förekommer, men ett 
naturligt vandringshinder sätter stopp redan nära 
mynningen. Ungefärligt utritad via 
flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
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Objekt ID: V 134 
EU ID:  
Namn: Korsviksbäcken 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 0,569 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U63 U98 U99 U102 U118 
Kommentar: Artificiellt vandringshinder nära 
mynningen. Ungefärligt utritad via 
flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: V 135 
EU ID:  
Namn: Vattendrag från Lilla Prästevattnet 
Ekologisk status:  
Kemisk status:  
Längd (km): 1,165 
Naturvårdsarter:  
Förordnanden: Strandskydd 
Dokumentation: U83 
Kommentar: Ungefärligt utritad via 
flygbildstolkning. 
NVI-klass: 2 
 
3 C – VÄRDEFULLA HAVSOMRÅDEN 
 
Objekt ID: K 1 
EU ID: SE582500-113890 
Namn: Saltkällefjorden 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 198,38 
Förordnanden: Strandskydd Natura 2000 
Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Dokumentation: U17 U26 U42 U63 U86 U94 U103 
U104 U106 
Kommentar: Referenser berör Gullmarsfjorden. 
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: K 2 
EU ID: SE581700-113000 
Namn: Gullmarns centralbassäng 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 1607,1 
Förordnanden: Strandskydd Natura 2000 
Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Musselvatten 
Dokumentation: U17 U26 U42 U63 U86 U94 U103 
U104 U106 
Kommentar:  
NVI-klass: 1 

 
Objekt ID: K 3 
EU ID: SE581570-113040 
Namn: Getevikssund 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 97,159 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Dokumentation: U42 U86 U104 
Kommentar:  
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: K 4 
EU ID: SE581365-112910 
Namn: Snäckedjupet 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 33,235 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Dokumentation: U86 U104 
Kommentar:  
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: K 5 
EU ID: SE581450-113140 
Namn: Nordströmmarna 
Ekologisk status: M 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 113,24 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Dokumentation: U86 U104 
Kommentar:  
NVI-klass: 1 
 
Objekt ID: K 6 
EU ID: SE581260-113220 
Namn: Koljö fjord 
Ekologisk status: P 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 572,62 
Förordnanden: Strandskydd Natura 2000 
Riksintresse naturvård Naturvårdsområde 
Musselvatten 
Dokumentation: U86 U104 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: K 7 
EU ID: SE581520-113750 
Namn: Borgilefjorden 
Ekologisk status: P 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 233,91 
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Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård Musselvatten 
Dokumentation: U86 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: K 8 
EU ID: SE581540-114000 
Namn: Kalvöfjord 
Ekologisk status: P 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 411,79 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat 
Riksintresse naturvård Musselvatten 
Dokumentation: U86 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: K 9 
EU ID: SE581740-114820 
Namn: Havstensfjorden 
Ekologisk status: P 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 3634,8 
Förordnanden: Strandskydd Naturreservat Natura 
2000 Riksintresse naturvård Djur- och 
växtskyddsområde Musselvatten Övrigt 
biotopskyddsområde 
Dokumentation: U17 U42 U58 U60 U63 U86 U103 
U104 U105 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: K 10 
EU ID: SE582000-115270 
Namn: Byfjorden 
Ekologisk status: P 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 579,84 
Förordnanden: Strandskydd Riksintresse naturvård 
Naturvårdsområde Övrigt biotopskyddsområde 
Dokumentation: U11 U61 U63 U86 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
 
Objekt ID: K 11 
EU ID: SE581260-115280 
Namn: Ljungs kile 
Ekologisk status: P 
Kemisk status: N 
Areal (ha): 602,97 
Förordnanden: Strandskydd Djur- och 
växtskyddsområde Musselvatten 
Dokumentation: U42 U58 U86 
Kommentar:  
NVI-klass: 2 
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GRUPP SVENSKT NAMN VETENSKAPLIGT NAMN

RÖ
DLISTN

IN
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KATEG

O
RI

U
TDÖ

D I 
SVERIG

E (RE)

AN
TAL 

O
BSERVATIO

N
E

TILLFÄLLIG
 

BESÖ
KARE

FRIDLYST ART

EU
 ART- O

CH 
HABITATDIREKT

ÅTG
ÄRDSPRO

G
RAM

ÄLDRE FYN
D 

(före 1987)

ALGER Sjöhjortron Nostoc zetterstedtii NT 2

DÄGGDJUR Brunlångöra Plecotus auritus 3 •

DÄGGDJUR Bäver Castor fiber 26 • •

DÄGGDJUR Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus 3 •

DÄGGDJUR Hasselmus Muscardinus avellanarius 2 • • •

DÄGGDJUR Iller Mustela putorius 3 • •

DÄGGDJUR Knubbsäl Phoca vitulina 25 • • •

DÄGGDJUR Lo Lynx lynx VU 3

DÄGGDJUR Mård Martes martes 10 • •

DÄGGDJUR Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 5 •
DÄGGDJUR Nordlig näbbval Hyperoodon ampullatus 4 •
DÄGGDJUR Sadeldelfin Delphinus delphis 1 •
DÄGGDJUR Skogshare Lepus timidus 7 •
DÄGGDJUR Större brunfladdermus Nyctalus noctula 1 •
DÄGGDJUR Trollpipistrell Pipistrellus nathusii 1 •
DÄGGDJUR Tumlare Phocoena phocoena VU 7 • • •
DÄGGDJUR Varg Canis lupus 1
DÄGGDJUR Vattenfladdermus Myotis daubentonii 3 •
DÄGGDJUR Vikval Balaenoptera acutorostrata 1 •
DÄGGDJUR Vitval Delphinapterus leucas 1 • •
DÄGGDJUR Öresvin Tursiops truncatus 1 •
EVERTEBRATER Almblombock Pedostrangalia revestita EN 18 •
EVERTEBRATER Almsnabbvinge Satyrium w-album NT 25
EVERTEBRATER Apollofjäril Parnassius apollo NT 19 • •
EVERTEBRATER Askbarkmott Euzophera pinguis NT 4
EVERTEBRATER Askbrunmal Zelleria hepariella NT 4
EVERTEBRATER Baltiskt skogsfly Xestia baltica NT 2
EVERTEBRATER Bitterfibblefrövecklare Eucosma balatonana NT 1
EVERTEBRATER Blågrön kornlöpare Amara montivaga NT 1 •
EVERTEBRATER Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae NT 4
EVERTEBRATER Bredbrämad malmätare Eupithecia cauchiata NT 1
EVERTEBRATER Bredhornad smalpraktbagge Agrilus laticornis NT 2
EVERTEBRATER Brokigt ängsfly Oligia versicolor NT 2
EVERTEBRATER Brun sikelvinge Drepana curvatula NT 12
EVERTEBRATER Bukspolsnäcka Macrogastra ventricosa VU 3
EVERTEBRATER Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis 4 • •
EVERTEBRATER Cylindersjögurka Panningia hyndmani NT 1
EVERTEBRATER Dubbelbandat ljusmott Pyrausta ostrinalis NT 3
EVERTEBRATER Dvärgmalmätare Eupithecia pygmaeata NT 5
EVERTEBRATER Ekbrunbagge Hypulus quercinus NT 1
EVERTEBRATER Ekoxe Lucanus cervus 2 • •
EVERTEBRATER Eksnabblöpare Philodromus praedatus NT 1
EVERTEBRATER Eksplintbagge Lyctus linearis VU 6 •
EVERTEBRATER Ekträdlöpare Rhagium sycophanta NT 3 •
EVERTEBRATER Femstrimmig plattstumpbagge Platysoma deplanatum NT 1
EVERTEBRATER Fetörtsblåvinge Scolitantides orion EN 8 •
EVERTEBRATER Flodkräfta Astacus astacus CR 7 • • •
EVERTEBRATER Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera EN 10 • • •
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EVERTEBRATER Getingrovfluga Asilus crabroniformis VU 2 •
EVERTEBRATER Glimfältmätare Perizoma hydrata NT 14
EVERTEBRATER Gråbinkevecklare Cochylidia heydeniana NT 1
EVERTEBRATER Grönvit fältmätare Colostygia aptata VU 1
EVERTEBRATER Gulbent kamklobagge Allecula morio NT 1
EVERTEBRATER Gulbrunt nejlikfly Hadena perplexa NT 12
EVERTEBRATER Guldsandbi Andrena marginata NT 11 •
EVERTEBRATER Gullmaranemon Protanthea simplex NT 2
EVERTEBRATER Gullrisbock Phytoecia nigricornis VU 2 •
EVERTEBRATER Gulringad vedharkrank Ctenophora flaveolata NT 1
EVERTEBRATER Gulryggig fältmätare Ecliptopera capitata VU 2
EVERTEBRATER Halländsk blombagge Ischnomera cyanea VU 1
EVERTEBRATER Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe NT 1
EVERTEBRATER Hjärtsjömus Spatangus raschi EN 2
EVERTEBRATER Humlerotfjäril Hepialus humuli NT 19
EVERTEBRATER Hästmussla Modiolus modiolus DD 2
EVERTEBRATER Klinttapetserarbi Megachile pyrenaea VU 2 •
EVERTEBRATER klippjordkrypare Geophilus carpophagus VU 1 •
EVERTEBRATER Knölskräddare Gerris gibbifer NT 1
EVERTEBRATER Kortfotad guldstekel Chrysis brevitarsis NT 1
EVERTEBRATER Korthornad ögonbagge Pseudanidorus pentatomus NT 1
EVERTEBRATER Krokhorndyvel Onthophagus fracticornis NT 1 •
EVERTEBRATER Kullaspetsvivel Omphalapion dispar VU 3
EVERTEBRATER Kullerlöpare Carabus convexus VU 3
EVERTEBRATER Kungsmyntefjädermott Merrifieldia baliodactyla NT 4
EVERTEBRATER Källkvicklöpare Bembidion stephensii NT 1
EVERTEBRATER Kärrvialssikelvecklare Ancylis paludana NT 1
EVERTEBRATER Lamellsnäcka Spermodea lamellata NT 6 •
EVERTEBRATER Ligusterfly Craniophora ligustri NT 36
EVERTEBRATER Liten myrlejonslända Myrmeleon bore NT 1 •
EVERTEBRATER Ljungtofsspinnare Orgyia antiquoides VU 3
EVERTEBRATER Ljus lergeting Odynerus melanocephalus NT 1

EVERTEBRATER
Ljusstrimmig 
långhornsharkrank

Tipula flavolineata NT 4 •

EVERTEBRATER Lundstarrsgräsmal Elachista tetragonella EN 1
EVERTEBRATER Långtåräka Pandalina profunda DD 2
EVERTEBRATER Läderbagge Osmoderma eremita NT 4 •
EVERTEBRATER Mellanmätare Phibalapteryx virgata NT 1
EVERTEBRATER Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT 29
EVERTEBRATER Mindre blåvinge Cupido minimus NT 50
EVERTEBRATER Mindre purpurmätare Lythria cruentaria NT 5
EVERTEBRATER Mindre stamfly Amphipoea crinanensis NT 27
EVERTEBRATER Mindre taggmätare Aplocera efformata NT 1

EVERTEBRATER Mottmätare
Pachycnemia 
hippocastanaria

EN 1

EVERTEBRATER Mörk bronsblomfluga Callicera aurata NT 4
EVERTEBRATER Nätådrig parkmätare Eustroma reticulata VU 2
EVERTEBRATER Ockragult gulvingsfly Cirrhia gilvago NT 1
EVERTEBRATER Pestrotsfly Hydraecia petasitis NT 1
EVERTEBRATER Praktnejlikfly Hadena confusa NT 6
EVERTEBRATER Prickvingad svävfluga Bombylius medius NT 5
EVERTEBRATER Prydnadsbock Anaglyptus mysticus NT 4 •
EVERTEBRATER Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons 1 • •
EVERTEBRATER Röd sammetsstekel Mutilla europaea NT 6
EVERTEBRATER Rödbaksharkrank Tipula rufina DD 1
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EVERTEBRATER Rödhjon Pyrrhidium sanguineum NT 2
EVERTEBRATER Röllikfallbagge Cryptocephalus bilineatus NT 3 •
EVERTEBRATER Sandknotbagge Trox sabulosus VU 1 •
EVERTEBRATER Sandkrabbspindel Xysticus sabulosus NT 1
EVERTEBRATER Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT 83
EVERTEBRATER Sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata NT 6 •
EVERTEBRATER Sidenguldstekel Pseudospinolia neglecta VU 1
EVERTEBRATER Silversmygare Hesperia comma NT 27
EVERTEBRATER Skiktdynemott Apomyelois bistriatella NT 1
EVERTEBRATER Skogsalmsdvärgmal Stigmella ulmivora NT 1
EVERTEBRATER Skogskärrsfältmätare Lampropteryx otregiata NT 7
EVERTEBRATER Skägglavmätare Alcis jubata NT 1 •
EVERTEBRATER Slätbukig trollhummer Munida tenuimana VU 1
EVERTEBRATER Smal dammsnäcka Omphiscola glabra NT 3
EVERTEBRATER Smalgrynsnäcka Vertigo angustior 4 •
EVERTEBRATER Snedstreckad fältmätare Perizoma bifaciata NT 4
EVERTEBRATER Snedstreckad gökärtsmal Sauterina hofmanniella NT 4
EVERTEBRATER Sotsandbi Andrena nigrospina NT 3
EVERTEBRATER Springkornsfältmätare Xanthorhoe biriviata NT 1
EVERTEBRATER Stor margeritspetsvivel Omphalapion laevigatum VU 2
EVERTEBRATER Storringat jordfly Euxoa recussa NT 1
EVERTEBRATER Stortapetserarbi Megachile lagopoda NT 2 •
EVERTEBRATER Större borstspinnare Setina irrorella NT 22
EVERTEBRATER Större piprensare Funiculina quadrangularis EN 1
EVERTEBRATER Större vitblärefly Hadena bicruris NT 4
EVERTEBRATER Svart guldbagge Gnorimus variabilis EN 2 •
EVERTEBRATER Svävflugedagsvärmare Hemaris tityus NT 41
EVERTEBRATER Taggbock Prionus coriarius NT 2 •
EVERTEBRATER Tretaggig mudderräka Pontophilus spinosus VU 2
EVERTEBRATER trumgräshoppa Psophus stridulus EN 1 •
EVERTEBRATER Tunnvingemätare Malacodea regelaria VU 2
EVERTEBRATER Tätögd brunbagge Orchesia luteipalpis VU 3
EVERTEBRATER Vattenmyrlejonslända Osmylus fulvicephalus NT 2 •
EVERTEBRATER Veronikabärfis Stagonomus bipunctatus NT 4
EVERTEBRATER Vickerglasvinge Bembecia ichneumoniformis NT 2
EVERTEBRATER Vinbergssnäcka Helix pomatia 31 •
EVERTEBRATER Vinbärsbladskärare Alloclemensia mesospilella VU 1
EVERTEBRATER Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT 45
EVERTEBRATER Vithövdat molnmott Salebriopsis albicilla VU 1
EVERTEBRATER Vitt ugglemott Eudonia laetella NT 3
EVERTEBRATER Vägtornsmätare Triphosa dubitata NT 1
EVERTEBRATER Xyletinus longitarsis Xyletinus longitarsis NT 4 •
EVERTEBRATER Ädelguldbagge Gnorimus nobilis NT 11
EVERTEBRATER Ängsmalmätare Eupithecia subumbrata NT 6
EVERTEBRATER Ängsmetallvinge Adscita statices NT 11 •
EVERTEBRATER Ängsnätfjäril Melitaea cinxia NT 3
EVERTEBRATER Elodes tricuspis DD 2 •
EVERTEBRATER Stenichnus poweri DD 1
EVERTEBRATER Acalles ptinoides NT 3
EVERTEBRATER Ancistronycha tigurina NT 4 •
EVERTEBRATER Bagous diglyptus NT 1
EVERTEBRATER Brachypera dauci NT 1
EVERTEBRATER Carpelimus manchuricus NT 1
EVERTEBRATER Corticaria polypori NT 1
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EVERTEBRATER Cryptophagus intermedius NT 1
EVERTEBRATER Hemicoelus fulvicornis NT 1
EVERTEBRATER Holotrichapion aethiops NT 2 •
EVERTEBRATER Longitarsus reichei NT 1
EVERTEBRATER Margarinotus purpurascens NT 2 •
EVERTEBRATER Meligethes corvinus NT 2 •
EVERTEBRATER Micropeplus porcatus NT 2 •
EVERTEBRATER Otiorhynchus rugifrons NT 2 •
EVERTEBRATER Sibinia pyrrhodactyla NT 2 •
EVERTEBRATER Sibinia signata NT 1
EVERTEBRATER Stenus providus NT 1
EVERTEBRATER Trichosirocalus thalhammeri NT 7
EVERTEBRATER Cryptophagus fallax NT 1
EVERTEBRATER Crunoecia irrorata VU 1
EVERTEBRATER Eucnemis capucina VU 1
EVERTEBRATER Haploops tenuis VU 1
EVERTEBRATER Palliolum incomparabile VU 1
FISKAR Fyrtömmad skärlånga Enchelyopus cimbrius NT 2
FISKAR Id Leuciscus idus 1 •
FISKAR Klorocka Amblyraja radiata EN 2
FISKAR Kolja Melanogrammus aeglefinus VU 2 •
FISKAR Bäcknejonöga Lampetra planeri 43 •
FISKAR Flodnejonöga Lampetra fluviatilis 2 •
FISKAR Lake Lota lota NT 3
FISKAR Lax Salmo salar 186
FISKAR Lyrtorsk Pollachius pollachius CR 4
FISKAR Mindre kungsfisk Sebastes viviparus NT 1 •
FISKAR Sjurygg Cyclopterus lumpus NT 1 •
FISKAR Staksill Alosa fallax 1
FISKAR Torsk Gadus morhua VU 13
FISKAR Vitling Merlangius merlangus VU 18
FISKAR Ål Anguilla anguilla CR 166
FÅGLAR Backsvala Riparia riparia NT 46
FÅGLAR Bergand Aythya marila VU 18
FÅGLAR Berglärka Eremophila alpestris VU 7 •
FÅGLAR Berguv Bubo bubo VU 49 •
FÅGLAR Bivråk Pernis apivorus NT 78 •
FÅGLAR Blå kärrhök Circus cyaneus NT 17 •
FÅGLAR Blåhake Luscinia svecica 2 •
FÅGLAR Blåkråka Coracias garrulus RE 4 • •
FÅGLAR Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla VU 2
FÅGLAR Brun glada Milvus migrans EN 2 • •
FÅGLAR Brun kärrhök Circus aeruginosus 54 •
FÅGLAR Brunand Aythya ferina VU 11
FÅGLAR Brushane Calidris pugnax VU 17 • •
FÅGLAR Buskskvätta Saxicola rubetra NT 201
FÅGLAR Busksångare Acrocephalus dumetorum NT 1
FÅGLAR Dubbelbeckasin Gallinago media NT 13 • •
FÅGLAR Duvhök Accipiter gentilis NT 125
FÅGLAR Dvärgmås Hydrocoloeus minutus 2 • •
FÅGLAR Dvärgsparv Emberiza pusilla VU 2 •
FÅGLAR Ejder Somateria mollissima VU 322
FÅGLAR Fiskgjuse Pandion haliaetus 47 •
FÅGLAR Fisktärna Sterna hirundo 43 •
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FÅGLAR Fjälluggla Bubo scandiacus CR 2 • •
FÅGLAR Fjällvråk Buteo lagopus NT 43
FÅGLAR Flodsångare Locustella fluviatilis NT 41
FÅGLAR Gråspett Picus canus 1 •
FÅGLAR Gråtrut Larus argentatus VU 210

FÅGLAR
Gråtrut, underarten 
argentatus

Larus argentatus argentatus VU 1

FÅGLAR Grönbena Tringa glareola 3 •
FÅGLAR Gröngöling Picus viridis NT 533
FÅGLAR Gulhämpling Serinus serinus VU 2
FÅGLAR Gulsparv Emberiza citrinella VU 298
FÅGLAR Havsörn Haliaeetus albicilla NT 40 • •
FÅGLAR Hussvala Delichon urbicum VU 67
FÅGLAR Härfågel Upupa epops RE 6
FÅGLAR Höksångare Sylvia nisoria VU 2 •
FÅGLAR Jaktfalk Falco rusticolus VU 2 • • •
FÅGLAR Järpe Tetrastes bonasia 16 •
FÅGLAR Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis VU 2 • •
FÅGLAR Kornknarr Crex crex NT 111 • •
FÅGLAR Kornsparv Emberiza calandra EN 3
FÅGLAR Kungsfiskare Alcedo atthis VU 29 •
FÅGLAR Kungsfågel Regulus regulus VU 1008
FÅGLAR Kungsörn Aquila chrysaetos NT 15 • •
FÅGLAR Kustlabb Stercorarius parasiticus NT 1 x
FÅGLAR Kustlabb, mörk morf S. parasiticus, dark morph NT 2 •
FÅGLAR Lappsparv Calcarius lapponicus VU 1
FÅGLAR Lappuggla Strix nebulosa NT 3 • •
FÅGLAR Ljungpipare Pluvialis apricaria 5 •
FÅGLAR Lundsångare Phylloscopus trochiloides NT 8
FÅGLAR Lunnefågel Fratercula arctica RE 1 •
FÅGLAR Lärkfalk Falco subbuteo 1
FÅGLAR Mindre flugsnappare Ficedula parva 26 •
FÅGLAR Mindre hackspett Dendrocopos minor NT 586
FÅGLAR Myrspov Limosa lapponica VU 9 •
FÅGLAR Nattskärra Caprimulgus europaeus 433 •
FÅGLAR Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 70
FÅGLAR Orre Lyrurus tetrix 214 •
FÅGLAR Ortolansparv Emberiza hortulana VU 6 • •
FÅGLAR Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 187 • •
FÅGLAR Pungmes Remiz pendulinus EN 2 •
FÅGLAR Pärluggla Aegolius funereus 25 •
FÅGLAR Rapphöna Perdix perdix NT 7
FÅGLAR Rosenfink Carpodacus erythrinus VU 49
FÅGLAR Roskarl Arenaria interpres VU 4
FÅGLAR Röd glada Milvus milvus 11 •
FÅGLAR Rödspov Limosa limosa CR 3 •
FÅGLAR Rödspov, underarten islandica Limosa limosa islandica CR 1
FÅGLAR Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU 20
FÅGLAR Rördrom Botaurus stellaris NT 2 •
FÅGLAR Silltrut Larus fuscus NT 53
FÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia NT 4 • •
FÅGLAR Skäggmes Panurus biarmicus NT 19 •
FÅGLAR Skärfläcka Recurvirostra avosetta 1 • •
FÅGLAR Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU 29 •
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FÅGLAR Smålom Gavia stellata NT 14 •
FÅGLAR Småtärna Sternula albifrons VU 2 •
FÅGLAR Sommargylling Oriolus oriolus VU 14
FÅGLAR Sparvuggla Glaucidium passerinum 168 •
FÅGLAR Spillkråka Dryocopus martius NT 327 •
FÅGLAR Stare Sturnus vulgaris VU 242
FÅGLAR Stjärtand Anas acuta VU 11
FÅGLAR Storlom Gavia arctica 132 •
FÅGLAR Storspov Numenius arquata NT 45
FÅGLAR Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT 94
FÅGLAR Svart stork Ciconia nigra RE 1 •
FÅGLAR Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola EN 11
FÅGLAR Svarthakedopping Podiceps auritus 1 • •
FÅGLAR Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis EN 2 •
FÅGLAR Svarttärna Chlidonias niger VU 1 •
FÅGLAR Svärta Melanitta fusca NT 16
FÅGLAR Sånglärka Alauda arvensis NT 434
FÅGLAR Sångsvan Cygnus cygnus 14 •
FÅGLAR Sädgås Anser fabalis NT 8
FÅGLAR Sädgås, underarten rossicus Anser fabalis rossicus NT 12 •
FÅGLAR Sävsparv Emberiza schoeniclus VU 468
FÅGLAR Tjäder Tetrao urogallus 33 •
FÅGLAR Tobisgrissla Cepphus grylle NT 23 •
FÅGLAR Tofslärka Galerida cristata RE 4 x
FÅGLAR Tornseglare Apus apus VU 42
FÅGLAR Tornuggla Tyto alba CR 1 •
FÅGLAR Trana Grus grus 131 •
FÅGLAR Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT 12
FÅGLAR Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT 28 •
FÅGLAR Tretåig mås Rissa tridactyla EN 3
FÅGLAR Trädlärka Lullula arborea 116 •
FÅGLAR Törnskata Lanius collurio 186 •
FÅGLAR Vaktel Coturnix coturnix NT 58
FÅGLAR Videsparv Emberiza rustica VU 1 •
FÅGLAR Vinterhämpling Linaria flavirostris VU 9
FÅGLAR Vit stork Ciconia ciconia CR 1 •
FÅGLAR Vitkindad gås Branta leucopsis 37 •
FÅGLAR Årta Anas querquedula VU 3
FÅGLAR Ängshök Circus pygargus EN 1 • •
FÅGLAR Ängspiplärka Anthus pratensis NT 204
GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Hasselsnok Coronella austriaca VU 23 • •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Huggorm Vipera berus 81 •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Kopparödla Anguis fragilis 140 •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Långbensgroda Rana dalmatina VU 1 • • •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 8 •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Sandödla Lacerta agilis VU 1 • •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Skogsödla Zootoca vivipara 26 •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Större vattensalamander Triturus cristatus 11 • • •
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GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Vanlig groda Rana temporaria 49 • •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Vanlig padda Bufo bufo 43 •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Vanlig snok Natrix natrix 63 •

GROD- OCH 
KRÄLDJUR

Åkergroda Rana arvalis 9 • •

KÄRLVÄXTER Alpmartorn Eryngium alpinum 2 •
KÄRLVÄXTER Ask Fraxinus excelsior EN 105
KÄRLVÄXTER Backklöver Trifolium montanum NT 1
KÄRLVÄXTER Backsmörblomma Ranunculus polyanthemos NT 13
KÄRLVÄXTER Backtimjan Thymus serpyllum NT 2
KÄRLVÄXTER Bandtång Zostera marina 19 •
KÄRLVÄXTER Bergjohannesört Hypericum montanum NT 5
KÄRLVÄXTER Blågrönt mannagräs Glyceria declinata VU 2
KÄRLVÄXTER Blåsippa Hepatica nobilis 132 •
KÄRLVÄXTER Bohusmarrisp Limonium humile 63 •
KÄRLVÄXTER Bolmört Hyoscyamus niger NT 1
KÄRLVÄXTER Borstsäv Isolepis setacea EN 18
KÄRLVÄXTER Borsttåg Juncus squarrosus NT 87
KÄRLVÄXTER Bredarun Centaurium erythraea VU 6
KÄRLVÄXTER Bredskaftad fläckmaskros Taraxacum euryphyllum EN 8
KÄRLVÄXTER Brinklosta Bromus commutatus EN 6
KÄRLVÄXTER Bymålla Oxybasis urbica RE 2 •
KÄRLVÄXTER Cypresslummer Lycopodium tristachyum VU 4 • • •
KÄRLVÄXTER Dansk iris Iris spuria VU 5 •
KÄRLVÄXTER Desmeknopp Adoxa moschatellina NT 12
KÄRLVÄXTER Dvärgbandtång Zostera noltii VU 20
KÄRLVÄXTER Dvärgjohannesört Hypericum humifusum EN 12 •
KÄRLVÄXTER Dvärglin Radiola linoides VU 68
KÄRLVÄXTER Dårrepe Lolium temulentum RE 8 •
KÄRLVÄXTER Etternässla Urtica urens NT 3
KÄRLVÄXTER Falkbjörnbär Rubus friesianus VU 1

KÄRLVÄXTER Flockarun 
Centaurium erythraea var. 
erythraea 

VU 5 •

KÄRLVÄXTER Fläcklungört Pulmonaria officinalis NT 8
KÄRLVÄXTER fläckmaskros Taraxacum maculigerum VU 2 •
KÄRLVÄXTER Fläcknycklar Dactylorhiza maculata 18 •
KÄRLVÄXTER Fyrling Crassula aquatica NT 1
KÄRLVÄXTER Färgginst Genista tinctoria NT 2
KÄRLVÄXTER Gaffelglim Silene dichotoma 7 •
KÄRLVÄXTER Gatmålla Chenopodiastrum murale EN 1 •
KÄRLVÄXTER Granspira Pedicularis sylvatica NT 131
KÄRLVÄXTER Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis VU 115 •

KÄRLVÄXTER
Grenigt kungsljus × mörkt 
kungsljus

Verbascum lychnitis × nigrum vu 2

KÄRLVÄXTER Grusnejlika Gypsophila muralis EN 2
KÄRLVÄXTER Grådådra Alyssum alyssoides VU 37
KÄRLVÄXTER Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 6 •
KÄRLVÄXTER Gullviva Primula veris 15 •
KÄRLVÄXTER Gulsippa Anemone ranunculoides 5 •
KÄRLVÄXTER Hallonbjörnbär Rubus pruinosus EN 2
KÄRLVÄXTER Hartmansstarr Carex hartmanii VU 2
KÄRLVÄXTER Humlesuga Betonica officinalis EN 1 •
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KÄRLVÄXTER Hällebräcka Saxifraga osloënsis VU 1 •
KÄRLVÄXTER Idegran Taxus baccata 49 •

KÄRLVÄXTER Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata 
subsp. maculata

15 •

KÄRLVÄXTER jättespärgel
Spergula arvensis subsp. 
maxima

RE 1 •

KÄRLVÄXTER Kalkdån Galeopsis angustifolia EN 95 •
KÄRLVÄXTER Kalvnos Misopates orontium NT 4 •
KÄRLVÄXTER Kambräken Blechnum spicant 43
KÄRLVÄXTER Kamomillkulla Anthemis cotula EN 4 •
KÄRLVÄXTER Kattmynta Nepeta cataria EN 3
KÄRLVÄXTER Kavelhirs Setaria viridis NT 14
KÄRLVÄXTER Klockljung Erica tetralix 71
KÄRLVÄXTER Klotgräs Pilularia globulifera VU 1
KÄRLVÄXTER Klätt Agrostemma githago CR 12
KÄRLVÄXTER Knippnejlika Dianthus armeria EN 38 •
KÄRLVÄXTER Knutört Lysimachia minima VU 16
KÄRLVÄXTER Knärot Goodyera repens NT 41 •
KÄRLVÄXTER Korallrot Corallorhiza trifida 2 •
KÄRLVÄXTER Korskovall Melampyrum cristatum NT 2
KÄRLVÄXTER Kransrams Polygonatum verticillatum 2
KÄRLVÄXTER Kråkkrassing Lepidium coronopus VU 1 •

KÄRLVÄXTER Kustgentiana
Gentianella campestris 
subsp. baltica

EN 4 •

KÄRLVÄXTER Kvällsmaskros Taraxacum praestans VU 9
KÄRLVÄXTER Källgräs Catabrosa aquatica VU 2
KÄRLVÄXTER Kösa Apera spica-venti NT 11
KÄRLVÄXTER Lindådra Camelina alyssum RE 4 •
KÄRLVÄXTER Linrepe Lolium remotum RE 4 •
KÄRLVÄXTER Linsnärja Cuscuta epilinum RE 4 •
KÄRLVÄXTER Liten kärrmaskros Taraxacum litorale NT 5
KÄRLVÄXTER Ljungsnärja Cuscuta epithymum VU 2 •
KÄRLVÄXTER Ljungögontröst Euphrasia micrantha VU 36
KÄRLVÄXTER Lopplummer Huperzia selago 100 • •
KÄRLVÄXTER Loppstarr Carex pulicaris VU 19
KÄRLVÄXTER Luddvicker Vicia villosa VU 7
KÄRLVÄXTER Lundviva Primula elatior NT 2
KÄRLVÄXTER Lungrot Blitum bonus-henricus VU 1
KÄRLVÄXTER Majviva Primula farinosa NT 1
KÄRLVÄXTER Marrisp Limonium vulgare VU 2 •
KÄRLVÄXTER Mattlummer Lycopodium clavatum 62 • •
KÄRLVÄXTER Mjukdån Galeopsis ladanum NT 2
KÄRLVÄXTER Murgröna Hedera helix 40 •
KÄRLVÄXTER Myggblomster Hammarbya paludosa 2 •
KÄRLVÄXTER Månlåsbräken Botrychium lunaria NT 11
KÄRLVÄXTER Nattviol Platanthera bifolia 9 •
KÄRLVÄXTER Naverlönn Acer campestre CR 4
KÄRLVÄXTER Norskoxel Sorbus obtusifolia EN 9 •
KÄRLVÄXTER Nästrot Neottia nidus-avis 12 •
KÄRLVÄXTER Oljedådra Camelina sativa RE 2 •
KÄRLVÄXTER Ostronört Mertensia maritima CR 1 •
KÄRLVÄXTER Pilblad Sagittaria sagittifolia NT 23
KÄRLVÄXTER Pimpinellros Rosa spinosissima RE 1
KÄRLVÄXTER Praktbrunört Prunella grandiflora 1
KÄRLVÄXTER Purrhavre Avena strigosa RE 12 •
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KÄRLVÄXTER Ramslök Allium ursinum 6
KÄRLVÄXTER Renlosta Bromus arvensis EN 3 •
KÄRLVÄXTER Revlummer Lycopodium annotinum 173 • •
KÄRLVÄXTER Rosenrot Rhodiola rosea 3
KÄRLVÄXTER Ryl Chimaphila umbellata EN 64
KÄRLVÄXTER Råglosta Bromus secalinus EN 9 •
KÄRLVÄXTER Rödlånke Lythrum portula NT 42
KÄRLVÄXTER Rödsäv Blysmus rufus NT 3
KÄRLVÄXTER Saltmålla Atriplex pedunculata EN 25
KÄRLVÄXTER Saltstarr Carex vacillans NT 25

KÄRLVÄXTER Sen fältgentiana
Gentianella campestris var. 
campestris

EN 22 •

KÄRLVÄXTER Skageracksbjörnbär Rubus nordicus NT 9
KÄRLVÄXTER Skogsalm Ulmus glabra CR 49
KÄRLVÄXTER Skogsklocka Campanula cervicaria NT 31

KÄRLVÄXTER Skogsnattviol
Platanthera bifolia subsp. 
latiflora

1 •

KÄRLVÄXTER Skogssvingel Drymochloa sylvatica VU 35
KÄRLVÄXTER Slåtterfibbla Hypochaeris maculata VU 52
KÄRLVÄXTER Slåttergubbe Arnica montana VU 131 •
KÄRLVÄXTER Sländmaskros Taraxacum onychodontum EN 2 •
KÄRLVÄXTER Smal bandtång Zostera angustifolia EN 9
KÄRLVÄXTER Smal käringtand Lotus tenuis NT 2
KÄRLVÄXTER Smalarun Centaurium littorale 1
KÄRLVÄXTER Småtörel Euphorbia exigua VU 1 •
KÄRLVÄXTER Smörbollar Trollius europaeus 34 •
KÄRLVÄXTER Snödroppe Galanthus nivalis 9 • •
KÄRLVÄXTER Sommarfibbla Leontodon hispidus NT 6
KÄRLVÄXTER Spindelblomster Neottia cordata 1 •
KÄRLVÄXTER Stallört Ononis spinosa VU 33
KÄRLVÄXTER Stor bockrot Pimpinella major NT 2
KÄRLVÄXTER Storfryle Luzula sylvatica VU 2 •
KÄRLVÄXTER Stortimjan Thymus pulegioides VU 14
KÄRLVÄXTER Strandlummer Lycopodiella inundata NT 36 • •
KÄRLVÄXTER Strandstarr Carex paleacea NT 46
KÄRLVÄXTER Strutbräken Matteuccia struthiopteris 86
KÄRLVÄXTER Strävlosta Bromopsis benekenii NT 4
KÄRLVÄXTER Svärdslilja Iris pseudacorus 34
KÄRLVÄXTER taggkörvel Anthriscus caucalis VU 1
KÄRLVÄXTER Tibast Daphne mezereum 22 •
KÄRLVÄXTER Trollsmultron Drymocallis rupestris VU 39
KÄRLVÄXTER Trubbdaggkåpa Alchemilla plicata NT 3
KÄRLVÄXTER Vanlig backsmörblomma Ranunculus polyanthemos NT 1
KÄRLVÄXTER Vanlig lopplummer Huperzia selago 1 •
KÄRLVÄXTER Vanlig mattlummer Lycopodium clavatum 1 •
KÄRLVÄXTER Vanlig plattlummer Lycopodium complanatum 1 •
KÄRLVÄXTER Vanlig skogsalm Ulmus glabra CR 2
KÄRLVÄXTER Vattenstånds Jacobaea aquatica VU 1
KÄRLVÄXTER Vit kattost Malva pusilla VU 5 •
KÄRLVÄXTER Vittåtel Aira caryophyllea VU 3 •
KÄRLVÄXTER Åkerfibbla Hypochaeris glabra VU 39
KÄRLVÄXTER Åkerkulla Anthemis arvensis NT 71
KÄRLVÄXTER Åkermadd Sherardia arvensis EN 1
KÄRLVÄXTER Åkerrättika Raphanus raphanistrum VU 31
KÄRLVÄXTER Åkerrödtoppa Odontites vernus NT 4
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KÄRLVÄXTER Åkerskallra
Rhinanthus angustifolius 
subsp. apterus

CR 9 •

KÄRLVÄXTER Åkersyska Stachys arvensis VU 4
KÄRLVÄXTER Ädelmynta Mentha × gracilis EN 2 •
KÄRLVÄXTER Ängslosta Bromus racemosus EN 2 •

KÄRLVÄXTER Ängsnattviol 
Platanthera bifolia subsp. 
bifolia 

NT 44

KÄRLVÄXTER Ängsstarr Carex hostiana NT 21
KÄRLVÄXTER Ävjebrodd Limosella aquatica NT 2
LAVAR Alléägglav Candelariella reflexa EN 2
LAVAR Almlav Gyalecta ulmi VU 2
LAVAR Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis CR 6 •
LAVAR Blanksvart spiklav Calicium denigratum NT 1
LAVAR Blek kraterlav Gyalecta flotowii VU 12
LAVAR Blyertslav Buellia violaceofusca NT 1
LAVAR Blylav Pectenia plumbea EN 33
LAVAR Bokkantlav Lecanora glabrata NT 3
LAVAR Bokvårtlav Pyrenula nitida NT 12
LAVAR Broktagel Bryoria bicolor EN 9
LAVAR Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 3
LAVAR Dvärgrosettlav Hyperphyscia adglutinata CR 11 •
LAVAR ekspik Calicium quercinum VU 1 •
LAVAR Falsk allékrimmerlav Rinodina pityrea EN 1
LAVAR Fläderlundlav Bacidia friesiana VU 2 •
LAVAR Fransrosettlav Physcia leptalea VU 2 •
LAVAR Garnlav Alectoria sarmentosa NT 3
LAVAR Getlav Flavoparmelia caperata 3 •
LAVAR Grenskägglav Usnea cylindrica EN 1
LAVAR Gropig skägglav Usnea barbata VU 1 •
LAVAR Grynig dagglav Physconia grisea NT 1 •
LAVAR Grynig filtlav Peltigera collina NT 30
LAVAR Grynig gelélav Collema subflaccidum EN 1
LAVAR Grynig ärrlav Sticta limbata RE 3 •
LAVAR Grynlav Pannaria conoplea EN 13
LAVAR Grå jordlav Catapyrenium psoromoides VU 1
LAVAR Gråblå skinnlav Leptogium cyanescens EN 2
LAVAR Gul dropplav Cliostomum corrugatum NT 2
LAVAR Gul pysslinglav Thelopsis flaveola VU 2
LAVAR Gulvit blekspik Sclerophora pallida VU 5
LAVAR Jättelav Lobaria amplissima CR 49
LAVAR Klosterlav Biatoridium monasteriense VU 13
LAVAR Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT 1
LAVAR Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata VU 7
LAVAR Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri NT 3
LAVAR Kristallundlav Bacidia absistens VU 4
LAVAR Kustskinnlav Scytinium magnussonii VU 7
LAVAR Lergelélav Enchylium limosum VU 1 •
LAVAR Liten havstulpanlav Thelotrema suecicum NT 4 •
LAVAR Liten lundlav Bacidina phacodes NT 1
LAVAR Liten sönderfallslav Bactrospora corticola NT 2
LAVAR Liten ädellav Megalaria laureri EN 4
LAVAR Lunglav Lobaria pulmonaria NT 72
LAVAR Norsk näverlav Platismatia norvegica VU 5 •
LAVAR Olivbrun gytterlav Fuscopannaria mediterranea NT 2
LAVAR Orangepudrad klotterlav Alyxoria ochrocheila NT 6
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LAVAR Parasitsotlav Cyphelium sessile VU 3
LAVAR Peltula Peltula euploca VU 2 •
LAVAR Pulverädellav Megalaria pulverea VU 2
LAVAR Rosa lundlav Bacidia rosella VU 9
LAVAR Rosa skärelav Schismatomma pericleum NT 2 •
LAVAR Rännformig brosklav Ramalina calicaris VU 5 •
LAVAR Röd pysslinglav Thelopsis rubella VU 2
LAVAR Savlundlav Bacidia incompta EN 7
LAVAR Skorpgelélav Rostania occultata NT 3
LAVAR Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 14
LAVAR Skuggorangelav Caloplaca lucifuga NT 5
LAVAR Slät fjällav Agonimia allobata NT 1
LAVAR Stiftgelélav Collema furfuraceum NT 5
LAVAR Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera NT 2
LAVAR Stiftkvistlav Fellhaneropsis vezdae EN 5
LAVAR Strutskinnlav Scytinium palmatum NT 19
LAVAR Vedspik Calicium abietinum VU 4
LAVAR Violettgrå porlav Pertusaria multipuncta NT 13
LAVAR Västlig gytterlav Pannaria rubiginosa CR 2 •
LAVAR Västlig knotterlav Trapeliopsis wallrothii EN 9 •
LAVAR Västlig kolvlav Pilophorus strumaticus EN 3 •
LAVAR Västlig njurlav Nephroma laevigatum VU 34
LAVAR Ädelkronlav Gyalecta carneola VU 10
LAVAR Ärrlav Sticta sylvatica CR 5 •
LAVAR Örtlav Lobaria virens EN 37
MOSSOR Atlantsäckmossa Calypogeia arguta NT 3
MOSSOR Atlantärgmossa Zygodon conoideus NT 2 •
MOSSOR Blockskapania Scapania gracilis VU 2
MOSSOR Bokfjädermossa Neckera pumila NT 2
MOSSOR Brynia Bryhnia scabrida VU 30 • •
MOSSOR Dansk blåmossa Leucobryum juniperoideum NT 3
MOSSOR Fågelfotsmossa Nogopterium gracile VU 10 •
MOSSOR Grusnervmossa Campylopus subulatus VU 1 •
MOSSOR Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 1 • •
MOSSOR Gul nålfruktsmossa Phaeoceros laevis VU 1
MOSSOR Havsbryum Bryum warneum NT 1 •
MOSSOR Hårklomossa Dichelyma capillaceum NT 7 • • •
MOSSOR Kalkkällmossa Philonotis calcarea NT 2
MOSSOR Kornknutmossa Odontoschisma denudatum NT 3
MOSSOR kustkvastmossa Dicranum scottianum VU 2
MOSSOR Käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus NT 1 • •
MOSSOR Kärröronmossa Jamesoniella undulifolia RE 2
MOSSOR Pygmémossa Acaulon muticum NT 1
MOSSOR Skirmossa Hookeria lucens NT 8 •
MOSSOR Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT 6
MOSSOR Spetslansmossa Didymodon acutus DD 1 •
MOSSOR Stor bandmossa Metzgeria conjugata NT 2 •
MOSSOR Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata NT 1 •
MOSSOR Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT 3 •
MOSSOR Ägghättemossa Orthotrichum patens EN 1 •
SVAMPAR Almkrämskinn Granulobasidium vellereum NT 2 •
SVAMPAR Backnopping Entoloma atrocoeruleum NT 1
SVAMPAR Barrmusseron Leucopaxillus cerealis NT 1
SVAMPAR Barrviolspindling Cortinarius harcynicus NT 1
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SVAMPAR bitter taggsvamp Sarcodon fennicus VU 2 •
SVAMPAR Blek fingersvamp Ramaria pallida NT 1
SVAMPAR Blekspindling Cortinarius caesiostramineus NT 4
SVAMPAR Bokvaxskivling Hygrophorus mesotephrus NT 20
SVAMPAR Brandticka Pycnoporellus fulgens NT 1
SVAMPAR Bronssopp Butyriboletus appendiculatus NT 5
SVAMPAR Brun ängsvaxskivling Cuphophyllus colemannianus NT 5
SVAMPAR Brödtaggsvamp Sarcodon versipellis VU 5
SVAMPAR Cinnoberspindling Cortinarius cinnabarinus NT 2
SVAMPAR Dadelvaxskivling Hygrocybe spadicea VU 1
SVAMPAR Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens NT 8
SVAMPAR Druvfingersvamp Ramaria botrytis NT 9
SVAMPAR Ekskinn Aleurodiscus disciformis NT 4
SVAMPAR Ekticka Phellinus robustus NT 2 •
SVAMPAR Flattoppad klubbsvamp Clavariadelphus truncatus NT 1
SVAMPAR Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 1
SVAMPAR Grå taggsvamp Phellodon confluens NT 2 •
SVAMPAR Grålila vaxskivling Cuphophyllus lacmus VU 3 •
SVAMPAR Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT 1
SVAMPAR Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT 10
SVAMPAR Gullmurkling Neolecta vitellina NT 1
SVAMPAR Gyllenskölding Pluteus chrysophaeus VU 9
SVAMPAR Gyllensopp Aureoboletus gentilis VU 1
SVAMPAR Kalkvaxskivling Hygrocybe calciphila NT 2
SVAMPAR Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus NT 2
SVAMPAR Kejsarskivling Catathelasma imperiale VU 4
SVAMPAR knottrig rottryffel Scleroderma verrucosum NT 1
SVAMPAR kompakt taggsvamp Hydnellum compactum VU 2
SVAMPAR Korallticka Grifola frondosa NT 8
SVAMPAR Korpnopping Entoloma corvinum NT 1
SVAMPAR Kremlevaxskivling Hygrophorus russula NT 16
SVAMPAR Kromspindling Cortinarius tofaceus NT 3
SVAMPAR Kromvaxskivling Gloioxanthomyces vitellinus EN 1
SVAMPAR Laxticka Hapalopilus aurantiacus VU 4 •

SVAMPAR Lerskivling
Camarophyllopsis 
hymenocephala

VU 4

SVAMPAR Lila vaxskivling Cuphophyllus flavipes NT 1
SVAMPAR Ljus ängsfingersvamp Ramariopsis subtilis NT 2 •
SVAMPAR Lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus NT 13
SVAMPAR Lutvaxskivling Neohygrocybe nitrata NT 8
SVAMPAR Lädervaxskivling Cuphophyllus russocoriaceus NT 2 •
SVAMPAR Lövängsspindling Cortinarius cagei VU 1
SVAMPAR Mjölmusseron Tricholoma ustaloides NT 2
SVAMPAR Mjölsvärting Lyophyllum semitale NT 2
SVAMPAR Motaggsvamp Sarcodon squamosus NT 2
SVAMPAR Narrtagging Hydnocristella himantia NT 1
SVAMPAR Olivinriska Lactarius olivinus NT 1
SVAMPAR Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum NT 6
SVAMPAR Oxtungssvamp Fistulina hepatica NT 8
SVAMPAR Porfyrrödling Entoloma porphyrophaeum VU 3
SVAMPAR Porslinsblå spindling Cortinarius cumatilis VU 6
SVAMPAR Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima NT 2

SVAMPAR Puderspindling
Cortinarius 
aureopulverulentus

NT 1

SVAMPAR Rodnande lutvaxskivling Neohygrocybe ingrata VU 1
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SVAMPAR Rutskinn Xylobolus frustulatus NT 3
SVAMPAR Rödbrun rottryffel Scleroderma cepa VU 1
SVAMPAR Rökfingersvamp Clavaria fumosa NT 3
SVAMPAR Saffransfingersvamp Ramariopsis crocea VU 3
SVAMPAR Saffransticka Hapalopilus croceus CR 2 • •
SVAMPAR Sammetstaggsvamp Sarcodon martioflavus VU 1
SVAMPAR Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT 4
SVAMPAR Sepiarödling Entoloma jubatum NT 1
SVAMPAR Skarp rökriska Lactarius acris NT 1
SVAMPAR Skillerticka Inonotus cuticularis VU 2
SVAMPAR Skorpplätt Dacrymyces enatus EN 2
SVAMPAR Slät hjorttryffel Elaphomyces maculatus EN 1
SVAMPAR Sotkremla Russula anthracina DD 4
SVAMPAR Spinnfingersvamp Lentaria byssiseda NT 1
SVAMPAR Stinklerskivling Camarophyllopsis foetens NT 3
SVAMPAR Stor aspticka Phellinus populicola NT 1
SVAMPAR Stor lilariska Lactarius violascens NT 1
SVAMPAR Stor sotdyna Camarops polysperma NT 1
SVAMPAR Svart hjorttryffel Elaphomyces anthracinus VU 1
SVAMPAR Svart taggsvamp Phellodon niger NT 7

SVAMPAR Svartprickig lerskivling
Camarophyllopsis 
atropuncta

NT 4

SVAMPAR Svartvit taggsvamp Phellodon connatus NT 1
SVAMPAR Sydlig kantmusseron Tricholoma sejunctum s. str. NT 2 •
SVAMPAR Talltaggsvamp Bankera fuligineoalba NT 1
SVAMPAR Trådvaxskivling Hygrocybe intermedia VU 2
SVAMPAR Tårticka Inonotus dryadeus VU 1
SVAMPAR Violgubbe Gomphus clavatus VU 5 • •
SVAMPAR Vit vedfingersvamp Lentaria epichnoa NT 1
SVAMPAR Vitterspindling Cortinarius agathosmus NT 1
SVAMPAR Ögonnopping Entoloma lividocyanulum NT 1

SVAMPAR Ögonvaxskivling
Cuphophyllus virgineus var. 
Fuscescens

NT 3

655 539 16 14082 11 81 84 32 110





BILAGA 5
Förordnanden

Reservat och biotopskydd
 – karta och objektsförteckningar







Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 
BILAGA 5 – SKYDDADE OMRÅDEN Naturreservat, biotopskydd och  
Natura 2000 
2019-10-31 

 1 

5 A – NATURRESERVAT 
 
Objekt ID: 1 
Namn: Bredmossen 
Beslut datum: 1970-06-11 
IUCN kategori: Ia, Strikt naturreservat (Strict 
Nature Reserve) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 189,58 
Land (ha): 189,08 
Vatten (ha): 0,51 
Skog (ha): 100,25 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 2 
Namn: Herrestadsfjället 
Beslut datum: 1999-09-14 
IUCN kategori: V, Skyddat landskap/havsområde 
(Protected Landscape/Seascape) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 1053,89 
Land (ha): 938,67 
Vatten (ha): 115,28 
Skog (ha): 751,64 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Kommun 
 
Objekt ID: 3 
Namn: Herrestadsfjället II 
Beslut datum: 2009-12-09 
IUCN kategori: Ia, Strikt naturreservat (Strict 
Nature Reserve) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 371,89 
Land (ha): 352,84 
Vatten (ha): 19,06 
Skog (ha): 238,32 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Kommun 
 
Objekt ID: 4 
Namn: Gullmarsberg 
Beslut datum: 1976-05-24 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 36,85 
Land (ha): 36,87 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 36,73 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 

 
Objekt ID: 5 
Namn: Svartedalen 
Beslut datum: 1969-10-10 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 14,52 
Land (ha): 14,39 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 11,9 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 6 
Namn: Bassholmen 
Beslut datum: 1975-12-19 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 86,12 
Land (ha): 81,75 
Vatten (ha): 4,42 
Skog (ha): 26,93 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 7 
Namn: Kärlingesund 
Beslut datum: 1978-10-23 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 98,66 
Land (ha): 97,63 
Vatten (ha): 1,01 
Skog (ha): 48,84 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 8 
Namn: Kalvön 
Beslut datum: 1968-06-24 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 128,32 
Land (ha): 127,17 
Vatten (ha): 1,09 
Skog (ha): 107,65 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 9 
Namn: Havstensfjorden 
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Beslut datum: 2008-11-26 
IUCN kategori: V, Skyddat landskap/havsområde 
(Protected Landscape/Seascape) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 1930,04 
Land (ha): 267,91 
Vatten (ha): 1662,35 
Skog (ha): 110,28 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 10 
Namn: Lilla Hasselön 
Beslut datum: 1973-10-29 
IUCN kategori: 0, Områden som ej kan klassificeras 
enligt IUCN: s system. 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 205,95 
Land (ha): 70,34 
Vatten (ha): 135,62 
Skog (ha): 63,62 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 11 
Namn: Emaus 
Beslut datum: 1967-06-28 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 25,82 
Land (ha): 25,77 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 18,94 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 12 
Namn: Korpberget 
Beslut datum: 1987-12-07 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Gustafsbergsstiftelsen 
Tot areal (ha): 21,13 
Land (ha): 21,16 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 17,95 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 13 
Namn: Ture dalar 
Beslut datum: 1991-11-26 
IUCN kategori: III, Naturmonument (Natural 
Monument) 

Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 7,08 
Land (ha): 7,07 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 6,75 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 14 
Namn: Kuröds skalbankar 
Beslut datum: 1930-06-20 
IUCN kategori: III, Naturmonument (Natural 
Monument) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 40,77 
Land (ha): 40,48 
Vatten (ha): 0,36 
Skog (ha): 26,41 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 15 
Namn: Ramseröd 
Beslut datum: 1990-08-13 
IUCN kategori: III, Naturmonument (Natural 
Monument) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 34,95 
Land (ha): 34,91 
Vatten (ha): 0,04 
Skog (ha): 29,33 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 16 
Namn: Bäveån nedre 
Beslut datum: 1987-12-07 
IUCN kategori: III, Naturmonument (Natural 
Monument) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 69,91 
Land (ha): 61,79 
Vatten (ha): 8,17 
Skog (ha): 45,07 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 17 
Namn: Store mosse 
Beslut datum: 1973-02-26 
IUCN kategori: Ia, Strikt naturreservat (Strict 
Nature Reserve) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 24,98 
Land (ha): 24,98 
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Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 14,7 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 18 
Namn: Högalidsberget 
Beslut datum: 2014-02-28 
IUCN kategori: Ia, Strikt naturreservat (Strict 
Nature Reserve) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 11,91 
Land (ha): 11,95 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 11,74 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 19 
Namn: Ekholmen 
Beslut datum: 1973-01-29 
IUCN kategori: 0, Områden som ej kan klassificeras 
enligt IUCN: s system. 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 1,89 
Land (ha): 1,73 
Vatten (ha): 0,16 
Skog (ha): 0 
Lagrum: Naturvårdslagen 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 20 
Namn: Bratteforsån 
Beslut datum: 2004-10-28 
IUCN kategori: IV, Habitat/Artskyddsområde 
(Habitat/Species Management Area) 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
Tot areal (ha): 42 
Land (ha): 41,89 
Vatten (ha): 0 
Skog (ha): 31,46 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
 
Objekt ID: 21 
Namn: Bredfjället 
Beslut datum: 1989-11-22 
IUCN kategori: Ia, Strikt naturreservat (Strict 
Nature Reserve) 
Förvaltare: Uddevalla kommun 
Tot areal (ha): 424,22 
Land (ha): 399,36 
Vatten (ha): 24,75 
Skog (ha): 367,35 
 

Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelsen 
  
 5 B – BIOTOPSKYDD 
 
 Objekt ID: 1 
Beteckning: SK208-2010 
Biotyp: Ravinskogar 
Naturtyp: Uppgift saknas 
Areal (ha): 2,8 
Beslutsdatum: 2010-10-27 
 
Objekt ID: 2 
Beteckning: SK605-2004 
Biotyp: Äldre naturskogsartade skogar 
Naturtyp: Uppgift saknas 
Areal (ha): 7,3 
Beslutsdatum: 2004-08-03 
 
Objekt ID: 3 
Beteckning: SK301-2006 
Biotyp: Strand- eller svämskogar 
Naturtyp: Uppgift saknas 
Areal (ha): 3,5 
Beslutsdatum: 2006-06-07 
 
Objekt ID: 4 
Beteckning: SK174-2003 
Biotyp: Kalkmarksskogar 
Naturtyp: Uppgift saknas 
Areal (ha): 3,5 
Beslutsdatum: 2003-02-17 
 
Objekt ID: 5 
Beteckning: SK123-2001 
Biotyp: Mindre vattendrag och småvatten med 
omgivande mark 
Naturtyp: Uppgift saknas 
Areal (ha): 1,3 
Beslutsdatum: 2001-03-06 
 
Objekt ID: 6 
Beteckning: SK15-2003 
Biotyp: Ravinskogar 
Naturtyp: Uppgift saknas 
Areal (ha): 2,4 
Beslutsdatum: 2003-01-09 
 
Objekt ID: 7 
Beteckning: SK399-2015 
Biotyp: Ras- eller bergbranter 
Naturtyp: Lövblandad barrskog 
Areal (ha): 7,9 
Beslutsdatum: 2017-08-28 
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Objekt ID: 8 
Beteckning: SK545-2014 
Biotyp: Äldre naturskogsartade skogar 
Naturtyp: Ädellövskog ek 
Areal (ha): 4,7 
Beslutsdatum: 2016-04-01 
 
Objekt ID: 9 
Beteckning: SK545-2014 
Biotyp: Äldre naturskogsartade skogar 
Naturtyp: Ädellövskog ek 
Areal (ha): 4,7 
Beslutsdatum: 2016-04-01 
 
Objekt ID: 10 
Beteckning: SK44-2018 
Biotyp: Kalkmarksskogar 
Naturtyp: Granskog 
Areal (ha): 2,5 
Beslutsdatum: 2018-11-21 
 
Objekt ID: 11 
Namn: Biotopskyddsområdet Sunninge sund-
Sundsvik 
Skyddstyp: Övrigt biotopskyddsområde 
Beslutsstatus: Gällande 
Beslutsdatum: 2016-04-18 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Areal (ha): 25 
Diarienummer: 511-20538-2015 
Lagrum: Miljöbalken 
Beslutsmyndighet: Länsstyrelse 
 
 5 C – N2000 Fågeldirektivet 
Objekt ID: 1 
Namn: Bredfjället 
EU-kod: SE0520146 
Områdestyp: SPA 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 199801 
Tot areal (ha): 505,5 
Kvalitet: The site contains coniferous forests (incl. 
"western taiga", 9010), partly with long-term 
continuity and at a climax stage. The area has a 
rich birdlife. 
Karaktär: Area of coniferous woodland, bogs and 
nutrition-poor lakes. Little influenced by human 
activities. 
Arter: Järpe, Orre, Pärluggla, Sparvuggla, 
Spillkråka, Tjäder, Tretåig hackspett 
Naturtyper: 3130, 3160, 6270, 6410, 6510, 7110, 
7140, 9010, 9050, 9070, 9080, 9160, 9180, 9190, 
91D0, 91E0 
 

5 D – N2000 Habitatdirektivet 
 
Objekt ID: 1 
Namn: Gullmarsfjorden 
EU-kod: SE0520171 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200412 
Tot areal (ha): 11395 
Kvalitet: Gullmarsfjorden is one of the most 
species-rich and diverse marine areas in Sweden. It 
is an important reproduction area for seal. The site 
contains a number of nationally red-listed fish 
species. 
Karaktär: Gullmarsfjorden is a silled fjord with 
estuaries in the inner part. Reefs are situated on 
the strongly sloping fjord sides. 
Arter: Knubbsäl 
Naturtyper: 1110, 1130, 1140, 1160, 1170, 1230, 
8230 
 
Objekt ID: 2 
Namn: Gullmarsberg 
EU-kod: SE0520045 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 36,8 
Kvalitet: Old beech wood with a rich flora and 
fauna. 
Karaktär: Old beech wood with a rich flora and 
fauna. 
Arter:  
Naturtyper: 9020, 9110, 9130 
 
Objekt ID: 3 
Namn: Bredmossen-Hensbacka 
EU-kod: SE0520119 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 189,6 
Kvalitet: Well preserved mire with representative 
vegetation types. The site is included in the 
National Mire Protection Plan. 
Karaktär: Well preserved mire with representative 
vegetation types. 
Arter:  
Naturtyper: 3160, 7140, 9010, 91D0 
 
Objekt ID: 4 
Namn: Klockaremossen 
EU-kod: SE0520154 
Områdestyp: SCI 
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Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 530 
Kvalitet: Well preserved mires with representative 
vegetation types. The site is included in the 
National Mire Protection Plan. 
Karaktär: The site is dominated by several well 
preserved mires with representative vegetation 
types. The mires are surrounded by woodland with 
coniferous as well as broad-leaved trees. A small 
natural river runs through the area. 
Arter: Hårklomossa 
Naturtyper: 3160, 3260, 7110, 7140, 7230, 9190, 
91D0 
 
Objekt ID: 5 
Namn: Trone mosse 
EU-kod: SE0530209 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 685,8 
Kvalitet: Stor representativ platåmosse med höga 
ornitologiska värden. Häckande ljungpipare och 
grönbena. 
Karaktär: Stor representativ platåmosse med 
vågformiga och oregelbundna strängstrukturer, 
lösbottenhöljor. Höga ornitologiska värden med 
häckande ljungpipare och grönbena. Området är i 
huvudsak opåverkat men med viss lokal påverkan 
av dikning. 
Arter:  
Naturtyper: 7140, 91D0 
 
Objekt ID: 6 
Namn: Havstensfjorden-Svälte kile 
EU-kod: SE0520173 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 1259,3 
Kvalitet: The site is one of the most species-rich 
and diverse marine areas in Sweden. It is of great 
importance to marine invertebrates, fish and birds. 
Karaktär: The site includes large areas with 
shallow marine waters which contain Zostera-
meadows and biogenic reefs of Mytilus. 
Arter:  
Naturtyper: 1140, 1160, 1170, 1330 
 
Objekt ID: 7 
Namn: Gustavsberg-Korpberget 
EU-kod: SE0520161 
Områdestyp: SCI 

Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 50,1 
Kvalitet: Oak and alder forests with a species-rich 
flora. Small natural river with important spawning 
sites for trout. 
Karaktär: Small natural river surrounded by mixed 
alder, elm, ash and oak forest. Mountain slope 
with deciduous forests dominated by oaks and 
beeches. 
Arter:  
Naturtyper: 9020, 9180, 9190 
 
Objekt ID: 8 
Namn: Strömmarna 
EU-kod: SE0520039 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200412 
Tot areal (ha): 452,1 
Kvalitet: The shallow, marine waters are important 
for fish-reproduction. 
Karaktär: Narrow sea inlet with shallow waters. 
Arter:  
Naturtyper: 1140, 1160, 1170, 1310, 1330 
 
Objekt ID: 9 
Namn: Store mosse 
EU-kod: SE0520115 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 25 
Kvalitet: Well preserved mire with representative 
vegetation types. The site is included in the 
National Mire Protection Plan. 
Karaktär: Well preserved mire with representative 
vegetation types. 
Arter:  
Naturtyper: 7140, 91D0 
 
Objekt ID: 10 
Namn: Bratteforsån 
EU-kod: SE0520162 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 45 
Kvalitet: Natural river with important spawning 
sites for salmon and trout. The woodland, 
grassland and stream are very good examples of 
their kind.  
Karaktär: Small natural river surrounded by deep 
cut ravine wood- and grassland. The woodland 
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consists mainly of Ulmus, Quercus, Fraxinus, Alnus, 
Populus, Sorbus, Salix and Corylus. The grassland is 
well grazed. 
Arter: Brynia, Flodpärlmussla, Lax (i sötvatten), 
Smalgrynsnäcka 
Naturtyper: 3260, 6270, 9020, 91E0 
 
Objekt ID: 11 
Namn: Tjöstelsrödsbäcken 
EU-kod: SE0520178 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 4,7 
Kvalitet: The vulnerable moss species Bryhnia 
novae-angliae has a large and stable population in 
this site. 
Karaktär: The site includes a brook surrounded by 
alluvial forests and swamp woods with Alnus, 
Quercus, Tilia, Ulmus and Fraxinus. 
Arter: Brynia 
Naturtyper: 6430, 9080, 91E0 
 
Objekt ID: 12 
Namn: Bredfjället 
EU-kod: SE0520146 
Områdestyp: SCI 
Upplämnare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Beslut datum: 200501 
Tot areal (ha): 505,5 
Kvalitet: The site contains coniferous forests (incl. 
"western taiga", 9010), partly with long-term 
continuity and at a climax stage. The area has a 
rich birdlife. 
Karaktär: Area of coniferous woodland, bogs and 
nutrition-poor lakes. Little influenced by human 
activities. 
Arter: Järpe, Orre, Pärluggla, Sparvuggla, 
Spillkråka, Tjäder, Tretåig hackspett 
Naturtyper: 3130, 3160, 6270, 6410, 6510, 7110, 
7140, 9010, 9050, 9070, 9080, 9160, 9180, 9190, 
91D0, 91E0 
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Artfakta – ansvarsarter 
  
 
Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis CR 
 
Förekomsten av den anspråkslösa atlantiska vårtlaven, 
adderar en sällsynt ekologisk dimension åt Uddevalla och 
Sverige – fuktiga bergbranter med skogsmiljöer liknande de 
som i Europa finns i de västligaste delarna av Norge, 
Skottland och Irland samt i nordvästra Spanien. 

Atlantisk vårtlav är en skorplav med liten, som ung gulaktig, 
senare mörkt grönaktig till rödviolett bål. Fruktkropparna är 
vårtformade (sk perithecier) och är tätt sittande, 0,4–0,6 
mm breda.  

Laven är nyligen uppmärksammad (1997) i Sverige1 och 
finns enbart på två lokaler som båda ligger i Uddevalla 
kommun. Utanför Sverige har arten en starkt oceanisk 
utbredning och förekommer i västra Norge, de västligaste 
delarna av Brittiska öarna, Madeira och västra Nordamerika. 

Trots att den hittats i sen tid gör ekologi och utbredning i övriga 
Europa att arten bedöms vara mycket sällsynt i Sverige. Den bedöms, 
genom det lilla antalet exemplar (ett tiotal träd) och lokaler (2 st), vara 
akut hotad (CR) i Sverige. 

Naturtypen där laven förekommer utgörs av fuktiga bergbranter med 
äldre blandskog av ek, asp, gran och björk samt med uppstickande 
småträd av asp, ek och sälg i de brantaste partierna. Den förekommer 
på slät och hård bark av asp, rönn, ek och hassel. Här finns även andra 
rödlistade lavar som t.ex. jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens, 
västlig njurlav Nephroma laevigatum, violettgrå porlav Pertusaria 
multipuncta, ädelkronlav Gyalecta carneola, kristall-lundlav Bacidia 
absistens och kvistskivlav Fellhaneropsis vezdae. 

De enda svenska förekomsterna finns i Uddevalla kommuns södra 
delar. Båda lokalerna är skyddade som naturreservat. 

Uppgifter om förekomster av atlantisk vårtlav är skyddsklassade. 

 
  
 

  

 
1 Arvidsson, L. & Hultengren, S. 2005. Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis i Sverige. – Svensk Bot. Tidskr. 99: 226–232. 
Uppsala. 
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Knippnejlika Dianthus armeria EN 
 

En vacker och sällsynt växt som älskar kusten och trivs i människans 
närhet – och man undrar om en art ha det bättre än i Uddevalla 
kommun? 

Knippnejlika är en mycket vacker, tvåårig, småluden, halvmeterhög 
och ganska styv ört. Den har en bladrosett och 3–5 cm långa, 
jämnbreda stjälkblad. Blommorna sitter i tät, kvastlik ställning. De 
omges av håriga, hylslika blad, som är ungefär lika långa som 
foderbladen. Kronbladen är tandade och purpurröda med vita 
prickar.  

Knippnejlika förekommer främst i kustnära miljöer. Den växer i 
gräshedar, skogsbryn och andra torra 

gräsmarksmiljöer ofta vid havsstränder, samt ofta i mer 
kulturpräglade miljöer som vägkanter, dikesrenar och 
slåtter/betesmarker. Den är inte kalkkrävande (flera förekomster är 
dock på kalk) men är troligen beroende av en lång frostfri 
vegetationssäsong. Den är också troligen betesgynnad. 

Knippnejlika förekommer på ett femtiotal lokaler främst efter 
kusten från Bohuslän till Uppland samt Hälsingland. I övriga Norden 
finns det ett par adventivfynd från Finland, en möjligen naturlig 
förekomst i södra Norge (och några adventiva) samt från ett 
hundratal förekomster i östra Danmark. Huvudutbredningen är 
europeisk från Kaspiska havet till norra Spanien och Storbritannien 
och från Medelhavet till södra Skandinavien. 

 
 
 
 

 
 
Det finns för närvarande fyra lokaler för knippnejlika i 
Uddevalla kommun, samtliga belägna i anslutning till 
bebyggelse.  

Inga av förekomsterna är skyddade, men knippnejlikan 
är fridlyst. 
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Artfakta – symbolarter 
  
 
Öring Salmo trutta LC 
 
Öring är en förvandlingskonstnär som 
uppträder i olika former i hav, sjöar och 
bäckar. Genom sin popularitet som 
sportfisk, och sina rika förekomster i 
många av kommunens vattendrag, är 
den en synnerligen ”god” representant 
för kommunen. 
Man urskiljer tre typer av öring utifrån 
deras levnadssätt: havsöring, insjööring 
och bäcköring. Den havsvandrande 
formen, havsöringen, kan bli meterlång 
men en vanlig storlek är ca 40–50 cm. 
Insjööringen blir lika stor som 
havsöringen men blir sällan silverblank. 
Bäcköringen lever isolerad i bäckar och 
små vattendrag och är betydligt mindre.  
Öringens naturliga utbredning omfattar 
lämpliga miljöer över i stort sett hela 
Sverige med undantag för högt belägna 
fjällsjöar. Den finns vidare i resten av 
norra och nordvästra Europa, inklusive 
Brittiska öarna och Island. I Sydeuropa, 
Kaspiska havet och Svarta havet ersätts 
öring av liknande arter, men utplanterad 
öring finns även där, liksom på många 
platser i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, 
Asien, Nya Zeeland och Australien. 
Havsöringen har en anadrom livscykel, 
vilket betyder lek och yngeltid i rinnande 
sött vatten och följande uppväxt till havs. 
Öring tar sig upp i betydligt mindre 
vattendrag än lax, och i stort sett alla 
vattendrag i Uddevalla kommun sker 
uppvandring, och sökande efter 
lekplatser. Vistelsen i havet kan vara från 
ett halvt år upp till sex år. Havsvistelsen 
tillbringas i regel i närområdet. Därefter 
vandrar de i regel upp under sommaren 
eller hösten. Leken sker kulminerar i 
kommunen i november månad. En hona kan producera 1 000 ägg per kilo kroppsvikt. Ynglen kläcker 
nästföljande vår. Livslängden kan uppgå till 21 år.  
Öringen är vanlig, och den förekommer i sort sett i alla vattendrag i kommunen. Den är inte skyddad eller 
rödlistad, men är ändå hotad av igenväxning av mindre vattendrag, regleringar, damm- och 
kraftverksbyggen, m m. 
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Korp Corvus corax LC 
 
Korpen är en mytomspunnen fågel som 
häckar i bergbranter och trivs i människans 
närhet. I Uddevalla finns det många 
människor och många bergbranter – det är 
inte konstigt att korpen älskar Uddevalla 
kommun, och att uddevallaborna älskar 
korpen. 
Korpen är en av de största kråkfåglarna, och 
troligen den tyngsta av alla tättingar (den är 
faktiskt besläktad med många småfåglar t ex 
sångare, finkar och mesar). En vuxen korp är 
kan bli över 60 centimeter lång och nå en 
vingbredd på 130 centimeter. Korpar blir i 
naturen omkring 10 till 15 år, men kan bli 
upp till 40 år. Unga fåglar lever ofta i mindre 
flockar, men senare i livet bildar de par. Varje 
par försvarar ett revir. När paret har bildats, 
brukar de bo tillsammans hela livet, vanligen 
på samma ställe.  I större delen av utbredningsområdet börjar äggläggningen i slutet av februari. 
Korpen har samexisterat med människor i 
tusentals år, och har i vissa områden varit så 
framgångsrik att den betraktas som ett 
skadedjur. En del av dess framgång beror på 
dess allsidiga kost. Korpar är extremt 
mångsidiga och opportunistiska när det 
gäller att hitta näringskällor. De livnär sig av 
as, insekter och matavfall, men även 
spannmål, bär, frukt och små djur.  Man har 
sett att korpen klarat av anmärkningsvärda 
problemlösningar, vilket har lett till 
uppfattningen att den är mycket intelligent.  
Korpen häckar i skogsmark, grönområden i 
tätorter, klippiga kusttrakter och 
fjällområden över hela landet. Beståndet har 
enligt artfakta2 ökat de senaste 30 åren men 
varit stabilt de senaste 10 åren. 
Korpen är vanlig i Uddevalla kommun. Den 
har inget särskilt skydd och den är inte 
rödlistad. 
  
 
 
  
  
 

 
2 www.artfakta.artdatabanken.se 
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Rapport över Naturvärden för Uddevalla kommun 

BILAGA 7 –  Exempel på framtida åtgärder som kan göras för olika 
naturtyper
HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Vad behöver göras? 
• Värdefulla havsområden, sjöar och vattendrag samt anslutande värdefulla naturmiljöer behöver ges ett 

långsiktigt skydd.

• Fysiskt påverkade vattendrag (till exempel vandringshinder) med höga naturvärden behöver restaureras med 
omlöp respektive utrivningar av dammar, med mera.

• Vägdragningar och kulverteringar utformas så att de inte utgör hinder för vandrande fisk och andra djurarter.

• Vid utsättning av fisk eller andra vattenlevande organismer ska främmande arter eller främmande stammar 
undvikas.

• Påverkan från giftiga, försurande och övergödande ämnen måste minska och tillståndet behöver övervakas 
kontinuerligt.

Vad kan kommunen göra? 
• Ta hänsyn till viktiga naturtyper i havsområden (till exempel ålgräsängar), sjöar och vattendrag vid planering,

samråd och tillståndsärenden.

• Ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens vattenmiljöer.

• Arbeta för att näringsbelastningen på vattendrag och havsområden minskar från enskilda avlopp och
jordbruket.

• Restaurera och återskapa goda vattenmiljöer.

• Kommunens havsmiljöer, sjöar och vattendrag ska erbjuda Uddevallaborna och en besökande allmänhet
möjligheter till bad, friluftsliv och fina naturupplevelser.

• Utveckla och förädla sportfisket genom översyn av åtkomst, faciliteter och information.

• Stödja de lokala intresseorgansationernas och projektet ”åtta fjordars” arbete med att förbättra fiskfauna
och vattenmiljöer.

VÅTMARKER

Vad behöver göras? 

• Långsiktigt skydda och sköta de mest värdefulla våtmarkerna.

• Anläggning och återställning av våtmarker vid strategiska platser för att minska näringsläckage. När nya
våtmarker anläggs behöver hänsyn tas till funktionen som näringsfälla samtidigt som åtgärder görs för att
gynna den biologiska mångfalden.

• Kunskaperna om våtmarkernas värden behöver förbättras.

• Stor hänsyn behöver tas till värdefulla våtmarker i exploateringssammanhang så att ingen negativ påverkan
sker.

Vad kan kommunen göra?
• Ta hänsyn till våtmarker och småvatten vid planering, samråd och tillståndsärenden.

• Uddevalla kommun skall ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens våtmarker
och hur de förändras över tiden.

• Uddevalla kommun bör arbeta för att arealen våtmark ökar i kommunen.
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BILAGA 7

SKOGSLANDSKAPET

Vad behöver göras? 

• Långsiktigt skydda värdefull skogsmark genom naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal och frivilliga
avsättningar.

• Förstärka den biologiska mångfalden i skogen genom att man inom skogsbruket framförallt sparar och tar
större hänsyn till död ved, gammal skog, äldre lövrik skog och lövskogar generellt.

• Öka kunskapen om den biologiska mångfalden och kulturmiljön i skogen.

Vad kan Uddevalla kommun göra?
• Tillse att det ständigt finns ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens skogsmiljöer.

• Ta hänsyn till skogar med naturvärden vid all planering, samråd och tillståndsärenden.

• Arbeta för öka andelen skyddad skog i kommunen som helhet.

• Uddevalla kommuns skogsinnehav ska skötas på ett föredömligt sätt vad gäller såväl naturvårdshänsyn som
social hänsyn.

• Öka allmänhetens kunskap och intresse för skogen och dess naturvärden.

• Uddevalla kommun ska erbjuda goda möjligheter till tätortsnära rekreation och naturupplevelser.

ODLINGSLANDSKAPET

Vad behöver göras? 
• Arealen slåtterängar och betesmarker behöver öka för att rädda de hotade arter som är knutna dit.

• En variation i odlingslandskapet skall eftersträvas genom att bevara, nyskapa och sköta småbiotoper som
stenmurar, dikes- och åkerrenar, odlingsrösen,  hamlade träd och alléer.

Vad kan Uddevalla kommun göra? 

• Ta särskild hänsyn till ängs- och hagmarker samt småbiotoper vid planering, samråd och tillståndsärenden.

•  Bevara och utveckla kommunens fina bestånd av skyddsvärda träd – särskilt inom tätortsmiljön.

• Uddevalla kommun skall ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens odlingslandskap
och dess naturvärden.

• Öka medvetenheten inom Uddevalla kommun om betydelsen av ekologiska livsmedel och deras betydelse för
den lokala biologiska mångfalden.

• Aktivt arbeta för att säkerställa fortsatt hävd i de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna i kommunen, samt
att stödja hävden av äldre markslag till exempel slåtterängar och traditionellt skötta åkrar.

• Uddevalla kommun bör bidra till att inhemska husdjursraser och kulturväxter bevaras.

• Uddevalla tätort har en ovanligt stor förekomst av särskilt skyddsvärda träd. Dessa hyser en betydande biologisk
mångfald och bevarandeintresset är stort. Kommunen bör därför ta fram en särskild trädvårdsplan för att kunna
bevara träden och deras värden, utveckla tätortens gröna infrastruktur samt hantera motstående intressen
gällande gamla träd i tätt bebyggt område.
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BILAGA 7

VÄXT- OCH DJURLIVET 

Vad behöver göras? 

• Förlusten av biologisk mångfald behöver hejdas.

• Andelen hotade arter behöver minska.

• Våra rika biologiska tillgångar behöver användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vad kan kommunen göra?

• Vid planering, samråd och tillståndsärenden bör områden med höga naturvärden och punktobjekt med 
    rödlistade arter i möjligaste mån skyddas.

• Se till att ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens hotade arter.

• Utse ansvarsmiljöer och ansvarsarter som är utmärkande för kommunen samt ta särskilt ansvar för dessa.

• Uddevalla kommun skall arbeta för att inga arter ska försvinna från kommunen.

• Arbeta för stärkt samverkan mellan länsstyrelsen, ideella organisationer och kommunen när det gäller 
   bevarandet av rödlistade och skyddade arter inom kommunen.

• Aktivt arbeta med åtgärder, information och aktiviteter kring de utpekade kommunala symbol- och
   ansvarsarterna.

NATUR, BEBYGGELSE OCH INFRASTRUKTUR
Vad behöver göras? 
• Städernas grönområden och tätortsnära naturmiljöer behöver bevaras och utvecklas.

Vad kan Uddevalla kommun göra? – Ställningstaganden om grön infrastruktur 
• Stadsplaneringen ska ske med hänsyn till grönstrukturen och vid behov ska kompensationsåtgärder vidtas om 

ett värdefullt grönområde tas i anspråk för annan markanvändning.

• Tätortsnära områden för friluftsliv och rekreation såsom motionsspår, naturstigar och naturknutna aktiviteter 
ska reserveras och utvecklas.

• Öka antalet lättillgängliga och tätortsnära rekreationsområden.

• Inom den grönmarkerade delen av mark- och vattenkarta får inte ny bebyggelse tillkomma utan krav på 
detaljplan. Om ny bebyggelse prövas ska det behandlas restriktivt och endast i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse.

• Kommande naturvärdesrapport ska användas som ett underlag i framtida planering.

• Utveckla Sanders Dalar, Gustavsbergs/Bodeleområdet och Rimners-/Bjursjöområdet till centra för 
naturupplevelser och frilufts-/fritidsaktiviteter.

Samt! 
• Sprida kunskap om stadens naturvärden, till exempel genom presentationer av möjligheter, skyldigheter, 

sevärdheter, med mera, via web och i form av tryckta utflyktsguider.
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BILAGA 7

FRILUFTSLIV, NATURTURISM OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Vad kan Uddevalla kommun göra? 

• Utveckla besöksnäringen i de kommunala åtagandena – i först hand naturreservaten och 
naturvårdsområdena Gustafsberg, Emaus och Korpberget.

• Skärgårdsområdet är unikt med goda förutsättningar för fiske, naturstudier, båtturism, bad med mera. 
Relevanta åtgärder kan utgöras av förbättrade vägar och parkeringsmöjligheter för bilar och båttrailers, 
ramper, samt förbättrande av stigar och skyltar. Det årliga underhållet behöver också ses över. Se även 
under "sjöar och vattendrag".



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-03-31 Dnr KS 2020/00231 

  

 

Handläggare 

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

 

Hemställan till medlemskommunerna i 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän avseende samverkan 

med NÄRF om förbundschef, samt sparbeting 2021 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med hemställan 
medlemskommunernas godkännande, dels om att samverkan sker med Norra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (NÄRF) avseende förbundschefsuppdraget, dels om respit från 
eventuella sparbeting för 2021. Frågorna har behandlats vid medlemssamråd under mars 
månad. 
 
Direktionerna för RMB respektive NÄRF har givit uppdrag om utredande av utökad 
samverkan mellan RMB och NÄRF. I ett första steg föreslås att förbundschefen för 
NÄRF också ska var förbundschef för RMB. Detta föreslås träda i kraft under hösten 
2020 då nuvarande förbundschef för RMB avgår med pension. Förbunden ska 
fortsättningsvis ha var sin räddningschef. 
 
RMB hemställer vidare om att medlemskommunerna ska avvakta eventuella sparbeting 
riktade till förbundet under 2021. Detta motiveras med att förbundet behöver fokusera 
på hantering av räddningstjänst under trycket av Covid 19.   
 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget om samverkan avseende 
förbundschef. Kommunledningskontoret noterar att det i nuläget inte finns något förslag 
om sparbeting för förbundet under år 2021 och framåt.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31. 
Hemställan från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka samverkan med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) 
avseende uppdraget som förbundschef, 
 
att meddela Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att det i nuläget inte finns några 
förslag om sparbeting för år 2021. 
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Kommunledningskontoret 
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2020-03-31 Dnr KS 2020/00231 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
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Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna 

under åren 2021-2023 

Sammanfattning 

Nätverket Fiskekommunerna har inkommit med ansökan om medfinansiering om 20 tkr 
per år under 2021-2023. 
 
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän. I styrgruppen återfinns två 
representanter per kommun. 
 
Uddevalla kommun har medverkat i Fiskekommunerna under ett antal år. 2018 gjordes 
en utvärdering av kommunens medverkan då det bl.a. framkom att Uddevalla med 26 
mil kust har flera anledningar till att vara med i nätverk som kan arbeta med turismfiske, 
fritidsfiske och vattenbruk. Även landbaserade vattenbruk har potential att växa, alger är  
ett annat nytt kompetensområde, likaså frågor kring näringsutsläpp i hav och fjord mm. 
Under 2018 startade två fiskprojekt i Uddevalla, Fisken i fokus kopplat till 
stadsutveckling och fria fiskvägar i Bäveån, vilket också stöds och följs av 
Fiskekommunerna. Bedömningen var att medverkan i nätverket är meningsfull. 
Avdelningen för hållbar tillväxt gör samma bedömning för kommande period och 
tillstyrker fortsatt medverkan.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01. 
Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna åren 2021-2023. 
Verksamhetsberättelse, Fiskekommunerna 2019. 
Utvärdering Fiskekommunerna 2018-09-12.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2021 med 20 000 kronor, 
 
att medfinansiera Fiskekommunerna med 20 000 kr per år under åren 2022 och 2023. 
 
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens övriga verksamhet.  
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Fiskekommunerna  
Förvaltningsekonomen 



Fiskekommunerna c/o Fyrodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla 
 www.fiskekommunerna.nu 
 

 

     2020-03-11 

Till kommunerna som ingår i nätverket Fiskekommunerna   

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Uddevalla, Öckerö, Göteborg samt 

Västra Götalandsregionen, VGR 

 

Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna under åren 

2021-2023 

Bakgrund Fiskekommunerna, (FK) 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 

Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 

utveckling av fiske och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. FK har 

funnits i närmare 25 år då nätverket startade sitt samarbete.  

Nätverket har under åren genomfört aktiviteter och påverkat myndigheter till nytta för fiske 

och vattenbruksrelaterade verksamheter. Exempel på detta är:  

- Anordnat eller deltagit i olika konferenser kring viktiga frågor 

- Anordnat, stått värd för studiebesök från både svenska och utländska 

myndigheter, politiker, osv.  

- Bjudit in myndigheter, forskare eller näringen till Fiskekommunernas möten 

- Remissyttranden, skrivelser och uppvaktningar 

- Deltagit i olika utvecklingsprojekts aktiviteter eller i referensgrupper 

- Deltagit i/anordnat konferenser, studieresor osv 

- Deltagit i arbetsgrupper kring nationella strategier, handlingsplaner, 

utredningar osv. 

- Rådgivning till näringen i olika myndighetsfrågor, stödmöjligheter osv. 

Från den senaste verksamhetsberättelsen finns följande att läsa: 

”Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens 

inom fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter, 

myndigheter som Havs och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika 

förvaltningar regionalt såväl nationellt.  

FK är en etablerad remissinstans främst till Havs och Vattenmyndigheten men även andra 

myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med 

flera. Under 2019 har detta skett vid åtta tillfällen inklusive ett uttalande.”  
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Information om FK finns också på www.fiskekommunerna.nu 

Fiskekommunerna köper ekonomi – och administrationstjänst från Fyrbodals 
kommunalförbund. I detta uppdrag ingår också anställd personal för projektekonomin och 
projektkoordinator, 25%. All verksamhet är projektfinansierad.   
 
Finansieringen som finns idag sträcker sig till och med 31 december 2020.  
 
FK har en ledningsgrupp med en politiker och en tjänsteman per kommun samt VGR.  
 
Den fortsatta verksamheten för FK 
 
FK:s syfte och mål: 
Att vara en påverkansorganisation som främjar fiske och vattenbruk med angränsande 
näringar med målet att vara en stark aktör som underlättar det fortsatta arbetet mot ett 
alltmer hållbart fiske och vattenbruk. FK bidrar därmed till levande kustsamhällen. 
 
För att nå målen prioriteras följande aktiviteter för närvarande: 

• Kontinuerliga ledningsgruppsmöten 6 tillfällen 

• Svara på remisser inom FK:s syfte  

Delta i konferenser, dialogmöten etc avseende  

- Kommande Havs och fiskeriprogram 

- Regeringens uppdrag och kommande förslag till regelförenklingar inom 

vattenbruket 

- Kommande nationella strategiprogram för fiske och vattenbruk 

- Övriga aktivtiteter där FK påverkar förutsättningarna för fiske och vattenbruk 

• Ta emot studiebesök samt delta i studiebesök inom ämnesområdet 

• Medverka i kommande projekt som syftar till att bilda ett nationellt nätverk av 

regionala kustkommuner för fiske och vattenbruk 

• Genomföra kommunvisa informationsträffar i samverkan med respektive kommun 

med fiskare och vattenbrukare i avsikt att stödja och utveckla deras företag. 

 

Budget och finansiering 2021       

       

Finansiering Budget 2021-2023 
    

 

Kommuner 540 000 Avser 20 000/år per kommun och nio kommuner  

VGR 540 000 
    

 

Totalt 1 080 000   
   

 

 

 
      

 

http://www.fiskekommunerna.nu/
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Kostnader Budget 2021-2023 Kommentarer:  
  

 

Lönekostnader 662 000 

Lön, 25%, projektkoordinator+ 

timmar för projektekonomin 
 

 

Externa tjänster 291 000 Köp av tjänster, hemsida, marknadsföring, mm  

Resor 25 000 Resekostnader 
 

 

Övrig kommunikation 18 000 

Rörliga 

kontorskostnader 
  

 

Lokaler 36 000 Kontorsplats, Fyrbodal 
  

 

Övrigt 48 000 Möteskostnader, externa lokalhyror, etc  

Totalt 1 080 000 
    

 

 

 

Härmed ansöker Fiskekommunerna om: 

Att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet under 2021 i enlighet med bifogad 

budget med 20 000 kronor för 2021. 

Att medfinansiera Fiskekommunerna på likartat sätt med 20 000 kr för respektive 2022 

och 2023. 

 
 
 

På uppdrag av Ledningsgruppen för Fiskekommunerna 

 

Lars Tysklind 

Ordf Fiskekommunerna   Krister Olsson 

    Projektkoordinator FK 
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Verksamhetsberättelse  
2019-01-01—2019-12-31 
 
Nätverket Fiskekommunerna, FK, har under 2019 verkat i enlighet med syftet som finns i beslutet 
i projekt som medfinansieras 2018-2020 av de nio medverkande kommunerna samt  
Regionutvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen, VGR: ”Att vara en 
påverkansorganisation som främjar yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk med angränsande 
näringar.”  
 
Sammanfattning 
Fiskekommunerna, FK, bedriver ett värdefullt påverkansarbete utifrån kommunalt perspektiv 
för att främja fiske och vattenbruk. En gemensam påverkan blir starkare tillsammans än vad 
den enskilde kommunen kan åstadkomma.  
 
Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens 
inom fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter, 
myndigheter som Havs och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika 
förvaltningar regionalt såväl nationellt.  
 
FK är en etablerad remissinstans främst till Havs och Vattenmyndigheten men även andra 
myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med 
flera. Under 2019 har detta skett vid åtta tillfällen inklusive ett uttalande om 
kameraövervakning ombord på fiskebåtar.  
 
FK var medarrangör (Maritima Klustret, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket) vid 
seminarium ”Sjömat för framtiden – värden i yrkesfiske och innovation inom marin 
livsmedelssektor” den 6 december i Göteborg. Lokalen var fullsatt och FK kunde på olika sätt 
sprida nätverkets syfte. 
FK har också påbörjat ett arbete att förbättra bilden av fiske och vattenbruk genom artiklar på 
goda och hållbara exempel vilket det finns stöd för i nationella yrkesfiskestrategin. Sex artiklar 
finns samlade under www.fiskekommunerna.nu 
 
Under året har FK deltagit i möten hos Jordbruksverket inför den nya Havs - och 
Fiskeriprogrammet från 2021, deltagit i första dialogmöte i Stockholm inför nya gemensamma 
nationella strategin för fiske och vattenbruk samt fortsatt varit en regional partner till Marint 
center i Simrishamn som verkar för en mer nationell samverkan mellan kommuner/regioner i 
syfte att den kommunala rollen ska få en ännu starkare röst i vissa gemensamma frågor inte 
minst för det kustnära fisket. 

http://www.fiskekommunerna.nu/
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Arbete i ledningsgruppen 

Fiskekommunernas ledningsgrupp, LG, har under 2019 haft sex möten. Samtliga protokoll från 
ledningsgruppens möten publiceras på www.fiskekommunerna.nu.  
 
Under gångna året har FK utsett arbetsgrupper som varit verksamma för att förbereda uppgifter inklusive 
remissvar inför möten med LG. 
 
Sammansättning och administration  
Ledningsgruppens sammansättning (en politiker och en tjänsteman/organisation) under verksamhetsåret 
har varit från Strömstad Lars Tysklind och Hans Friberg, Tanum Liselotte Fröjd och Elisabeth Jonsson, 
Sotenäs Göran Hahne och Tomas Larsson, Lysekil Bo Gustafsson och Anne Gunnäs, Tjörn Anders G 
Högmark och Anna Aldegren, Orust, Anders Arnell och Ronny Svensson, Uddevalla Christer Hasslebäck 
och Anders Brunberg, Öckerö Jan Utbult och Ronald Johansson, Göteborg Roland Norlen och Per 
Österström.  
Från Västra Götalandsregionen, VGR, Carin Ramneskär och Jessica Hjerpe Olausson.  
 
Ordförande under året har varit Anders G Högmark med Lars Tysklind som vice ordförande.  
 
LG:s ledamöter har ett brett kontaktnät till andra organisationer som påverkar målgruppen för FK:s syfte. 
Ett exempel på detta att det vid varje LG möte sker en avrapportering från varje närvarande kommun om 
aktuella aktiviteter liksom en redovisning om nuläget med maritima utvecklingsprojekt inom Leader 
Bohuskust och gränsbygd. 
 
Under hela året har Fiskekommunerna, enligt tidigare överenskommelse, haft avtal med Fyrbodals 
kommunalförbund som administrerat verksamheten med ekonomihantering, arbetsgivaransvar för 
koordinatortjänsten samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator på 25% anställning har 
varit Krister Olsson. Den tidigare och mångårige koordinatorn Ulla Olsson har anlitats som konsult för 
vissa frågor och uppgifter. För att genomföra delar i FK:s kommunikationsstrategi har Jonas Nordigårds 
anlitats. 
 
FK finansieras via ett treårigt projekt under åren 2018-2020. De nio kommunerna lägger vardera 20 000 
kronor årligen och Västra Götalandsregionen lika mycket vilket innebär 360 000 kronor per år.  
 
Aktiviteter under året 
Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Inbjudna gäster har kompletterat 
kunskapsöverföringen. Medverkande under året har varit: Hav och Vattenmyndigheten i samband med 
att FK hade sitt möte med Ledningsgruppen, SLU, Innovatör i avsikt att hitta nya logistiklösningar för 
yrkesfisket, Forskare vid Tjärnö Marinbiologiska station i samband med Ledningsgruppens möte. 
 
Tre möten har förlagts till andra platser än Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla.  
 
Tjärnö marinbiologiska station, Strömstads stadshus med efterföljande båttur i Kosterfjorden för att ta del 
av räkfisket i marina Nationalparken samt i HaV:s lokaler i Göteborg. 
 
Projektkoordinatorn har deltagit i arbetsgrupp inom Maritima klustret i Västsverige samt deltagit på 
möten med Samförvaltningen Norra Bohuslän. Dessutom deltagit vid Östersjökonferensen i Simrishamn 
den 21-22 nov 2019 och vid Yrkesfiskekonferensen i Karlstad.  
 
FK:s ordförande medverkade vid invigningen av Västerhavsveckan i Stenungsund den 3 augusti. 

http://www.fiskekommunerna.nu/
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FK har fortsatt uppdaterat hemsida Facebook i avsikt att föra ut FK:s aktiviteter. 
 
Remissvar och andra yttranden  
Fiskekommunerna är remissinstans till Hav och andra myndigheter. FK har avgivit åtta remissvar, yttrande 
eller uttalande under året enligt nedan:  
 
Remiss från HaV, Dnr 2309–2018: Samråd inför remiss om det pelagiska systemet år 2020 (FK:s yttrande 
2019-04-30)  
  
Länsstyrelsen Västra Götalands län Dnr: 511-46429-2018: Strategi för skydd och förvaltning av marina 
miljöer och arter i Västerhavet (FK:s yttrande 2019-04-30) 
 
Remiss från HaV Dnr:666-19: Yttrande om förslag till havsplaner - (FK:s yttrande 2019-06-11)  
 
Remiss från Göteborgsregionen HaV Dnr: Dnr 2016-00181.10: Förslag till fördjupad strukturbild för 
kustzonen (FK:s yttrande 2019-06-11) 
 
Remiss från HaV Dnr 2244–18: Översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3 kap. 5§ (FK:s 
svar 2019-09-13) 
 
Remiss från HaV: Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. (FK:s 
yttrande 2019-09-13) 
 
Remiss från HaV Dnr 4022–2019: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket (FK:s 
svar 2019-12-20) 
 
Uttalande ang regeringens planer på övervakningskameror på fiskebåtar (FK:s uttalande 2019-07-19) 
 
Ekonomisk redovisning 

Under hela 2019 har Fiskekommunernas verksamhet finansierats av projektmedel. Det har varit med 
360 000 kronor totalt varav 180 000 kronor från VGR och resterande 180 000 kronor med 20 000 från 
vardera nio kommuner. 
 
Samma finansiering gäller även för 2020. 
 
Utfallet av kostnaderna har under året följt budget med enbart mindre avvikelser. Ett mindre överskott 
förs över till 2020 års verksamhet inom pågående projekt. 
 
 
 
……………………….  ……………………………  
Anders G Högmark  Krister Olsson 
Ordförande Fiskekommunerna Projektkoordinator Fiskekommunerna 
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Handläggare 

Chef Anders Brunberg 
Telefon 0522-69 60 61 
anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Utvärdering av medverkan i Fiskekommunerna samt beslut 

fortsatt medfinansiering 2019-2020 

Sammanfattning 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän. I styrgruppen återfinns två 
representanter per kommun. Från Uddevalla har Evy Gahnström och Anders Brunberg 
representerat och deltagit med bra närvaro och engagemang. 
  
Uddevallas ingång i fiskekommunerna utgår idag inte från yrkesfisket, orsakerna går att 
finna kring just fjordens fiskebestånd. Uddevalla med 26 mil kust har dock flera 
anledningar till att vara med i nätverk som kan arbeta med turismfiske, fritidsfiske och 
vattenbruk, vilka är en viktig del av näringslivet för alla kustkommuner. 
Vattenbruk och även landbaserade vattenbruk har potential att växa rejält, alger är  
ett annat nytt kompetensområde, likaså frågor kring näringsutsläpp i hav och fjord mm. 
Under året har två viktiga fiskprojekt startat upp i Uddevalla, Fisken i fokus kopplat till 
stadsutveckling och fria fiskevägar i Bäveån, vilket också stöds och följs av 
Fiskekommunerna. 
  
I en samlad enklare utvärdering och återkopplande samtal med projektledningen för 
Fiskekommunerna, bedöms deltagandet och medfinansieringen meningsfull. 
Deltagandet innefattar också ett stort värde just kring kunskapsutveckling och 
nätverksdeltagande tillsammans med grannkommunerna, Fyrbodal och VGR:s maritima 
enhet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-12. 
Verksamhetsberättelse 2017 Fiskekommunerna. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-25 § 260.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna utvärderingen avseende fortsatt medverkan i Fiskekommunerna, 
 
att medfinansiera Fiskekommunernas verksamhet med 20 000 kr årligen för åren 2019- 
      2020, 
 
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens övriga verksamhet.   
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen 

 

Expediera till 
Fiskekommunerna 
Förvaltningsekonomen 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Granskningshandlingar för yttrande rörande detaljplan för 

Herrestads-Torp 1:3 mfl, kompletta handlingar finns på 

samhällsbyggnad dnr 2020/175  

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för del av Herrestads-Torp 1:3 m.fl är utställd för granskning 
och kommunledningskontoret har fått det för yttrande. Planområdet är beläget 
omedelbart öster om Östra Torp handelsplats vid Torp köpcentrum, avsikten är att pröva 
områdets lämplighet för verksamhet och handelsetablering.  
 
Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort antagen 
2017-10-11. Kommunledningskontoret gör bedömningen att inte ha något att erinra 
förslaget.      

Beslutsunderlag 

Granskningshandling rörande planbeskrivning detaljplan för del av fastigheten 
Herrestads-Torp 1;3 m.fl daterat 2020-02-14. 
Plankarta tillhörande granskningshandlingar rörande förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Herrestads-Torp 1;3 m.fl daterat 2020-02-14. 
  

  
  
    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  lämna förslaget till granskningshandlingar för detaljplan för Herrestads-Torp 1:3 
mfl utan erinran 
 
   
 
 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 
 
Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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UDDEVALLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 

  
 

ARB 598 
 

 

 
 

  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-14 till-
hörande förslag till detaljplan för  
 

Del av Herrestad 1:3 m.fl 
Uddevalla kommun 
 
Förslag till detaljplan för handelsområde 

_______________________________________________________________ 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2016-04-04, har varit föremål för samråd till kommunala, 

regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista).  

 

Samrådshandlingar upprättade enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900 är fram-

tagna av Samhällsbyggnadsförvaltningen Uddevalla kommun 

 
SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-14, § 143 att samråd om detaljpla-

nen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala och reg-

ionala instanser m fl under tiden 2016-07-01 – 2016-09-12. Fastighetsägare, re-

spektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till plan-

området meddelades att kompletta planhandlingar under remisstiden fanns till-

gängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Stadshuset samt digitalt tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida.  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH  
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 
 
KOMMUNALA INSTANSER 

 
1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2016-08-12 
 
Flertal stavfel på Hogstorpsvägen. 

Konsekvenser – Trafik, gator och parkering  
Om en ny varutransportsväg ska anläggas längs med naturmarken bör detta områ-

det belysas med prickmark och ett g. Se även nedan under rubriken plankartan. 

Genomförande frågor – Fastighetsrättsliga frågor  
Det finns inga samfälligheter kvar inom planområdet. 

Stavfel på Herrestads-Torp 1:3 på sidan 13 högst upp. 

Angående meningen med avstyckning så skulle marken också kunna överföras till 

Herrestads-Torp 1:47. Samt ska ev fastighetsreglering göras för mark inom denna 

plan från 1:47 till den ev. nya fastigheten. 

En liten del av 1:47 är planlagd som naturmark och ska då överföras till 1:3. Om 

det inte bör vara kvartersmark med prickmark och g, se nedan. 

Rättigheter  
Servitutet för väg 1485-85/35.1 upphör bara inte utan den ska upphävas när en 

gemensamhetsanläggning inrättas för vägen. 

Stavfel på gemensamhetsanläggning i meningen ” Kommunen ska vara del av 

denna genensamhetsanläggning …”. 

När den nuvarande varutransportsvägen stängs av samt andra förändringar ska det 

stå att omprövning av Herrestads-Torp ga:4 ska göras. 

Om befintlig dagvattendamm ska utökas p.g.a. etableringen så ska det stå att Her-

restads-Torp ga:5 ska omprövas för att kunna utökas och en till fastighets kommer 

att ingå. 

Behövs det en vattendom vid förändring av dammarna? 

Om det blir en ny fastighet behöver den vara delaktig i Herrestads-Torp ga:6 som 

innehåller vägbank och gångbro? 

Behövs ledningsrätt för starkström inom planområdet? Om en transformatorstat-

ion anläggs inom kvartersmark ska det finnas ett u-område fram till transforma-

torn och allmän platsmark. 

Genomförande frågor – Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, ekonomiska frågor  
Vilken mark ska kommunen iordningsställa? 

Ska kommunen stå för alla allmänna ledningar som t.ex. tele och starkström? 

Lantmäteriförrättningskostnader betalas även av ledningshavare om ledningsrätter 

upplåts. 

 
Grundkarta  
Saknar fastighetsbeteckningen 1:3 (Herrestads-Torp). 

Bestämmelser (plan och fastighetsindelning)  
För att kunna ta sig med varutransporter genom det nya planområdet till Herre-
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stads-Torp 1:47 behövs ett utrymme för väg. Ett utrymme för prickmark och ett 

g, se röd linje på bilden nedan. Och att naturmarken minskas genom att avfasa 

hörnet mot 1:47 för att lättare tas sig fram med lastbilar. 

Förklara hur ni tänker med texten ”Inom kvartersmark med beteckningen HKE får 

gemensamhetsanläggning…”? 

Bör inte vägen fram till Herrestads-Torp 1:42 vara lokalgata? 

Varför går kvartersmarken i en spets vid naturmarken, se ringen ovan. 

Lantmäterimyndigheten har inga fler synpunkter 

 
Kommentar:  Användningen HKE är en exakt fortsättning på gällande plan HE151 (IKEA, City-

gross etc), här återfinns E, teknisk anläggning och u -område i linje med Hogstorpsvägen. Detalj-

planens avsikt är att komplettera gällande detaljplan för området.  

 

”Spetsen” avsåg att möjliggöra/ej förhindra en eventuell väg österut, plankartan har omarbetats för 

att fortsatt möjliggöra denna men genom en mer logisk utformning. Stavfel korrigeras. plankarta 

och planbeskrivning tar Lantmäteriets synpunkter i beaktande. 

 
 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2016-10-21 
 
Dagvatten  

Till planbeskrivningen finns ett PM om dagvatten. I PM:et beskrivs olika möjliga 

lösningar som kan kombineras för att fördröja och rena dagvatten, t ex gröna tak, 

biofilter och genomsläpplig markbeläggning. Beskrivningen är generell, och det 

anges att höjdsättning, sekundära avrinningsvägar, dimensionering och kvalité på 

dagvattnet behöver utredas vidare vid planläggning av området.  

 

Hanteringen behöver därmed utredas vidare och säkerställas genom t ex avtal eller 

planbestämmelser, så att de exempel som föreslås blir genomförda. Grönstrukturer 

som används för dagvattenhantering kan även bidra med andra ekosystemtjänster 

som t ex beskuggning och estetiska värden. Frågan om ansvar för drift och under-

håll av olika delar av dagvattensystemet kan också behöva klargöras. 

 

Ett förslag till dagvattenhantering som omnämns är avledning till befintliga dag-

vattendammar norr om området. Årsrapporter från kontroll av dessa visar på en 

högre belastning än förväntat. Om vatten ska avledas till dessa behöver den verk-

liga belastningen ligga till grund vid utredning om eventuellt ytterligare vatten kan 

avledas till anläggningen. Anläggningen omfattas även av en vattendom och det 

behöver kontrolleras att tillförsel av ytterligare dagvatten ryms i gällande dom. 

 

Förorenad mark 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning för Östra Torp med fastigheten 

Herrestads-Torp 1:3 har genomförts av miljökonsulten Sigma Civil AB. Slutrap-

porten är daterad 2016-04-12, med provtagningsdatum 2016-03-16.  

 

Undersökningen visar att fastigheten är förorenad, vilket medför att miljöbalkens 

10 kapitel gäller.  

 

En genomgång av historisk miljörelaterad information visade att södra delen av 

undersökningsområdet har använts för jordbruk och att i norra delen finns upp-

lagda fyllnadsmassor av okänt ursprung, där misstanke finns att massor kan 

komma från banvallar. Eftersom jorden i området med fyllnadsmassor har varit 
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omgrävd är det att förvänta att eventuella föroreningar där kan uppträda slump-

mässigt. Det har påträffats såväl trärester och slagg som keramikrester och tegel, 

vilket indikerar att det finns fyllnadsmassor som har även annat ursprung än ban-

vall.  

 

I området med fyllnadsmassor har en screening gjorts, för att brett eftersöka vilka 

föroreningstyper som förekommer. Denna screening påvisade förekomst av metal-

ler och propylbensen. 

 

Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) avser bostäder, 

daghem, skolor och liknade. Riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning 

(MKM) avser industrimark, kontorslokaler och liknande. I detta fall är planens 

syfte att skapa ett verksamhets- och handelsområde, varför MKM är aktuellt vid 

bedömning av provtagen jord. 

 

Inom undersökningsområdet som helhet förekommer metallhalter som överskrider 

KM, men alla metallhalter är med god marginal under MKM. De påvisade metall-

halterna bedöms inte utgöra något hinder för planerad markanvändning. 

 

Propylbensen är ett flyktigt kolväte som saknar svenskt riktvärde och den påvi-

sade halten är något svårbedömd. Ämnet har allvarliga miljö- och hälsofarliga 

egenskaper och finns upptaget i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps 

databas över brandfarliga gaser och vätskor. Ämnet kan finnas i såväl jord som 

grundvatten och porluft. 

 

Propylbensen påvisades 1-2 m under markytan i en provtagningspunkt inom om-

rådet med fyllnadsmassor. Platshistoriken gör inte troligt att ämnet har uppkom-

mit i någon verksamhet på plats och förekomsten bedöms därför sannolikt vara 

begränsad till området med fyllnadsmassor. Ämnets flyktighet innebär att det 

eventuellt kan finnas risk för spridning från underliggande mark till ovanförlig-

gande byggnad om man bygger direkt på förorenad jord som innehåller propyl-

bensen. 

 

Rekommendationen är att om det blir aktuellt med byggnation av kontor, affärslo-

kaler eller annan byggnad där personal vistas många timmar per dag bör antingen 

förekomsten av propylbensen utredas ytterligare, exempelvis genom grundvatten-

provtagning, eller att man alternativt väljer att schakta ur fyllnadsmassorna och 

transportera till godkänd mottagningsanläggning. 

 

Den aktuella undersökningen omfattar endast jordprovtagning. Det har inte gjorts 

någon provtagning av grundvatten eller annat media. Av detta följer att med avse-

ende på klorerade lösningsmedel ger inte undersökningen någon information som 

kan ligga till grund för bedömning om eventuell förekomst, trots att ämnesgrup-

pen ingår i screeninganalysen. 

 

Klorerade lösningsmedel binds i endast liten omfattning till jord och spridnings-

mönstret är komplicerat. Där klorerade lösningsmedel finns är det att förvänta att 

föroreningen i mark huvudsakligen påträffas i grundvatten och porgas samt att den 

årstidsberoende även kan detekteras i trädkärnor. Provtagning av endast jord kan 

inte användas som underlag för bedömning avseende eventuell förekomst av klo-

rerade lösningsmedel. 
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Inom själva undersökningsområdet finns inte någon verksamhetshistorik som 

föranleder misstanke om förekomst av klorerade lösningsmedel. Eftersom dessa 

ämnen är kända för långväga spridning, kilometerlånga föroreningsplymer har 

uppmätts på många håll i landet, har det varit nödvändigt att för bedömningen se 

på verksamhetshistorik inom ett större närområde. Det finns information om tänk-

bar förorening inom ett avstånd på ca 300-400 meter, men uppgifterna är osäkra. 

 

Platsens markförhållanden i kombination med avståndet samt att uppgiften om 

eventuell tidigare användning är osäker gör sammantaget att det inte bedöms mo-

tiverat att utreda vidare med avseende på klorerade lösningsmedel inom det aktu-

ella planområdet. Detta under förutsättning att den planerade markanvändningen 

inte ändras. Om det i framtiden blir aktuellt med annan, känsligare markanvänd-

ning, exempelvis bostäder, måste ny bedömning göras utifrån de ändrade förut-

sättningarna.  

 

Den samlade bedömningen med avseende på förorenad mark är att påvisade för-

oreningar inte bedöms utgöra hinder för den planerade markanvändningen verk-

samhets- och handelsområde: 

Påträffade metallhalter underskrider med god marginal tillämpbara riktvärden för 

MKM. 

Eventuellt möjlig förekomst av klorerade lösningsmedel i närområdet bedöms för 

denna plats inte motiverat att utreda vidare för den aktuella markanvändningen. 

Den påvisade förekomsten av propylbensen bedöms inte utgöra hinder att gå vi-

dare med planens genomförande, men om det blir aktuellt att uppföra affärslokaler 

eller annan byggnad där personal vistas många timmar per dag bör förekomsten 

av propylbensen utredas ytterligare för att ge ett säkrare underlag för bedömning 

av hur föroreningen bör hanteras vid eventuell byggnation. Alternativt kan man i 

detta fall välja att schakta ur fyllnadsmassorna och transportera till godkänd mot-

tagningsanläggning. 

Om annan markanvändning med högre känslighet blir aktuell i framtiden måste ny 

bedömning göras. 

 

Enligt 28 § ”Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” ska en anmä-

lan göras till tillsynsmyndigheten inom miljöbalkens område innan eventuella 

markarbeten såsom t ex schaktning eller sanering påbörjas. Lagreglerad tid är att 

anmälan ska inkomma senast sex veckor innan arbete påbörjas. 

 

Anmälan eller tillstånd kan också krävas vid omhändertagande av förorenade 

massor. 

 
Kommentar: Dagvattenutredning har revideras, se kommentar till Västvatten, markanvändningen 

som avses tillåtas är MKM, KM som till exempel bostäder är ej aktuellt inom planområdet. 
 
3. Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun 2016-08-26 
 
Det vore önskvärt att inkludera även Herrestad 1:8 i samma planarbete, detta då 

det bör vara smidigare än alternativet med två detaljplaner, Uddevalla kommun 

riskerar att uppfattas ha negativ särbehandling av mindre näringsidkare till förmån 

för IKEA/IKANO. 

Att risken finns att det blir betydligt svårare för ytterligare etableringar även om 

verksamhetens trafikpåverkan skulle bli minimal i förhållande till 1:3. 
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Kommentar:  Herrestad 1:8 har andra förutsättningar och andra avsikter är detta planarbete, att 

involvera en separat exploatering riskerar fördröja aktuell plan/exploatering då även dess proble-

matik måste lösas innan planen kan antas.  
 
4. Västvatten 2016-09-06 
 

Befintliga vatten-och spillvattenledningar mellan Hagstorp och Uddevalla passe-

rar genom planområdet. Ledningarna är belägna längs Hagtorpsvägens norra sida. 

Tänkt exploatering medför mycket hårdgjord yta vilket står i kontrast mot den 

idag huvudsakligen oexploaterade marken med mycket naturlig infiltration. En 

dagvattenutredning har upprättats och slutsatsen av denna är att åtgärder behöver 

ske. För att klara utjämningsbehovet måste volymen på befintlig damm öka med 

minst 1100 m3 samt att utöka utflödet till 2300 1/s. Av geotekniska skäl kan ut-

ökning av volymen göras med maximalt 1300 m2 Det förordas dock att dagvat-

tenfrågan löses genom fördröjning och LOD. Synpunkter Under Teknisk försörj-

ning, sid 13 står: "Fastigheten är ansluten till kommunens VA-nät ... " Kommen-

tar: Fastigheten får ansöka om anslutning hos Västvatten. Information gällande 

fastighetens VA-anslutning kommer att ges i en VA-uppgift från Västvatten efter 

begäran om anslutning. 

 

Under Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, ekonomiska frågor. sid 14 står: 

"Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten-, spillvatten. 

Det kommunala bolaget Västvatten står således för drift av VA- ledningarna fram 

till fastighetsgräns." Kommentar: Detaljplanområdet ligger inte inom kommunalt 

verksamhetsområde för VA i dagsläget, men skall införlivas i det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Detta innebär att Västvatten kom-

mer att anlägga och ha driftansvar av vatten-och spillvattenledningar fram till för-

bindelsepunkt vid fastighetsgräns. Dagvatten skall tas om hand lokalt, LOD. 

 

Ändra text om Huvudmannaskap. ansvarsfördelning, ekonomiska frågor, sid 14: 

"Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande 

VA-taxa." 

 

Istället: "Anslutningskostnader för vatten och spillvatten kommer att tas ut enligt 

vid tidpunkten gällande VA-taxa." 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran mot detaljplanen. 

 
Kommentar: Noteras, diskussion med Västvatten har skett under revidering av dagvattenutred-

ning, föreslagna ändringar genomförs. 

 
 
5. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2016-08-31 
 
Ingen erinran. 
 
Kommentar: Noteras 
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REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 

 
6. Länsstyrelsen, 2016-09-13 
 
Riksintresse 
Väg 44 utgör riksintresse för kommunikation. Trafikverket anger i sitt yttrande att 

utpekandet av en anläggning som riksintresse för kommunikationer innebär att 

den ”ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt-

jandet av anläggningen”. Det som avses är att funktionen hos transportsystemet 

ska säkerställas. Ny bebyggelse inom det område som påverkar en anläggning 

(influensområde) får inte negativt påverka nuvarande eller framtida användning av 

anläggningen. Kommunen behöver därmed på ett tydligt sätt motivera sin bedöm-

ning om eventuell påverkan på riksintresset utifrån dessa kriterier. Se även syn-

punkter under rubriken trafik. Länsstyrelsen noterar i sammanhanget att kommu-

nen redogör för möjligheten för utryckningsfordon att nå området genom Tal-

mansgatan och Majorebergsvägen genom Kissleberg förbi Herrestadsskolan då 

det är trängsel i anslutning till Torps trafikplats och i korsningen Tavlegatan-väg 

44. 

Området berörs även av särskilda bestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. Exploa-

tering får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska inte utgöra något 

hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Om-

rådet är i hög grad ianspråktaget genom tidigare exploatering. Länsstyrelsen be-

dömer att planförslaget inte medför påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap. 1 

och 4 §§ miljöbalken. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvattenhan-

tering 

En dagvattenutredning är gjord. Av denna framgår att åtgärder behöver ske. Ge-

nom föreslagna åtgärder kommer belastningen på Kärraån inte att öka jämfört 

med hur förhållandena var före etableringen. Länsstyrelsen vill poängtera betydel-

sen av att vattendraget inte påverkas negativt av förorenat dagvatten och därmed 

försämra möjligheterna att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer för vatten. I 

sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat i 

form av ökad och intensivare nederbörd. 

Länsstyrelsen noterar man har räknat på 50-årsflöden i tre olika alternativa scen-

arion. Det framgår inte varför denna dimensionering har valts. En skyfallsberäk-

ning bör ha minst 100 års återkomstid med 30 minuters varaktighet för att tydligt 

visa vilka risker detta kan medföra och vilka eventuella åtgärder som kan behöva 

implementeras i planen, vilket behöver 

kompletteras. Vidare bör en upplysning till dagvattenutredningen samt föreslagna 

åtgärder framgå av planbestämmelserna. Det är även viktigt att det finns tillräck-

ligt med mark avsatt för att ta hand om dagvattnet inom planområdet. 

 

Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande i sin helhet 

som ska beaktas. Av yttrandet framgår att SGI delar bedömningen att en geotek-

nisk utredning erfordras för att säkerställa de geotekniska förutsättningarna samt 

undersöka om det inom eller i anslutning till planområdet föreligger några stabili-

tetsproblem. SGI vill även påpeka att utredningen ska visa hur givet planändamål 

påverkar markens lämplighet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på 

ett plantekniskt lämpligt sätt säkerställas i planhandlingarna. 
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Buller 
Länsstyrelsen vill påtala att det är kommunens ansvar att gällande riktvärden för 

buller uppfylls inom planområdet. Det framgår att kommunen bedömer med bak-

grund av att exploateringens karaktär ej är bullerkänslig och de redan bullerutsatta 

bostadsfastigheterna rivits/avses rivas att ingen ytterligare bullerutredning krävs. 

Länsstyrelsen anser dock att det behövs en bullerutredning för de bostäder som 

ligger öster om planområdet. Det bör framgå hur dessa bostäder kommer att på-

verkas av ökad trafik med anledning av verksamheter som kommer till stånd ge-

nom den nya planen. 

 

Risker 
E6 och väg 161 mellan Torp och Rotviksbro utgör primära transportvägar för far-

ligt gods. Den del av planområdet som får bebyggas ligger, i förhållande till dessa 

vägar, utanför det riskhanteringsavstånd på 150 meter som anges i Länsstyrelsens 

riskpolicy. Väg 44 utgör riksintresse för transport av farligt gods samt omled-

ningsväg för E6. Detta innebär att det även förekommer transporter av farligt gods 

på väg 44 förbi planområdet, även om just detta avsnitt av vägen inte är någon 

rekommenderad primär eller sekundär transportled för farligt gods. Delar av de-

taljplanen ligger inom 150 m ifrån väg 44. Statens räddningsverk (SRV) kartlägg-

ning av transporter av farligt gods från 2006 visar att mängder och ämnen som 

sammanställts för väg 44 liknar de som kartlagts för E6. Transporterna med farligt 

gods som går på väg 44 och kommunens syn på denna riskkälla måste därför be-

lysas under avsnittet om risker i planbeskrivningen. Det behöver bl.a. framgå hur 

man tänker anordna parkeringar och byggnader inom planområdet samt åtgärder 

för byggnad/tomt. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att föreslagen etablering 

är möjlig med tanke på att begränsning av markens bebyggande gör att byggrätter 

kommer att ligga på ett avstånd av 80-100 meter från väg 44. Det vill säga 

ett liknande avstånd som var fallet vid etablering av IKEA och dess närhet till E6. 

Kommunen måste dock beskriva risken och göra sin bedömning. I anslutning till 

planområdet finns ett ställverk. Länsstyrelsen förutsätter att angivna skyddsav-

stånd säkerställer att gällande skyddsföreskrifter kan uppnås. 

 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Det framgår att risken för överskridanden av luftkvalitetsnormen bedöms vara 

liten, då terrängen för detaljplaneområdet är öppen och därmed väl ventilerad. 

Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 

 
Miljö 
Det framgår av planbeskrivningen att en kartläggning av miljörisker i mark gjor-

des 2009 där befintligt ställverk berörs. Det framkommer inga uppgifter om att 

läckage ska ha förekommit på platsen. Länsstyrelsen har ingen annan 

information. 

 
 
Trafik 
Trafikverket anger i sitt yttrande att en ny anslutning ska ske ifrån östra Torps 

handelsområde, trafikutredningen föreslår alt 1a och 1b (Trafikverkets åsikt är att 

1b är att föredra). Lösningar som innefattar korsningen söder om planområdet 

korsningen väg 832 Hogtorpsvägen och Torpvägen kommer inte att bli godkända 

vid ett anslutningsärende. Kömagasin på denna plats är alldeles för korta och det 

kommer att påverka väg 44 på ett negativt sätt vilket hotar funktionen. Trafikver-

ket anger även att det pågår ett arbete med Uddevalla stad kring ett avtal vilket 
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innebär att titta på möjligheter för åtgärder för avlastning av väg 44, då Tavlega-

tans korsning redan idag är mycket hårt belastad. 

Länsstyrelsen anser att det är bra att det avses skapas anslutningar mellan befintlig 

gång- och cykelväg som löper parallellt med Hogtorpsvägen och tänkt handelse-

tablering. Det framgår även att biltrafiken vid infart för kundtrafik genom befint-

lig cirkulationsplats är idag separerad från gång-och cykeltrafik genom en gång- 

och cykeltunnel. 

 
Förhållande till ÖP 
I Fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla antagen 1996 återfinns planområ-

det som övrig stadsnära mark och detaljplanen har stöd i kommande fördjupad 

översiktsplan för Uddevalla stad. 

 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 

uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 

kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägle-

dande vid tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål 

på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till 

detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösyn-

punkt vilket behöver kompletteras. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
En arkeologisk utredning har utförts och en ny fornlämning har påträffats. Planen 

har anpassats till detta, dock har inte den nya fornlämningen avgränsats. Det krävs 

därför en arkeologisk förundersökning för att säkerställa att fornlämningen inte 

berörs av planen. 

Dessutom är det bra att alla kända fornlämningar både inom samt utanför planom-

rådet framgår på plankartan så att det går att se vilka fornlämningar som potenti-

ellt kan påverka en plan. De fornlämningar som ligger inom planområdet ska dock 

alltid vara utmärkta. Länsstyrelsen noterar att kommunen hänvisar till fel utred-

ningsrapport, den medlagda gäller utredningen inför Ikea och berör endast margi-

nellt detta område. 

 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-

beskrivning tas fram. 

 
Kommentar:  
 
Trafikverkets synpunkter rörande anslutning beaktas i den vidare planeringen. Se kommentar till 

Trafikverket rörande riskbedömning och bullerfrågan rörande bostadsbebyggelse i öst. Se svar till 

SGI vad gäller geoteknik. Säkerhetsavstånd rörande ställverk beaktas, det säkerställs genom 

prickmark, Vattenfall som äger fastigheten och anläggningen har yttrat sig i samrådsskedet. 

 

En översiktlig redovisning av miljömålen och planerad exploaterings påverkan på dem redovisas. 

 

De enda kvarvarande fornlämningarna i direkt anslutning till planområdet är två boplatser (heter 

numera L1969:2229 och L1959:1888).. Planområdet ligger också cirka 50 meter från högen 

L1969:2058 (tidigare RAÄ Herrestad 203:1). Eftersom markanvändningen närmast fornlämning-

arna utgörs av prickmark finns inga hinder för detaljplanens genomförande ur kulturmiljösyn-

punkt.  De båda lämningarna L1969:2655 och L1969:2069 (husgrund och gårdstomt) har inte 

fornlämningsstatus och saknar skydd enligt kulturmiljölagen. 
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7. Trafikverket, 2016-09-07 
 

Riksintresse 
Trafikverket pekar ut anläggningar av riksintresse för väg, järnväg, luftfart 

och sjöfart. Grunderna för allmänna intressen och riksintressen anges i 3 kap. 8§ 

miljöbalken. Att en anläggning pekas ut som riksintresse för kommunikationer 

innebär att den ”ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningen”. Det som avses är att funktionen hos transport-

systemet ska säkerställas. Ny bebyggelse inom det område som påverkar en an-

läggning (influensområde) får inte negativt påverka nuvarande eller framtida an-

vändning av anläggningen. Risk, Delar av detaljplanen ligger inom 150 m ifrån rv 

44 vilken är av riksintresse för transport av farligt gods samt omledningsväg för 

E6. Länsstyrelsen ställer krav på riskhantering inom 150 m ifrån farligt gods led 

och Trafikverket önskar se en riskhanteringsplan för denna detaljplan, alltså hur 

man tänker anordna parkeringar samt byggnader inom planområdet samt åtgärder 

för byggnad/tomt. 

 
Buller  
Trafikverket ställer sig frågande till hur mycket den tillkommande planen kommer 

att påverka befintlig bebyggelse öster om planområdet. Det finns idag ingen kon-

sekvensanalys eller diskussion kring hur ytterligare utbyggnad av Herrestad-Torp 

området påverkar det som redan är befintligt i form av ytterligare buller då verk-

samheten kommer närmare bostadsbebyggelsen. 

Vägutformning, Trafikverket vill vara tydliga med att en ny anslutning skall ske 

ifrån östra Torps handelsområde, exempelvis föreslår trafikutredningen alt 1a och 

1b (Trafikverkets åsikt är att 1b är att föredra). Lösningar som innefattar kors-

ningen söder om planområdet korsningen väg 832 Hogtorpsvägen och Torpvägen 

kommer inte att bli godkända vid ett anslutningsärende. Kömagasin på denna plats 

är alldeles för korta och det kommer att påverka rv 44 på ett negativt sätt vilket 

hotar funktionen. Att påtala även i denna detaljplan är att det pågår ett arbete med 

Uddevalla stad kring ett avtal vilket innebär att titta på möjligheter för åtgärder för 

avlastning av rv 44 då Tavlegatans korsning redan idag är mycket hårt belastad. 

  
Övrigt 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i planärendet. 
 
Kommentar: I gällande detaljplan för Östra torp inryms idag byggrätter närmast rv 44. Detta 

planarbete syftar till att geografiskt utöka befintliga byggrätter åt norr, nya byggrät-

ter/stadigvarande vistelse tillskapas ej i riktning mot rv 44. I planarbetet för befintlig detaljplan 

Östra torp upprättades en riskbedömning där rekommenderas för personalintensiv verksamhet som 

köpcentra kan tillskapas ett avstånd på minst 50 meter, medan mindre personalintensiv verksamhet 

som lager eller parkering anges kunna ligga på ner till 30 meter. Plangräns ligger ca 60 meter från 

vägmitt rv 44, i plangräns finns en barriär prickad mark följd av en barriär korsprickad mark, fak-

tiskt byggrätt uppkommer först ca 85 meter från vägmitt rv 44. 

 

Bostadsbebyggelse österut ligger över 350 meter från planområdets gräns, terrängen är till fördel 

för att begränsa bullerpåverkan, ett berg ligger mellan de två områdena, bostadsområdet är idag ej 

utsatt för störande buller i nämnvärd omfattning och tillkommande trafik bullerpåverkan bedöms 

vara marginell i sammanhanget.   
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Gällande detaljplan Östra Torp i berört område. 
 

Föreslagen detaljplan har försetts med utfartsförbud längs Hogstorpsvägen, sålunda tillskapas inga 

nya anslutningar här utan infart sker genom befintlig infart vid Östra torp, förslagsvis genom be-

fintlig cirkulationsplats. Nuvarande varuleveransväg kan stängas av och lokaliseras bakom ny 

explaotering. Samhällsbyggnad har kännedom om Trafikverkets syn på korsningen Tavelgatans 

belastning. 

 

 

 

8. SGI, Statens geotekniska institut, 2016-09-13 
 
Planområdet återfinns i anslutning till Östra Torp handelsområde och utgörs enligt 

jordartskartan av berg i dagen som omgivits av lera, sand och silt. De senare med-

för att det kan finnas förutsättningar för låg stabilitet inom planområdet. En sam-

manställning av befintlig geoteknik underlag har utförts. Den visar att det i områ-

det enbart finns ett fåtal geotekniska undersökningspunkter. Rekommendationerna 

utifrån befintligt material är således att en geoteknisk utredning erfordras för att 

fastställa de geotekniska förutsättningarna. 

 

Därtill undersöka om det inom eller i anslutning till planområdet föreligger några 

stabiliseringsproblem. SGI delar denna bedömning och vill tillägga att utredning 

även ska visa hur givet planändamål påverkar markens lämplighet.   

 

Sammanfattningsvis ser SGI från geotekniskt säkerhetssynvinkel att planläggning 

är möjlig. Under förutsättning att de geotekniska förhållanden undersöks i det 

fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restrektioner ska dessa på ett plan-

teknisk lämpligt sätt säkerställas i planhandlingarna.  

 
 
Kommentar: De utredningar som utförts av Sweco och Bohusgeo i samband med planläggningen 

av Östra Torp har redovisat att berört området består av berg/fastmark samt lera. Då föreslagen 

exploatering ej är fastslagen men att den kommer att genomföras i likande utförande som en fort-

sättning på Östra torp där geotekniken har studerats och lösts på tillfredställande sätt, bedöms de 

geotekniska aspekterna ej medföra problematik i detta skede. I beräkningssektion där stabiliteten 

har analyserats i Swecos rapport 2010-05-05 redovisas nedan beräkningssektion ”A” i anslutning 

till berört område. Här har idag marken exploaterats och resterande mark som berör planområdet åt 

norr redovisas som berg/fastmark vilket ej bedöms medföra problematiska grundläggningsförhål-

landen.  
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Föreslagen detaljplan kan i det närmaste ses som en komplettering av idag gällande detaljplan för 

området, se nedan, detaljplanen utformas som en fortsättning på gällande plan som idag har bygg-

rätt i området, avgränsning i gällande plan grundar sig i dåvarande fastighetsgräns. 

 
Det sätts in bestämmelser i plankarta som överensstämmer med de som återfinns i gällande detalj-

plan, att byggnader och körytor skall grundläggas på berg eller genom pålgrundläggning.  

 

 
 
9. TeliaSonera Skanova Access AB, 2016-07-08 
 
TeliaSonera Skanova Access AB har tagit del av ärendet och har inga invändning-

ar på planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 

 
10. Svenska kraftnät, 2016-07-12 
 
Svenska kraftnät har tagit del av ärendet och har inga invändningar på planförsla-

get. 
 
Kommentar: Noteras. 
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11. Uddevalla Energi Elnät AB, 2016-08-19 
 
Uddevalla energi AB har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 

 

12. Vattenfall Eldistribution AB, 2016-09-27 
 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har på intilliggande fastighet Herrestads-

Torp 1:42 en transformatorstation för regionnätet. Det är från Vattenfalls sida 

önskvärt att Herrestads-Torp 1:42 införlivas i detaljplanen för att säkerställa fas-

tighetens ändamål för framtiden. 

Röda streck i bifogad karta är högspänningskablar som Vattenfall önskar mark-

reservat för. Kablarna i den södra delen av planen ser ut att vara lokaliserade inom 

föreslaget u-område, men kabeln i östra delen av planen ligger inte med ngt u-

område. 

Ev flytt/förändring av Vattenfalls anläggningar till följd av genomförandet av pla-

nen, utförs av Vattenfall men bekostas av Exploatör. 

 
Kommentar: Noteras, Vattenfalls fastighet för transformatorstation införlivas i planområdet som 

E-område, föreslagna ändringar genomförs. 

 
 
13. Bohusläns museum, 2016-08-25 
 
Kulturhistorisk bakgrund  

Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom 

något riksintresse för kulturmiljövården. Området ligger i en miljö rik på fornläm-

ningar främst från brons- och järnålder. Flertalet arkeologiska utredningar och 

undersökningar har under årens lopp utförts i närområdet av Torp.  

Inom planområdet finns två övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, dels 

Herrestad 177:1 en husgrund, dels Herrestad 177:2 en-by och gårdstomt. Området 

där Herrestad 177:1 och 177:2 ligger är idag bebyggt.  

Flertalet fornlämningar ligger i närhet till planområdet. Väster om området ligger 

två boplatser Herrestad 401:1 och 178:1 vilka är undersökta och borttagna (Bo-

husläns museum rapport 2012:34). 

 

Öster om planområdet ligger två fornlämningar Herrestad 179:1 och 179:2. Herre-

stad 179:1 är ett gravfält med tiotal gravar. Herrestad 179:2 är en gravhög.  

Herrestad 272:1 är en fornlämning i form av en boplats. I samband med arkeolo-

gisk utredning som utfördes 2009 framgick att boplatsen i det närmaste av var 

bortschaktad (Bohusläns museum rapport 2010:9). Herrestad 203:1 och Herrestad 

179:2 är registrerade som fornlämningar och utgörs av gravhögar.  

Söder om området finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad Herrestad 

356:1, som utgörs av en fyndplats. Den sydvästra samt den södra delen av plan-

området ingick i det område där en arkeologisk utredning utfördes 2009 (Bohus-

läns museum rapport 2010:9). November 2015 utfördes en arkeologisk utredning 

inom det aktuella planområdet samt öster därom (Bohusläns museum rapportma-

nus).  

Utlåtande ur ett fornlämningsperspektiv  

Två övriga kulturhistoriska lämningar ligger inom planområdet, Herrestad 177:1 

en husgrund samt Herrestad 177:2 en by- och gårdstomt.  
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I samband med en arkeologisk utredning 2015 framkom att husgrunden Herre-

stad 177:1 sannolikt schaktats bort. Inom området för by-gårdstomten Herrestad 

177:2 kunde inga antikvariska lämningar iakttas. Dessa lämningar bör få status 

förstörd i Riksantikvarieämbetet fornlämningsregister. Efter avslutad utredning 

förordas att inga ytterligare antikvariska åtgärder är aktuella inom planområdet 

(Bohusläns museum rapportmanus 2016).  

Öster om planområdet i närhet av kända fornlämningar påträffades boplatsläm-

ningar i samband med den arkeologiska utredningen. Området benämns som det 

östra utredningsområdet i kommande rapport. Bohusläns museum vill framföra, 

om anläggningsarbete eller annan exploatering planeras i detta område bör samråd 

ske med Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning  

Efter avslutad arkeologisk utredning som utfördes 2015 framkom att inga ytterli-

gare antikvariska insatser anses nödvändiga inom planområdet.  

Bohusläns museum vill dock framföra om exploatering kommer att ske öster om 

det aktuella planområdet bör samråd ske med Länsstyrelsen. Eftersom här har 

boplatslämningar påträffats i samband med arkeologisk utredning. Dessutom finns 

här kända fornlämningar. 

 
Kommentar: Noteras. De enda kvarvarande fornlämningarna i direkt anslutning till planområdet 

är två boplatser (de heter numera L1969:2229 och L1959:1888). Planområdet ligger också cirka 50 

meter från högen L1969:2058 (tidigare RAÄ Herrestad 203:1). Markanvändningen närmast forn-

lämningarna utgörs av prickmark. De båda lämningarna L1969:2655 och L1969:2069 (husgrund 

och gårdstomt) har inte fornlämningsstatus och saknar skydd enligt kulturmiljölagen. 

 

 
ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE  

 
14. Steen & Ström Sverige AB, North Man Sverige AB, Fastighets AB, Uddevalla-
torpet och Västra Torp Mark AB, 2016-09-09 
 

Steen & och Ström motsätter sig planen. Steen & Ström bedriver centrumverk-

samhet i det befintliga köpcentrummet vid Torp, väster om Hogstorpsvägen. Nu 

aktuell etablering avser ett grönområde mellan Hogstorpsvägen och den östligt 

belägna villabebyggelsen. Som Steen & Ström uppfattat finns en befintlig detalj-

plan för aktuellt område med pågående genomförandetid till 2020. Steen & Ström 

ser inte skäl att ändra den detaljplanen under pågående genomförandetid och mot-

sätter sig en sådan ändring. 

 

Steen & Ström anser att aktuellt grönområde bör bevaras som enbuffert mellan 

villabebyggelsen och centrumet väster om Hogtorpsvägen. Den tjänar därvid ett 

syfte för det allmänna friluftslivet. Vidare finns det fornlämningar i området, som 

bör lämnas orörda. Om man vill utvidga centrumverksamheten är det långt bättre 

att göra det på det redan befintliga området väster om Hogtorpsvägen. Genom en 

sådan samlokalisering minskar man negativ påverkan på natur- och kulturvärden 

liksom även negativ på det allmänna friluftslivet. 

Aktuellt område ingår i riksintresset högexploaterad kust varför det är särskilt 

viktigt att bevara naturområdet såsom det är. Likaså torde trafiksituationen bli 

bättre, genom att man kan använda befintliga avfarter till det befintliga köpcent-

rumet. 

 

Poängteras skall även att det inte tordes vara samhällsekonomiskt effektivt med 

två konkurerande köpcentrum så nära varandra. Ytterligare kommersiell verksam-
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het i området- med en hårdnande konkurens mellan de båda – kan riskera med-

föra att antalet jobbtillfällen sammantaget minskar. 

 

Steen & Ström anser att det finns risk för betydande miljöpåverkan varför en mil-

jökonsekvensbeskrivning hur som helst bör upprättas, med bakgrund av ovanstå-

ende motsätter sig Steen & Ström således aktuell detaljplan. 
 
     
Kommentar: Detaljplan för området med genomförandetid löpande till 2020 finns, ny detaljplan 

medför ingen ändring på befintlig plan utan utökar redan planlagda användningsområden. Aktuellt 

grönområde är sedan tidigare delvis ianspråktagit av privatbostad (numera inköpt och riven). Även 

vid ett genomförande av föreslagen exploatering så kommer en större del av detta grönområde 

kvarstå, dels som orörd natur dels som en barriär mot villabebyggelsen i öst. Fornlämningar har 

studerats och de håller ej ett sådan värde att de skulle hindra en exploatering. Utveckling kan ske 

inom riksintresse för högexploaterad kust. Även Västra Torp ligger inom riksintresse för högex-

ploaterad kust. En miljökonsekvensbeskrivning har inte funnits nödvändig för planarbetet, Läns-

styrelsen delar kommunens uppfattning. 

 

 
 

SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till föränd-

ringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt kommenta-

rer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 

Generellt 
Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds-

redogörelsen. Användningen Z- verksamheter, läggs till i plankartan, användning 

verksamheter omnämns i syftet i tidigare samrådshandling men återfanns ej i 

plankarta, syftet är utöver dagligvaruhandel även tillåta t.ex bilutställ-

ning/försäljning. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i 

plankarta och planbeskrivning.  

 

 

• Dagvattenutredning revideras i enlighet med yttrande. 

 

 

Plankarta 
• Bestämmelser för att säkerställa god dagvattenhantering införs. 

• Bestämmelse om grundläggning har förts in. 

• U-område för att säkra Vattenfall och Västvattens ledningar införs. 

• Z införs för att möjliggöra bilförsäljning. 

• Kvartersmark (med prickmark) utökas i norr för att tillskapa rådighet över 

slänt. 

• Användningen fördröjningsmagasin införs för att möjliggöra fördröj-

nignsmagasin 

• Vattenfalls ställverk införlivas i plankartan för att säkerställa dess ändamål 

för framtiden.  

• Planområdet utökas i öst för att möjliggöra väg (varuleveranser). 
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SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Förslag till detaljplan föreslås gå vidare för granskning med ovan nämnda korrige-

ringar, enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900). 
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Handlingar  
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta  

i skala 1:1000.  

 
Till detaljplanen hör följande handlingar:  
[x] Planbeskrivning (denna handling)  

[x ] Samrådsredogörelse, daterad 2020-02-14 

[ ] Utlåtande efter granskning  

[x] Fastighetsförteckning  

[x] Arkeologisk utredning, Bohusläns museum daterad 2015-12-09 

[x] Geoteknisk utredning, SWECO daterad 2010-05-05 
[x] Dagvattenutredning, SWECO daterad 2019-12-06 

[x] Trafikutredning, SWECO daterad 2016-03-22, reviderad 2019-11-14 
[x] Markmiljöundersökning, SIGMA daterad 2016-04-12 
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SYFTE 
 

Avsikten är att pröva områdets lämplighet för verksamhet och handelsetableringar i 

anslutning till de östra delarna av Torp köpcentrum. 

PLANDATA 
 

Läge 

Planområdet är beläget öster om Torp köpcentrum och söder om planområdet löper Rv44, 

detta ger goda exponeringslägen och innebär förutsättningar för god tillgänglighet med bil, 

kollektivtrafik samt god koppling till befintligt gång och cykelnät. 

 
 
Areal 

Planområdets areal uppgår till ca 5 ha. 

 

 

Markägoförhållanden 

Huvudparten av marken ägs av Uddevalla kommun, andra mindre markområden utgörs av 

samfälligheter med kommunen som huvudägare. Ställverkets fastighet som angränsar 

planområdet ägs av Vattenkraft Eldistribution AB.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplan/riksintressen 

I Fördjupad översiktsplan för Staden Uddevalla antagen 1996 återfinns planområdet som 

Övrig stadsnära mark, detaljplanen har stöd i kommande fördjupad översiktsplan Uddevalla 

stad som varit utställt för samråd under 2013. 

Rv44 söder om planområdet utgör riksintresse för kommunikation, delar av planområdet ingår 

i riksintresset högexploaterad kust, riksintresset berörs av tänkt exploatering, riksintresset och 

närområdet är idag redan i hög grad ianspråktaget genom Hogstorpsvägen, E6 och Torp 

köpcentrum, föreslagna förändringar bedöms inte påtagligt påverka riksintresset. 
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Gällande detaljplan i förhållande till ny detaljplan. 
 

Detaljplaner 

Planområdet ingår delvis gällande detaljplan 1485K-P10/19 HE151 Östra torp, Herrestads-

Torp 1:3 m.fl. Laga kraft 2010-10-07. Den anger inom aktuellt område handel, kontor och 

teknisk anläggning och genomförandetiden löper till oktober 2020, ny detaljplan kommer 

delvis att överlappa denna men i huvudsak avses samma bestämmelser sättas i ny detaljplan. 

Det bedöms att denna detaljplan kan vinna laga kraft i anslutning till att genomförandetid för 

befintlig detaljplan löper ut. 

BEHOVSBEDÖMNING 
 
 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 

Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är inte 

berörda. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller 

försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i 

nämnvärd omfattning.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-

förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan. 

Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och 

hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 
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Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 

miljöpåverkan i enlighet med samrådsyttrande daterat 2015-10-06. Miljöbedömning med 

miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet 

Planområdet är beläget omedelbart öster om Torp köpcentrum vilket omfattar handel och 

kommersiell service inom de flesta områden, området har sedan starten löpande expanderat 

och under 2013 tillkom bland annat IKEA. Här återfinns även Torpteminalen vilken har stor 

betydelse för regionala busstrafiken i mellersta Bohuslän. 

 

   
Hogstorpsvägen och Rv44 sett från bergknallen.             Planområdet sett från parkeringsyta på befintligt                     
                                                                                          handelsområde. 
 
Planområdet ligger norr om Hogstorpsvägen och Rv44. Rv44 leder mot öst genom 

Herrestadsområdet och vidare in mot Uddevalla centrum, åt väst mot väg 161 mot Bokenäs 

och Lysekil, i anslutning till planområdet löper E6. 

Planområdet är i huvudsakligen oexploaterat en privatbostad, ett antal ekonomibyggnader har 

funnits inom planområdet men har rivits, i anslutning till planområdet finns ett ställverk.  

I norr sluttar planområdet mot Kärraån och i anslutning till bebyggelsen och ställverket finns 

en skogbeklädd bergknalle. Inom planområdet finns även en stenmur delvis beläget i 

jordbrukslandskap, dispens för avlägsnande av denna har insänts till Länsstyrelsen under 2010 

och den omfattas ej längre av biotopskydd.  

 
 
Fornlämningar 

Inom planområdet finns en fornlämning i form av en bytomt, denna finns dock på mark redan 

i anspråkstagen av ekonomibyggnader och omfattas ej av Kulturminneslagen. En arkeologisk 

utredning har upprättas av Bohusläns museum och denna har resulterat i upptakten av en ny 

fornlämning. Denna finns i ett område om inte längre är aktuellt att göra ingrepp i med 

bakgrund av reviderade trafikutredningar och därmed ett mindre planområde. 

 



 

6 

 

 
Geoteknik 

Marken är idag huvudsakligen oexploaterad och utgörs huvudsakligen av glacial finlera med 

ytlager av torv och urberg.  

Inom den östra och norra delen av området finns berg i dagen och djupet till berg är 

sannolikt måttligt i anslutning till synligt berg i dagen. Jorden bedöms här utgöras av 

främst lera, silt och sand. 

Åt väster och söder ökar djupet till fast botten och jorden utgörs till en större del av lera, 

med varierande innehåll av silt och sand. 

Om man bortser från det större bergsparti som finns i öster så är nivåskillnaderna relativt 

små inom det tänkta exploateringsområdet med nivåer mellan ca +36 och +42. 

Norr om området, i Kärråns ravinområde, medför rådande geotekniska förhållanden att 

stabilitetsproblem förekommer. De geotekniska förhållandena karaktäriseras av delvis 

högsensitiv lera med låg odränerad skjuvhållfasthet och lutande markytor. Föreslagen 

detaljplan kan i det närmaste ses som en komplettering av idag gällande detaljplan för 

området, se nedan, detaljplanen utformas som en fortsättning på gällande plan som idag har 

byggrätt i området, avgränsning i gällande plan grundar sig i dåvarande fastighetsgräns. Det 

sätts in bestämmelser i plankarta som överensstämmer med de som återfinns i gällande 

detaljplan, att byggnader och körytor skall grundläggas på berg eller genom 

pålgrundläggning.  

 

 
Jordartskarta. 
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KONSEKVENSER 
 
Bebyggelse, stadsbild/landskapsbild 

Tänkt exploatering bör ses i samband med nuvarande Torp köpcentrum och genom att nya 

etableringar avses placeras i nära anslutning till befintliga etableringar bör den uppkomma 

stadsbilden te sig som en naturlig fortsättning och avslut på handelsområdet i öst.  

 

Avsikten är att pröva möjligheten att skapa handelsetableringar som kompletterar Torp 

köpcentrum, nuvarande stads-och landskapsbild kommer förändras genom en sådan 

exploatering. Marken har idag en viss oregelbundenhet i terrängen med en skogbeklädd 

bergsknalle i östra delen av planområdet, det möjliggörs att denna schackats ned, men den kan 

också bevaras beroende på de ytanspråk en senare exploatör kan ha. 

 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra handelsetableringar i omfattningen 8000 kvadratmeter 

BYA inom mark betecknad med HKEZ. Inom detta område får byggnader för handels-och 

kontorsändamål samt tekniska anläggningar, för Z syftas det till att tillåta handel med 

skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 

omgivningspåverkan, även parkeringsytor och vägar får anordnas. 

 

 

Utnyttjandegrad och byggnadshöjd 

Detaljplan omfattar ca 5 ha varav ca 4 ha avses betecknas som kvartersmark Handel, kontor 

och teknisk anläggning samt verksamhet, HKEZ, högsta tillåtna exploatering inom 

kvartersmark är sammanslaget ca 8000 kvadratmeter BYA. 

Högsta byggnadshöjd sätts till +52 meter över nollplanet, därutöver får ett skylttorn uppföras 

till en höjd ej överstigande 60 meter överangivet nollplan. 

 
 
Tillgänglighet  

Nivåskillnaderna mellan gata byggnader anordnas så att det möjliggör tillträde för 

rörelsehindrade. Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata 

och husets entré och ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs i 

dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid 

bygglovsgivning. 
 

Trafik, gator och parkering 

En etablering av nytt handelsområde ställer höga krav på trafikstrukturen utanför 

planområdet, emellertid så är trafiksituationen direkt utanför planområdet idag god genom 

den tidigare expansionen av Östra Torp. Anslutande vägar såsom Hogtorpsvägen håller god 

standard och parallellt med denna löper en GC-väg.  

Externa handelsetableringar leder inte sällan till ökat bilberoende och att centrumhandel 

riskerar utarmas, vilket resulterar i ökad trafik vilket i sin tur genererar luftföroreningar och 

kapacitetsproblem i befintlig infrastruktur, människor utan tillgång till bil riskerar även att få 

sämre tillgång till service. 
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Ovanstående konsekvenser av planförslaget är i viss mån ofrånkomliga, dock kan de negativa 

konsekvenserna motverkas genom god tillgång till kollektivtrafik, området kan knytas till den 

stadsbusstrafik som idag betjänar Torp köpcentrum. 

Genom genomförandet av gällande detaljplan för Herrestads-Torp 1:3 m.fl har befintligt 

infrastruktur upprustats och ny skapats för att klara den ökade trafikmängden, denna 

detaljplan medger handelsetableringar i direkt anslutning till befintlig infrastruktur, genom 

detta finns det idag goda utfartsmöjligheter mot Rv44 samt E6.  

 

Förslag på trafiklösning innefattar att kundtrafik ledas in till området genom befintlig 

cirkulationsplats, befintlig varuleveransväg kan stängas av till fördel för en ny varuleverans 

väg från östa delarna av planområdet. Nuvarande parkeringsnorm i Uddevalla kommunen 

anger 40 parkeringsplatser per 1000 m² BTA för butiker utanför Uddevalla centrum, denna 

norm avses kunna följas vid exploatering. 

 

Kollektivtrafik  

Det finns idag god tillgänglighet till kollektivtrafik i anslutning till planområdet, via gång- 

och cykeltunneln står det aktuella området i kontakt med västra delarna av Torp köpcentrum 

och regionbussterminalen. 

Torp trafikplats är idag en regional knutpunkt där E6, väg 161 och Rv44 möts, E6 leder 

söderut mot Göteborg och norrut mot Oslo, Rv 44 leder mot Uddevalla centrum och vidare 

mot Trollhättan och väg 161 mot Bokenäs och Lysekil.    

Ytterligare hållplatser inom själva handelskvarteret kan anordnas på kvartersmark i samråd 

med markägare.   

 
Gång och cykeltrafik 

Parallellt med Hogtorpsvägen löper idag en gång- och cykelväg separerad från biltrafik, åt 

väst leder denna mot västra Torp köpcentrum och åt öst vidare mot centrala Uddevalla, det 

avses skapas anslutningar mellan denna och tänkt handelsetablering. Biltrafiken vid infart för 

kundtrafik genom befintlig cirkulationsplats är idag separerad från gång och cykeltrafik 

genom en GC-tunnel. 

 

Utryckningstrafik 
Räddningstjänsten är lokaliserad vid Bastionsgatan nordväst om centrum och 

utryckningsfordon når planområdet via Rv44 från öster. Vid trängsel i anslutning till Torps 

trafikplats och i korsningen Tavlegatan – Rv44 är det svårt att säkra framkomlighet för 

utryckningsfordon. En tänkbar möjlighet är att nå området genom Talmansgatan och 

Majorebergsvägen genom Kissleberg förbi Herrestadsskolan. 
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Luftkvalitet  

Ingen analys av handelsetableringens inverkan på luftkvaliteten i området har gjorts. Dock är 

terrängen för detaljplaneområdet öppen och därmed väl ventilerad varför risken för 

överskridanden av luftkvalitetsnormen bedöms vara liten. 

 

STÖRNINGAR 
 

Risker 

E6 och väg 161 mellan Torp och Rotviksbro har pekats ut som primär transportväg för farligt 

gods av Myndighet för samhällsskydd och beredskap. En riskbedömning togs fram 2009 i 

samband med detaljplanearbetet för Östra Torp, denna berör huvudsakligen IKEA:s 

etablering och dess närhet till E6. 

 

Tänkta byggrätter har inte samma närhet till farligt godsled utan har god marginal till E6 och 

väg 161, risker minimeras ytterligare i avseende av exploateringens karaktär och tänkt 

disposition av marken med parkering i planområdet närmast farligt godsled.  

 

De avstånd till farligt godsled som rekommenderats är tagna ur Översiktsplan för Göteborg, 

fördjupad för sektorn transporter 1999, här anges 50 meter som säkerhetsavstånd mellan 

farligt godsled och personalintensiv verksamhet, som t.ex. köpcentrum. För mindre 

personalintensiv verksamhet som parkering och lager anges 30 meter som rekommenderat 

avstånd. Då tänkt områdesdisposition uppfyller rekommendationerna med god marginal 

bedöms det att särskilda riskreducerande åtgärder inte är nödvändiga. 
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I anslutning till planområdet finns ett ställverk vilket ägs och förvaltas av Vattenfall AB, de 

rekommenderade säkerhetsavstånden mellan ställverket och personintensiv verksamhet som 

handelsverksamhet är 20 meter och till parkering 10 meter, dessa säkerhetsavstånd skall 

beaktas vid exploatering. En kartläggning av miljörisker i mark gjordes 2009 där ställverket 

berörs, det framkommer inga uppgifter om att läckage ska ha förekommit på platser. 

 
Buller 

En bullerberäkning gjordes 2010 inför utställningsskedet av detaljplan för Östra Torp i 

avseende av bullerpåverkan för de bostadsfastigheter som finns i anslutning till planområdet, 

två bostadsfastigheter beräknades komma att utsättas för buller genom planens genomförande, 

både dessa är dag rivna. 

Med bakgrund av att exploateringens karaktär ej är bullerkänslig och de redan bullerutsatta 

bostadsfastigheterna rivits bedöms det att ingen ytterligare bullerutredning krävs.  

 

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dB(A) 
 
Bostadsbebyggelse österut ligger över 350 meter från planområdets gräns, terrängen är till 

fördel för att begränsa bullerpåverkan, ett berg ligger mellan de två områdena, bostadsområdet 

är idag ej utsatt för störande buller i nämnvärd omfattning och tillkommande trafik 

bullerpåverkan bedöms vara marginell i sammanhanget.   
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VA OCH DAGVATTEN 

 
Dagvattenhantering 

Tänkt exploatering medför en stor andel hårdgjord yta vilket står i kontrast mot den idag 

huvudsakligen oexploaterade marken med mycket naturlig infiltration. 

Dagvattenutredningen från 2016 har reviderats och med grundprincipen att fastigheten ska 

fördröja sitt eget dagvatten och anslutning till befintliga dammar och GA ej är nödvändigt. I 

utredningen föreslås svackdiken för rening och fördröjning av dagvatten. Fördröjning av 

skyfall föreslås ske på kryssad mark i anslutning till det föreslaget svackdike utmed 

Torpvägen. Dagvatten från området föreslås anslutas till det kommunala dagvattennätet som 

finns i anslutning till planen och därmed införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Den föreslagna exploateringen med dagvattenrening i svackdike kommer öka 

föroreningsbelastningen för samtliga ämnen jämfört med befintlig föroreningsbelastning 

(oexploaterat). Exploateringen bedöms dock inte att försämra den ekologiska och kemiska 

ytvattenstatusen i vattenförekomsten nedströms. Exploateringen bedöms inte heller försvåra 

möjligheten att uppnå god status i vattenförekomsten i sin helhet.  

Med en maximal avtappning på 30 l/s (motsvarande befintligt dimensionerande flöde för 30-

årsregn) beräknas erforderlig fördröjningsvolym för dagvatten uppgå till 1200 m3. För att inte 

öka avrinningen nedströms vid ett 100-årsregn erfordras en skyfallsåtgärd som fördröjer 1850 

m3. I samråd med Västvatten har anslutning till befintlig dagvattenledning sydöst om 

planområdet bedömts kunna ske, förutsatt att fördröjning och rening sker enligt utredning. 

Området avvattnas idag till befintlig dagvattenledning i Torpvägen via ett dike. Åtgärder 

säkerställs i plankarta genom att kvartersmark anges som Teknisk anläggning – 

fördröjningsmagasin samt att egenskapen dike läggs till i berörda delar av plankartan. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest 

väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti 

för att kunna nyttja planens byggrätter.  

 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, 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”. Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av 

allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom 

planområdet. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen.  

 

Ansvarsfördelning 
Exploatören som köper marken 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 
Naturområde inom planområdet ska skötas av kommunen. 

 

Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll 

av mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt 

dagvattenanläggningar. Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- 

och utfarter eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 

gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam ordnad förvaltning.  

Inom kvartersmarken för området med ändamål handel, kontor samt teknisk anläggning ska 

diken anläggas för dagvattenhantering. Har kommunen möjlighet att utföra åtgärden kan det 

ske i samband med eventuellt iordningsställande av tomt. I annat fall åligger det ny 

fastighetsägare och åtgärden ska i så fall avtalas om i kommande köpeavtal.  

 

Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
HKEZ (Handel, kontor samt 

teknisk anläggning, 

verksamheter) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

Dike Uddevalla 

kommun/Fastighetsägare 

Fastighetsägare 

Övriga anläggningar Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggning 
Allmänna vatten- och spill och dagvattenledningar ska ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet. 

 

 

El-och fiber ledningar 
Respektive ledningsägare ansvara för utbyggnad av ledningsnät inom planområdet.  
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Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
I planområdet ingår delar av fastigheterna Herrestads-Torp 1:3 och Herrestad 12:4, båda 

fastigheterna ägs av kommunen. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut 

och ledningsrätter inom planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Detaljplanen möjliggör att delar av fastigheterna Herrestads-Torp 1:3 och Herrestad 12:4 

avstyckas till en ny fastighet för handelsändamål. Fastighetsbildning sker i 

lantmäteriförrättning efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Befintliga rättigheter kan komma 

att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

 

Gemensamhetsanläggning 

Till angränsade planområde finns en befintlig gemensamhetsanläggning, Herrestads-Torp 

ga:4. Gemensamhetsanläggningen består bland annat av vägar inom handelsområdet. De nya 

anläggningarna så som nya vägar bör ingå i Herrestads-Torp ga:4.  

 

Ledningsrätt 

Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva 

förändras. Respektive ledningshavare ansvarar för och bekostar eventuella nya eller ändrade 

ledningsrätter.  

 

Servitut 

Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 

behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen alternativt ny fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar 

avseende avstyckning berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande 

samt omprövning av Herrestads-Torp ga:4. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

 

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för 

allmänna platser. Kommunen får intäkter från försäljning av tomtmark för handelsändamål.  

 

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Eventuella förrättningskostnader avseende avstyckning och omprövning av 

Herrestads-Torp ga:4 

• Eventuellt iordningsställande av byggklar handelstomt 

• Skötsel av naturmark inom planområdet 

• Drift och skötsel av anläggningar för vatten-spill och dagvatten inom kvartersmark (u-

område) (Västvatten) 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande av byggnader och markanläggningar inom avstyckade fastighet/er. 
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• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och 

anläggningar för omhändertagande av dagvatten/dike inom avstyckad fastighet/er. 

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark 

 

 

 

Tidplan 

Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 

  

SBN beslutar om samråd    april 2016 

Samråd      maj-juni 2016 

SBN beslutar om granskning               mars 2020 

Gransknings              juni 2020 

Antagande  i Kommunfullmäktige   oktober 2020 

Laga kraft     november 2020 

 

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas av sakägare eller att idag 

oförutsedda hinder uppkommer 

 

SBN=Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 

Martin Hellström                       Daniel Andersson  

Plan- och exploateringschef                       Planarkitekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-02 Dnr KS 2020/00254 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Samråd rörande detaljplan för del av Dalaberg 1:1 mfl,  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret ar fått ett förslag till detaljplan för ny förskola i Dalaberg 
samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1 för samråd. 
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (FÖP) och 
samhällsbyggnadsstrategin skall stadsplaneringen i Uddevalla ske på ett hållbart sätt, 
genom att utnyttja befintlig samhällsbyggnadsstruktur. Ny samhällsbyggnation bör ske i 
nära anslutning till befintlig kollektivtrafik, fjärrvärme, avlopp och vägar. Planförslaget 
uppfyller dessa kriterier. 
 
Vidare säger FÖP att exploatering skall ske med hänsyn till grönstrukturen samtidigt 
som tätortsnära rekreationsområden ska göras lättillgängliga.  
 
Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen dels utpekat som område för 
bebyggelse och dels biotopsö. Planarbetet syftar till att närmare specificera och studera 
lämplig användning inom planområdet. I planförslaget har det redovisats att biotopsöar 
samt annan grönstruktur kan bibehållas eller kompenseras vid en exploatering av 
området. Även tillgängligheten till rekreationsområden beaktas. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att planförslaget följer kommunens 
gällande styrdokument och har inget att erinra planförslaget.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterat 2020-04-02.  
Förslag till plankarta 
Förslag till planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-03-17 § 145     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte ha något att erinra planförslaget i samråd rörande detaljplan för Dalaberg 1:1 
mfl. 
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Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-02 Dnr KS 2020/00254 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Lynn Joel 
Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Samrådshandlingar 
 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 
[X] Arkeologisk utredning, Bohusläns Museum 2018-09-26   

[X] Bergsbesiktning, WSP 2018-10-31   

[X] Bullerutredning, Soundcon 2018-02-27  

[X] Dagvattenutredning, SIGMA Civil 2020-01-22   

[X] Geotekniskutredning, Bohusgeo, 2017-08-11  

[X] Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-01-10  

[X] Naturvärdesinventering, COWI, 2017-08-30  

[X] Naturvärdesinventering, COWI, komplettering 2019-03-08 

Bakgrund 
 
Planeringsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om detaljplaneupprättande för 

en ny förskola med möjlighet för åtta avdelningar för att möta Uddevalla kommuns behov av att 

modernisera samt skapa fler förskoleplatser. Uddevalla kommun växer vilket ökar behovet på 

samhällsservice. Det utpekade området har i en förstudie framkommit som lämplig för att prövas för 

etablering av förskola i ett detaljplanearbete. Områdets omfattning möjliggör även att 

kompletterande bebyggelse prövas i detaljplanearbetet.    

 
Planens syfte och huvuddrag 
 
Planens syfte är att inom planområdet pröva förutsättningarna för att uppföra förskola samt 

kompletterande bebyggelse. I planläggningen prövas även möjligheten till alternativt utnyttjande av 

marken för vårdboende och bostäder.  

Detaljplanen huvudsyfte är att ge förutsättningar för att uppföra en förskola i 8 avdelningar med 

tillhörande förskolegård, angöringsytor, parkering samt nödvändiga komplementbyggnader. 

Detaljplanen föreslås även medge annan typ av skolverksamhet för att säkerställa en flexibilitet för 

verksamheten ifall behoven förändras. Planen innebär att gällande detaljplan där området redovisas 

för idrottsändamål samt parkmark förändras för att möjliggöra samhällsservice.  
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För att säkerställa god planering kan även samutnyttjande trafiklösningar ske med fastighet i 

planområdets västra del för att skapa en gemensam infart till området. Dessutom ligger planområdet 

i nära anslutning till en sedan tidigare planlagd parkeringsyta, strax nordost om planområdet som är 

möjlig att ta i anspråk vid behov. 

Ledningsområde för starkström som angränsar i norr och öster av planområdet avses inte påverkas 

vid ett genomförande av syftet för detaljplanen. Avstånd och rekommendationer beaktas för att 

säkerställa en god miljö och de krav på säkerhetsavstånd som finns för förskola samt övrig 

bebyggelse gentemot ledningsområdet.  

 
Planförfarande 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

utökat standardförfarande då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.  

Planområdet angränsar till få naturliga grannfastigheter men påverkar ändå allmänheten då det är 

ett område med dokumenterade rekreationsmöjligheter som angränsar till en betydande cykelväg 

längst staden stamnät för cykelbanor. Planen är nu inne i samrådsfasen och öppen för synpunkter 

från samrådskretsen. 

 

 

 

Plandata 
Läge, Areal & Avgränsning 
Planområdet ligger i sydöstra delen av Dalaberg, 2,5 kilometer norr om Uddevalla Centrum. 

Planområdet omfattar cirka 2 ha. Marken är i dag obebyggd. Området utgörs till största delen av 

gräs- och trädbevuxen mark. Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som förbinder 

stadsdelarna Dalaberg med Bleket. Området avgränsas i norr av Myråsvägen samt en luftburen 

kraftledning. Väster om området ligger ett vårdcenter där bland annat ett gruppboende och en 

förskola är inrymd. I söder gränsar området till naturmark. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattas av del av Dalaberg 1:1, del av Dalaberg 1:5 samt del av Fjällräven 15. Marken 

inom föreslaget planområdet är huvudsakligen i kommunal ägo. 

Planförslaget innehåller  
Kvartersmark 

Skola, bostäder ca 15 000 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur  ca 1 750 kvm 

Gata  ca 2 300 kvm 

Gång- och Cykelväg ca 1 500 kvm (reservat) 

Figur 1. Planområdets 

lokalisering i Uddevalla tätort. 

Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 2. Planområdets 

ungefärliga avgränsning. 

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 före och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen. Det aktuella planområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB. 

Planområdet berörs inte heller av de särskilda hushållningsbestämmelser som redovisas enligt 4 kap. 

MB. Planförslaget bedöms kunna medföra god hushållning av mark- och vattenområden för ämnat 

ändamål då det är ett tidigare etablerat område samt har tillgång till god infrastruktur.  

 

Miljökvalitetsnormer   
 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 

på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 

planområdet. Planförslagets genomförande bedöms sammantaget inte medföra ett överskridande av 

gällande miljökvalitetsnormer.  
 
Områdesskydd 
 
Planområdet berör delvis skydd enligt miljöbalkens 7 kap, vilken behandlar exempelvis Natura 2000-

områden, naturreservat, biotopskydd eller vattenskyddsområde.  

Planområdet samt angränsande marker har betydelse för naturlivet och delar av området fungerar 

som spridningskorridor för flora och fauna. Inom planområdet finns det biotoper som är generellt 

skyddade medan andra skyddas genom särskilt beslut. Vid påverkan samt åtgärder som berör 

skyddsvärda biotoper söks dispens hos berörd instans. 

 

Behovsbedömning 
 
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall en miljökonsekvensbeskrivning 

utföras om planen bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan.   

Enligt ovanstående kriterier över planens förenlighet med miljöbalken bedöms den inte medföra 

betydande miljöpåverkan eller vara av en sådan grad att en miljökonsekvensbeskrivning skall 

komplettera planarbetet.   

 



7 

Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt.  

 

Begränsad klimatpåverkan 
 
Målet en begränsad klimatpåverkan riktar sig främst mot en hållbar samhällsutveckling där fossila 

bränslen och växthusgaser skall minska. Nya exploateringar medför i regel en klimatpåverkan, men 

också möjlighet till att gynna hållbart byggande genom mer energieffektiva energisystem samt 

förutsättningar för hållbara transporter. Dessa mål ligger i linje med syftet för planförslaget. 
 
Giftfri miljö 
 
Målet om giftfri miljö är till för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden genom 

att spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. När bostäder och offentliga service byggs är 

det av stor vikt att det sker så att människor inte exponeras för farliga ämnen eller att nya giftiga 

ämnen tillförs till miljön. I detaljplanearbetet har kunskap om områdets förutsättningar för en giftfri 

miljö undersökts och bedöms vara goda.  

 
God bebyggd miljö 
 
Målet om god bebyggd är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till ett 

hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt gång- 

och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. Planförslaget uppfyller dessa mål 

till stor del och anses utifrån detta mål bidra till god bebyggd miljö. 
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Tidigare ställningstagande 
 
Översiktsplan 
 
För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 

Uddevalla har även en gällande fördjupad översiktsplan för tätorten Uddevalla - Fördjupad 

översiktsplan för Uddevalla tätort, antagen 2017-10-11. Fördjupningen av översiktsplanen är en 

konkretisering av översiktsplanens intentioner applicerade i Uddevalla tätort.  

 

Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort 

Vägledande strategisk plan för området är främst den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 

tätort från 2017. Enligt den fördjupade översiktsplanen skall stadsplaneringen i Uddevalla ska ske på 

ett hållbart sätt, genom att utnyttja befintlig samhällsbyggnadsstruktur. Ny samhällsbyggnation bör 

ske i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik, fjärrvärme, avlopp och vägar. Exploatering sker med 

hänsyn till grönstrukturen samtidigt som tätortsnära rekreationsområden ska göras lättillgängliga.   

Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen dels utpekat som område för bebyggelse och dels 

biotopsö. Planarbetet syftar till att närmare specificera och studera lämplig användning inom 

planområdet.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Naturvärdeskartering ur FÖP Uddevalla 

Tätort, 2017 Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 3. Utsnitt FÖP Uddevalla tätort, 2017.  

Källa: Uddevalla kommun 
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Inom och i nära anslutning till området pekas marken ut som ”Stadsnaturområde av särskilt värde”. 

Ett vägreservat för ”väg med större betydelse” finns i närheten av området. Vägreservatet avser 

Lillesjöleden vilket är en föreslagen fortsättning på nuvarande Myråsvägen med anslutning till väg 

172, Bengtforsvägen.  
 

Detaljplaner 
 

Planområdet omfattas av en detaljplan från 1970, Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan 

för del av Uddevalla, del av Dalaberg (14-UDD-40/1970). Nuvarande detaljplan berör stora delar av 

stadsdelen Dalaberg. Inom föreslaget område för ny detaljplan anges marken i tidigare detaljplan 

som idrottsändamål, park samt område för högspänningsledning. Syftet för området i rådande plan 

beskrivs enligt nuvarande plan att skapa en idrottsanläggning med tillhörande omklädningsrum. 

Detta har inte förverkligats och syftet är inte längre aktuellt inom utpekat område i samband med att 

beslut om planbesked för aktuell plan togs 2016-05-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 5. Gällande detaljplan 14-

UDD-40/1970, laga kraft 1970-

09-10 ark.nr 221  

Källa: Uddevalla Kommun. 
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Tomtindelning 
 

Tomtindelning som kan finnas inom planområdet upphävs i samband med detaljplanearbetet. 

 

Övriga beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 att godkänna begäran från samhällsbyggnadsförvaltningen 

om planbesked för förskola på Dalaberg 1:1 m.fl. Beslutet inkluderar även efter yttrande att hänsyn 

skall tas för att säkerställa framtida utveckling av området i sin helhet. 

Energiplan 
 

Uddevalla kommun har en energiplan, antagen 2015, som behandlar kommunens energipolicy 2015-

2019. Energiplanen är ett strategiskt verktyg för effektivare energianvändning. Uddevalla kommun 

har som målbild att skapa energieffektiv och trygg samhällsutveckling samt satsningar på förnybara 

energikällor. En särskilt hög ambition skall finnas vid kommunala exploateringar där satsningar på 

solceller eller andra klimatsmarta lösningar implementeras. 

 

Dagvattenhantering för Uddevalla kommun 
 
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. 
 
Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för 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. Uddevalla har som mål att genom 

samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil, där minskade utsläpp, 

hållbara transporter och användningen av hållbara energikällor är nyckelfrågor.  
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 
Pågående Markanvändning 
 
Förutsättning 

Marken anordnas idag till stor del som naturmark. Här finns även en cykelväg med en mindre yta 

avgränsande parkmark. I områdets nordliga och östliga del så finns en ledningsgata. Området är 

under befintlig detaljplan planlagd som park och idrottsändamål. Endast en mindre del av området 

vårdas idag som parkmark. Ingen form av idrottsanläggning har ännu upprättats inom 

detaljplansområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör för en förändring av markanvändning från idrottsändamål till mark för skola 

samt bostäder. Förslaget gör det möjligt för olika utformning av byggnadsytan, under förutsättning 

att endast en tredjedel av byggrätten exploateras. Bebyggelsen föreslås till största delen anläggas i 

västra delen av området och naturmark behålls i östra delen. I västra delen föreslås även befintlig 

infart till området att förlängas samt en bitvis förflyttning västerut av nuvarande gång- och cykelväg 

som går genom området.  

Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse och samhällsservice i anslutning till befintlig infrastruktur 

och bebyggelse, vilket stämmer överens med samhällsbyggnadsstrategin i den fördjupade 

översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Natur och rekreation 
 
Förutsättning 

En naturvärdesinventering har utförts av COWI (2017-08-30) för att utvärdera och belysa områdets 

naturmiljö. Området präglas av naturmark, som i stor utsträckning utgörs av skog. Det finns inga 

större ytor inom inventeringsområdet som har juridiskt skydd enligt miljöbalken, som Natura 2000 

eller naturreservat. Däremot finns det en trädallé samt enskilda träd som är juridiskt biotopsskyddad.  

 

Delar av marken är också beskriven som biotopsö i Fördjupning av översiktsplan för Uddevalla. 

Angränsande till södra delen av planområdet finns en utpekad spridningskorridor för flora och fauna. 

I planarbetet har därför särskilt stor vikt lagt för att kartlägga och värdera områdets kvalitéer som 

natur och rekreationsområde och ställt det mot planens intentioner om att möjliggöra för 

samhällsviktiga funktioner. 



12 

 

 

  

 

 

  

 

 

Naturvärdesutredningen visar att det finns visst naturvärde inom planområdet och påtagliga 

naturvärden i nära anslutning till området. Majoriteten av planområdet utgörs av naturytor med 

tydlig mänsklig påverkan, t.ex. tall- och lärkplanteringar, natur under kraftledningsgata och 

skogsområden med röjd undervegetation. Dessa bedöms ha relativt låg grad av känslighet.  

Strax söder om planområdet finns en sydvänd ekbrant med värdefulla ekar och andra viktiga 

biologiska strukturer. Blåstruktur finns genom en bäck som rinner i norra och östra delen av 

planområdet. Både ekbranten samt bäcken pekas ut som områden med påtagliga naturvärden. En 

kompletterande naturvärdesinventering utfördes av COWI (2019-03-08) för att detaljstudera bäcken. 

Undersökningen bekräftade att det finns naturvärden i vattendraget. Dessa värden pekades främst ut 

i planområdets östra del och vidare nedströms utanför gränsen av planområdet. 

 

Rekreationsvärden i planområdet inkluderar idag ett gång- och cykelstråket på västra sidan av 

området samt naturmark på östra sidan. Planområdet med omgivning beskrivs i 

naturvärdesinventeringen som ett relativt högfrekvent använt rekreationsområde.   

 

Inom planområdet finns det biotoper som regleras under ett generellt biotopskydd. I en kartering har 

det konstaterats att det finns en skyddsvärd allé. Till allén räknas enligt en inventering 12 lindar. Det 

finns också en äldre sälg som har dokumenterats vid platsbesök av kommunekolog (2020-01-15). 

Sälgen hade vid tillfälle 3,3 meter i omkrets och innebär att den faller inom ramen för särskilt 

skyddsvärda träd. 

Figur 6. Gröna och blå spridningsvägar.  

Källa: COWI 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att lokal naturmark tas i anspråk för bebyggelse vilket har konsekvenser. Dessa 

konsekvenser har vägts i planförslaget för att nå målet om god bebyggd miljö. 

 

Planen uppfyller Uddevalla kommuns samhällsstrategi om att tillgängliggöra rekreationsnära 

områden samt naturmark. En exploatering bör ske med hänsyn till naturmiljön, för att behålla dess 

kvalité samt öka tillgängligheten till naturmiljön. De miljöer, ekbranten samt bäcken, som har högst 

värde finns i områdets kantzon. Förslaget bedöms inte orsaka betydande konsekvenser för dessa 

naturmiljöer. Vid byggnation av förskola samt gruppboende finns möjligheten att integrera 

naturmarken som del av utemiljön och få en bättre tillgänglighet genom planförslaget. Området 

bedöms fortsatt innehålla höga rekreationsvärden.  

 

Stor del av den naturmark som föreslås tas i anspråk för byggnation är mark som tidigare till stor del 

har varit bebyggd. Vegetationen inom detta område har en tydlig människlig påverkan med små 

naturvärden. Ställningstagandet är att marken här är bäst lämpad för exploatering.  

 

Spridningsvägar för fauna och flora påverkas något av planförslaget, men där huvuddelen av 

korridoren sydost utanför planområdet som leder vidare sydväst kommer att vara fortsatt betydande 

i storlek. Detta gör att spridningsmöjligheten till och från kringliggande grönstruktur samt biotopsöar 

kan bibehållas vid en exploatering i området. Blå spridningsvägar beaktas och bevaras i möjligaste 

mån inom planområdet, men vissa åtgärder planeras för att klara ökade och ändrade flödesvägar.   

 

Figur 7. Lokalisering av lindallé under generellt biotopskydd samt skyddsvärd sälg.  

Källa: Uddevalla kommun 
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För åtgärder kring naturmiljöer som råder under biotopskydd kommer dispens att ansökas. Samråd 

med länsstyrelsen kommer att föras vid anmälan om åtgärd som berör särskilt skyddsvärda träd inom 

planområdet vid byggnation. Den trädallé som finns i området kommer att återplanteras på lämplig 

plats vid åtgärd. Placeringen av allén fastställs vid dispensansökan. 

 

Arkeologi 
 

Förutsättning 

Under 2018 utfördes en arkeologisk undersökning (Bohusläns Museum 2018-09-26), över 

planområdet. Undersökningen resulterade i karteringen av en förut okänd husgrund från historisk 

tid. Husgrunden klassificeras som ’övrig kulturhistorisk lämning’, vilket inte föranleder samma 

rättsliga skydd som en fornlämning. Utöver ovanstående lämning hittades inga betydande fynd. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Lämningens spridningsområde ligger delvis inom kvartersmark, i planområdets norra del. 

Spridningsområdet är liten i sin omfattning. Förslagets står dock inte i strid med att bevara karterad 

lämning. Om sådan exploatering eller annan åtgärd utförs skall den ske i samråd med länsstyrelsen.  
 

Bebyggelse  

Förutsättning 

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Angränsande i väster om planområdet finns ett 

vårdhemsboende samt befintlig förskola.  

Från cirka 1957 till 1967 fanns det tillfällig bebyggelse i planområdets västra del, de så kallade 

Dalabergsbarackerna. Inga tydliga spår finns från denna bebyggelse idag, utöver landskaps- och 

vegetationsmässiga tecken.  

Kringliggande bebyggelse består idag av ett vårdboende samt förskola väster om planområdet. Dessa 

byggnader tillkom i slutet av 1970-talet.  

Figur 9. Baracker Dalaberg, okänt år. 

Källa: Bohusläningen. 

 

Figur 8. Baracker Dalaberg, ca. 1965.                      

Källa: Bohusläningen. 
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Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse föreslås tillkomma inom området. Marken bereds främst för etablering av 

förskoleverksamhet samt eventuellt kompletterande bebyggelse av bostäder, exempelvis genom 

uppförande av gruppboende. Förskolan är tänkt för cirka 8 avdelningar, med möjligt utförande i ett 

eller fler plan. Kvartersmarken inom planområdet uppgår till ungefär 15 000 kvadratmeter, varav 

förskoleverksamhet väntas behöva en stor del av ytan. Detaljplanen medger en byggnadshöjd som 

möjliggör bebyggelse på ungefär 4 våningar vilket bedöms vara i en skala som platsen klara av.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Förutsättning 

Planområdet ligger i direkt anslutning till vårdboende samt befintlig förskola. Området har även 

närhet till Dalabergs vårdcentral, Dalabergsskolan med tillhörande rekreationsområde. Kommersiell 

service, med handel och butiker, finns i Dalaberg centrum ca 400 meter från planområdet. Nära 

anslutning till kollektivtrafik finns. 

Planförslag och konsekvenser 

Tilltänkt byggnation inom planområdet kompletterar och vidare utvidgar befintligt service. 

Exploatering möjliggör synergieffekter med befintlig service och kan avlasta belastningen. Det finns 

ett stort upptagningsområde som är möjligt för tillkommande offentlig service, med goda möjligheter 

att ta sig till platsen med hållbara transporter. Även goda möjligheter att nå kommersiell handel finns 

från planområdet. 

Figur 10. Ortofoto Dalaberg, ca. 1960.  

Källa: Lantmäteriet 
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Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planen syftar till att möjliggöra 

byggnation av förskola. Detaljplanen bör ge förutsättningar för en säker och anpassad miljö utifrån 

barn i yngre ålder. Inom området finns förutsättning för naturlek. Området är idag ett område som 

utnyttjas för utflykter från befintliga skolverksamheter i närheten. Trafiken från bilar är inom 

området mycket liten. Trafikseparering finns i områdets norra del. Avlämning och hämtning av barn 

har setts över, och det möjliggörs inom fastigheten, med flera typer av färdmedel.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. Planförslaget 

möjliggör för förskola med ett möjligt upptagningsområde från fler olika stadsdelar med olika 

socioekonomiska förutsättningar. Det går att ta sig till området på ett färdmedelsneutralt sätt, där 

tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk finns i nära anslutning. 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo AB (2017-08-11). I utredningen har markens 

släntstabilitetsförhållande, grundläggningsförutsättningar samt radonvärde undersökts.  

Området utgörs av tunna jordlager på varierande djup av 0 till 3 meter till berg. Området är till stora 

delar plant och horisontellt med små höjdvariationer. Berg i dagen förekommer inom området, 

främst i södra och östra delen. Jordlagren består av friktionsjord, fyllning och block vilande på berg. 

Fyllningsmassan tillfördes området i samband med tidigare bebyggelse under 1950- och 1960-talet. 

Friktionsjorden utgörs av silt, sand och grus, och har en vattenkvot som uppmäts till mellan 10% och 

30%. Släntstabiliteten bedöms vara tillfredställande. 

Planförslag och konsekvenser 

Den planerade byggnationen bedöms kunna utföras med tillfredställande stabilitet. 

Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda och kan ske med platta på marken. Byggnadens 

placering styr vilka geotekniska åtgärder som behöver göras, vilket sker vid detaljprojekteringen.  
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Bergras och blocknedfall 
 

Förutsättning 

I den geotekniska utredningen (Bohusgeo 2017-08-11), 

konstateras det att området har få bergspartier. Inom stora 

delar av planområdet är marken plan och risk för bergras och 

blocknedfall bedöms inte påverka föreslagen exploatering. I 

planområdets östra och södra del präglas av slänter. En 

kompletterande bergsbesiktningsutredning har utförts av WSP 

(2018-10-31) för att utreda dessa slänter och risker för bergras 

och blocknedfall. Stora delar av slänterna är täckta av mossa 

och annan växtlighet. Bergsknallen i södra delen av 

planområdet är storblockigt med delvis relativt öppna sprickor. 

Vid krönet längs med slänten finns en del lösa block.  

Planförslag och konsekvenser 

Berget i området är stabilt och inga åtgärder krävs avseende 

den övergripande stabiliteten. Däremot finns en del lösa block i 

släntkrönet i södra delen av området vilka rekommenderas att 

tas ner för att säkerställa en stabil slänt utan risk för 

blocknedfall. Dessa block är på en sådan distans att de inte 

påverkar föreslagen byggnation, men bör säkras ifall området inkluderas som kvartersmark eller 

utemiljö för förskolan, samt de block som påverkar gång- och cykelvägen i sydvästra delen av 

planområdet.  

Hydrologiska förhållanden 
 
Dagvattenhantering 
 
Förutsättning 

Dagvattenutredning har utförts (Sigma 2020-01-22). 

Förutsättningarna för att lokalt ta hand om dagvatten bedöms som 

sämre på de områden som utgörs av tunna jordlager. Bohusgeo 

(2017-08-11) har vid en geoteknisk utredning gjort samma bedömning 

av markens möjlighet att omhänderta dagvatten. Det finns en 

befintlig bäck i östra delen av planområdet som leder bort det 

dagvatten som inte kan fördröjas lokalt. Idag finns det en 

dagvattenledning centralt i planområdet som leder bort dagvatten till 

bäcken och sluttningen som finns i planområdet östra del. Även i 

norra delen av planområdet finns det en dagvattenledning. 

Kapaciteten för den norra ledningen anses god. I norra delen finns 

även naturlig ytvattenfördröjning, innan flödet övergår 

till bäcken.   
Figur 12. Befintliga bäck i östra delen av 

planområdet Källa: Uddevalla Kommun. 

 

Figur 11. Block söder om 

planområdet. Källa, WSP 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget medför att hårdgjorda ytor och tak tillkommer vilket minskar ytan för naturlig 

dagvattenfördröjning. För att säkerställa dagvattenhanteringen ska åtgärder vidtas vid byggnation för 

att hantera ökade flöden och minskad yta för naturlig filtrering. I dagvattenutredningen föreslås 

rekommendationer för hur dagvattnet kan omhändertas (Sigma 2020-01-20). Placeringen och 

omfattning av bebyggelse samt hårdgjord yta påverkar vilka åtgärder som utförs.  

I planarbetet har det utretts ifall det går att ha en flexibel byggrätt som tillåter bebyggelse inom stora 

delar av planområdet. För att säkerställa en god dagvattenhantering har därför 

dagvattenutredningen undersökt flertalet möjliga lösningar beroende på hur byggnadskropparna 

dispositionernas.  

Dagvattenledning som finns centralt på planområdet kan behöva flyttas för att kunna utföra önskad 

exploatering. Om ledningen i exploateringsfasen behöver omläggas föreslås det i 

dagvattenutredningen att kapacitetsökande åtgärder utförs i den befintliga nordliga 

dagvattenledningen alternativt en omläggning av den centrala dagvattenledningen till planområdets 

södra del. Markreservat för allmännyttig underjordisk ledning tillämpas i norra delen av 

planområdet. 

 

Figur 13. Åtgärdsförslag enligt dagvattenutredning (Sigma 2020-01-22)  

Källa: Sigma Civil  
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I dagvattenutredningen så redovisas dels hur bäcken kan ledas om och flyttas något österut. 

Dagvattenledningen centralt kan ledas i syd-nordlig riktning mot befintlig BTG-1000 ledning i norra 

delen av planområdet. Dagvattenledning samt spill- och dricksvattenledningar som löper diagonalt 

inom planområdet är också möjliga att läggas om vilket föreslås att göras i kombination med en ny 

dragning av gång- och cykelväg i planområdets västra del. Dessa förändringar möjliggör en friare 

disponering av byggrätten samt den verksamhet som planeras inom planområdet.  

 

Då avrinningskoefficienten väntas öka genom att ytor exploateras kan dessutom lokala åtgärder i 

form av magasin och diken komplettera dagvattenledningar för att skapa ett robust system. I den 

schematiska bilden i figur 13. ovan redovisas exempel på vart och hur dessa åtgärder kan utformas. 

 
Översvämningsrisk 
 
Förutsättning 

Markens egen infiltrationsförmåga bedöms som begränsad och vid 

större mängder nederbörd kan grundvattennivån stiga till 

markytan. Planområdet ligger relativ högt med befintliga 

avrinningsvägar mot den östra slänten. 

I en kartering över vattenflöden samt översvämningsnivåer i 

verktyget SCALGO Live har platsens befintliga förutsättningar 

kartlagts. Området alstrar avrinning från två större områden, 

Dalaberg i norr samt från det högre belägna bostadsområdet runt 

Tant Bruns väg i väst. I planområdets västra del finns idag en 

lågpunkt som påverkas vid större dagvattenflöden och skyfall.  

 

Planförslag och konsekvenser 

De åtgärder som rekommenderas att utföras för att 

omhänderta dagvatten och leda bort från området bedöms 

hjälpa till både inom och utanför området mot översvämning. Ytterligare tillskapande av hårdgjord 

mark ställer krav på att dels ta hand om dagvatten lokalt och leda bort stora mängder. Den 

dagvattenutredning som har utförts (Sigma 2020-01-22) visar på möjligheten att hantera både 

dagvatten samt översvämningar inom ramen för vad som föreslås i planförslaget. 

Vid byggnation inom planområdet blir höjdsättningen viktig för att hantera den lågpunkt som finns 

idag. Bedömningen görs att det går att utforma en godtagbar lösning genom en höjdsättning som för 

vattenflödena till utpekade dagvattenhanteringslösningar för att området inte skall påverkas negativt 

vid 100-årsregn.  

 

 

Figur 14. Lågpunkt samt 

vattensamling vid större skyfall 

Källa: SCALGO Live  
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Hälsa och säkerhet 
 
Elledning 
 

Förutsättningar  

Norra samt östra delen av planområdet angränsar till en ledningsgata bestående av 3 luftburna 

elledningar. Dessa ledningar har en spänningskapacitet på 40 kV. Uddevalla Energi äger två av 

ledningarna och Vattenfall AB äger en av ledningarna. Skyddsavstånden bedöms efter ledningen 

kapacitet. 40 kV klassas som en högspänningsledning, men är av en relativ låg kapacitet, vilket 

resulterar i mindre skyddsavstånd. Ledningsgatan har i nuvarande detaljplan från 1970 ett 

markreservat som sträcker sig 20 meter från yttersta ledningskabel åt vardera håll.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör för byggnation där hänsyn för luftburen kraftledning finns. För att säkerställa 

att det sker en så liten påverkan samt risk så ska direktiv på säkerhetsavstånd följas. För 

förskoleverksamhet skall ett avstånd på minst 20 meter horisontellt från närmaste kabel hållas, enligt 

Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Avstånd till parkering skall minst vara 10 meter horisontellt 

från närmaste kabel.   

 

För att säkerställa en säker miljö skall bebyggelsen utformas så att den inte alstrar magnetiska fält. 

Planen föreslår att vegetation sparas mellan tänkt exploateringsområde och ledningsgata i den mån 

det är möjligt utan störning- och fallrisk för ledningarna. Det ger möjlighet till att uppnå ett tillräckligt 

säkerhetsavstånd samtidigt som vegetationen reducerar buller och visuell inverkan från 

kraftledningsgata samt trafik från Myråsvägen.  

Figur 15. Luftburna elledningar.  

Källa: Uddevalla kommun. 
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Detaljplanen föreslår att kvartersmark upplåts där nuvarande markanvändningsområde för elektrisk 

högspänningsledning upphör. Kvartersmarken föreslås genomgående att tillåta både skola och 

bostäder men byggrätten begränsas närmast ledningsgatan för att inte möjliggöra uppförandet av 

byggnader. Denna användning har stöd att tillåtas enligt de riktlinjer för säkerhetsavstånd som har 

upprättats av Elsäkerhetsverket. I zonen närmast ledningsgata kan en vegetationsridå bibehållas 

samt väg för gång och cykel anläggas.   

Vattenfall har upprättat rekommendationer om ett säkerhetsavstånd för skolverksamhet upp till 50 

meter från kraftledning. Detaljplanen föreslår att minimumkrav om 20 meter ska uppfyllas, men 

skapar även förutsättning för att skolverksamhet kan förläggas minst 50 meter från närmaste 

ledningskabel. Bostäder, som har mindre krav om säkerhetsavstånd, möjliggörs då i zonen närmare 

ledningsgatan.   

Figur 17. Säkerhetsavstånd enligt Elsäkerhetsverkets riktlinjer  

Källa: Elsäkerhetsverket Grafik: Uddevalla Kommun 

Figur 16. Kraftledningens förhållande till planområdet 

 Källa: Uddevalla kommun. 
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Kvartersmarkens anpassning om 20 meter till närmaste ledningskabel möjliggör byggrätt på säkert 

avstånd från högspänningsområde samt skapar flexibilitet inom planområdet. Om de luftburna 

kablarna i framtiden läggas i marken eller avses öka i kapacitet kommer området fortsatt att klara de 

krav om säkerhetsavstånd som upprättats. 

 

Förorenad mark 

Förutsättning 

På uppdrag av Uddevalla kommun har ÅF utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning (2017-01-

10) för planområdet samt angränsande fastigheter Dalaberg 1:5 samt mindre del av Fjällräven 15. 

Utredningen syftar till att undersöka föroreningar inom området. Sedan tidigare är det känt att det 

har funnits fyllnadsmassor inom området. Utredningen bekräftade detta och påträffade byggrester. 

Dessa byggrester utgjordes av fyllnadsmaterial i form av tillförd sten- till gruskornig sand samt 

byggnadsmaterial i form av exempelvis skivor. Fyllnadsmassorna påträffades till ett ungefärligt djup 

på 0,5 meter under markytan.  

Föroreningsnivåer i samtliga jordprov understiger halterna för naturvårdsverkets riktlinjer för känslig 

markanvändning (NV KM). Några förhöjda halter av metall har heller inte påvisats i undersökningen. 

Utanför planområdet, öster om kraftledningen finns halter av PAH nära nivå för NV KM.  

Planförslag och konsekvenser 

Enligt ÅFs bedömning är föroreningssituationen i området inte anmälningspliktig enligt miljöbalken. 

Den miljötekniska undersökningen visare att marken har uppfyller de nivåer som krävs för skola och 

bostäder, vilka klassas som känslig markanvändning. Det område öster om kraftledningen där något 

förhöjda värden av PAH påträffades bedöms inte vara betydande för planförslaget.   

Vid eventuella markarbeten bör dock kompletterande provtagningar utföras. Byggrester i form av 

eternitplattor rekommenderas att avgränsas och sorteras bort när marken bebyggs. 

Radon 
 
Förutsättning 

Utredningen visar på radonvärden mellan 1 och 17 kBq/m3. Jordlagren klassas som 

normalradonmark.  

 

Figur 18. Säkerhetsavstånd enligt Vattenfalls rekommendationer  

Källa: Vattenfall Grafik: Uddevalla Kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Grundläggningen bör utförs radonskyddande vid normalradonmark.  

Buller 
 
Förutsättning 

En bullerutredning har utförts av Soundcon (2018-02-27) för föreslaget planområde. Förutsättningar 

för utredningen grundas i en trafikprognos över situationen i området 2030. Här inkluderas även en 

möjlig utbyggnad av Lillesjöleden samt tillkommande trafik till planområdet. Utredningen visar att 

bullernivåerna för planområdet är som störst närmast Myråsvägen, men spridningszonen från bullret 

är liten. 
 

Planförslag och konsekvenser 

Bullerutredningen visar att bullernivån understiger rekommenderad nivå för föreslagen byggnation. 

Både prognos för dygnsekvivalent- samt maximal ljudnivå anses vara väl godkända för 

förskoleverksamhet samt bostäder. Utredningen baseras utifrån ’worst-case scenario’ vilket betyder 

att bullerreducerande faktorer inte är inräknade. Lokaler för förskola eller övrig bebyggelse samt 

utemiljöer anses därför kunna anordnas så att tillåtna bullernivåer enligt Boverkets byggregler inte 

överskrids utan att ytterligare reduceringsåtgärder måste utformas. 

Luft 
 
Förutsättningar 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. i Miljöbalken skall iakttas vid planläggning. Området har 

inga kända riskvärden för luftkvalitén.  

Planförslag och konsekvenser 

Den trafikökning som resulterar av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 

ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas. 

Gator och Trafik 
 

 

Trafik och gator 
 
Förutsättning 

Befintlig väg för motortrafik finns via Myråsvägen norr om planområdet. Avfart finns till nuvarande 

vårdhemsboende. Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort inkluderar en potentiell 

förlängning av Myråsvägen österut mot väg 172, kallad Lillesjöleden. Inom planområdet finns idag 

inte något utvecklat vägnät. Anslutningspunkt till infarten från Myråsvägen delas med 

grannfastigheten Fjällräven 15.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Befintlig infrastruktur för motortrafik finns. Planförslaget väntas bidra med en marginell ökad 

belastning. Anslutningen till området sker genom Myråsvägen, befintlig infart kommer att nyttjas av 
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befintliga verksamheter väster om planområdet samt nytillkommande exploatering inom 

planområdet. I planförslaget föreslås en förlängning av infartsvägen för att säkerställa infarten till 

området och fastigheterna samt att tillgodose god hushållning med mark. Vid en eventuell 

utbyggnad av Lillesjöleden ökar tillgängligheten till området samt potential för synergieffekter för 

resande österut.  

 

Gång- och cykeltrafik 
 
Förutsättning 

Planområdet är idag väl anslutet mot Uddevallas gång- och cykelnät. 

Centralt i planområdet finns det idag en befintlig gång- och cykelväg 

som binder samman Bleket och de norra stadsdelarna. Precis öster 

om planområdet, under ledningsgatan finns en gång- och cykelväg.  

Planförslag och konsekvenser 

Området är idag väl integrerat med gång- och cykelnätet. Det finns 

därför goda förutsättningar för att föreslagen bebyggelse kan nås 

med hållbara färdmedel väl integrerad i befintlig infra- samt 

byggelsestruktur. För att skapa en sammanhängande byggrätt så 

föreslås befintlig gång och cykelväg att delvis läggas om. Den 

föreslagna stäckningen föreslås gå parallellt med ny 

infartsgata för att sedan fortsätt nära 

planområdesgräns och slutligen sammankopplas med 

befintligt cykelnät i södra delen av planområdet.  

Figur 19. Befintlig gång- och cykelväg  

Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 20. Föreslagen omdragning av cykelväg markerat i rött i illustrationen.  

Befintlig cykelväg i orange. Källa: Uddevalla Kommun 
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Kollektivtrafik 
 

Förutsättningar 

Kollektivtrafik anordnas längst med Myråsvägen, Fjällvägen samt Dalabergsleden. Busshållplatser 

finns i 50–100 meter från planområde vid Myråsvägen som nås via planskild gångväg. Busshållplatsen 

trafikeras idag med oregelbunden trafik. 300 meter norr om området finns busshållplats med reguljär 

linjetrafik med hög frekvens. Även denna busshållplats nås via trafikseparerad gångväg.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet går att ta sig till via befintlig kollektivtrafik med hög frekvens inom ett rekommenderat 

avstånd på 400 meter. En exploatering kan ytterligare skapa underlag för ökad frekvens av 

kollektivtrafik längst med Myråsvägen vilket ytterligare skulle förbättra möjligheten att använda sig 

av hållbara transporter.  

Parkering 
 
Förutsättningar 

Väster om planområdet finns idag ett-20 tal parkeringsplatser för bilfordon i anslutning till befintligt 

vårdhemsboende. Cykelparkering finns ej inom planområdet. 50 meter nordost om planområdet 

finns mark planlagt för parkeringsändamål om cirka 0,35 ha. Gång- och cykelvägar finns säkerställda 

till parkeringsområde nordost om planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 

Goda förbindelser med cykeltrafik medför underlag till att anordna cykelparkering i nära anslutning 

till förskoleverksamhet samt cykelstråk. Bilparkering föreslås anordnas inom kvartersmark. Parkering 

kan även samordnas med befintlig verksamhet som finns väster om planområdet. Om behov uppstår 

finns det även möjlighet att anlägga enligt plan redan befintligt område planlagt för 

parkeringsändamål 50 meter nordost om det aktuella planområdet. Reservat för allmännyttig gång- 

och cykeltrafik finns mellan nytt föreslaget planområde samt befintlig planlagd parkering.  

Zon för varutransport samt avlämning och hämtning av förskolebarn kan förläggas i områdets norra 

alternativt västra del. Denna zon kan även kompletteras med viss parkering. Riskavståenden till 

luftburen elledning tillåter parkering att anläggas 5 meter från ledningen. Placering och utformning 

av denna yta säkerställs i projekteringen. 

Då planen föreslår att en infart delas gemensamt med vårdboendet, väster om planområdet, 

kommer ett antal befintliga parkeringsplatser att beröras. Dessa parkeringsplatser föreslås att 

omplaceras på lämplig plats inom befintlig fastighet eller i nära anslutning. Antalet parkeringsplatser, 

de ekonomiska konsekvenserna samt till vilken lokalisering parkeringarna ska flyttas till regleras 

genom avtal som föreslås upprättas i samband med planprocessen och genomförandeavtal. Det finns 

både inom det nya planområdet samt angränsande planområden byggrätter samt ytor för att 

anlägga ny markparkering.  
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Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar  

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.   

Planförslag och konsekvenser  

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av västvatten. I planarbetet har kontrollerats att VA-ledningar går att 

flytta om nödvändigt för exploateringen samt säkerställa fortlöpande underhåll av ledningar utanför 

verksamhetsmark.  

Avfallshantering 
 
Förutsättning  

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns vid Ramnerödsskolan, söder 

om planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Hantering av hushållsnära avfall samt avfall från verksamheter inom planområdet är möjligt att 

utforma, och kan förläggas exempelvis gemensamt med varumottagning för att underlätta 

tillgängligheten. Ytterligare utrymmen för avfallshantering inkluderas inte i detaljplanen. 

 

Elförsörjning 

Förutsättning  

Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. Transformatorstation finns norr om området. 

Planområdet har möjlighet att kopplas på elnätet. 

Planförslag och konsekvenser  

Kapacitet finns för att försörja förskola med el. Vid ytterligare bebyggelse inom planområdet kan 

kapacitetshöjande åtgärder behöva genomföras. Dessa åtgärder går att genomföra i anslutning till 

befintlig transformatorstation och ytterligare tekniska anläggningar bedöms inte behövas inom 

planområdet. 

 

Fiber 
 

Förutsättning  

Uddevalla energi ansvarar för försörjning av fibernät.   

Planförslag och konsekvenser 

Påverkan på dragning, anslutningspunkter eller lokalisering av fiberledningar och med tillhörande 

teknik bekostas av fastighetsägaren och/eller exploatören. 
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Genomförandebeskrivning 
 

Organisation och Administration  
 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Mars 2020  

Samråd    Mars-April 2020 

Underrättelse om granskning   Augusti 2020 

Beslut om antagande   Oktober 2020 

Laga kraft, tidigast   November 2020 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 
 
Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen.  

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område skötas med kommunalt huvudmannaskap.  
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Ansvarsfördelning 
 

Anläggning 
 

Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata 
 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Natur 
 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark  
 

Exploatör & Fastighetsägare Exploatör & Fastighetsägare 

Gång- och cykelväg Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun 
 

Allmänna vatten- och 
spillvattenledningar 
 

Västvatten Västvatten 

El, elektrisk kommunikation 
 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 
 
 
Fastighet Ägoförhållanden Bef. 

användning 
Förändring  Konsekvenser 

Del av 

Dalaberg 1:1 

Uddevalla Kommun Idrottsändamål & 

Park 

Skola, Bostäder & 

Natur 

Avstyckas till 

nya fastigheter 

Del av 

Fjällräven 15 
Uddevalla Kommun & 

Hemfosa (Tomträtt) 

 

Allmänt ändamål Mindre del blir 

allmän plats, Gata 

Regleras till 

Dalaberg 1:1 

 
 
Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 
 
Planområdet berörs inte av några kända gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.  

 

Rättigheter  
 
Fastigheten Fjällräven 15 som till viss del berörs av planförslaget är kommunal mark upplåten med 

tomträttsavtal till enskild aktör. Avtal föreslås upprättas mellan parterna innan planförslaget vinner 

laga kraft för att säkerställa eventuella åtgärder som behövs vid förändringar av markanvändning. 
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Uddevalla Energi och Vattenfall Eldistribution belastar de berörda fastigheterna Fjällräven 15 samt 

Dalaberg 1:1 med servitut för starkström. Dessa servitut påverkas inte av planförslaget och kommer 

fortsatt att finnas.  

Möjligheter finns för att bilda ledningsrätt för ledningar inom detaljplanens u-områden.  Befintliga 

ledningar för dagvatten som löper genom planområdet inom planområdet avses flyttas vid 

exploatering till områden där ny rättighet ges. 

 

Tekniska frågor 
 
Geoteknik 
Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 
Radon 
BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 
 
Vatten och avlopp 
Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Västvatten. Möjligheten till förflyttningar av 

ledningar har genomgåtts i samråd med Västvatten samt i dagvattenutredning med konsult från 

Sigma Civil. Ett par av de ledningar som har rättighetsområde inom befintlig plan föreslås att flyttas. 

Det gör att dessa områden inte längre kommer att fungera som ledningsrättsområde. Det 

kompletteras däremot med möjligheten att anlägga ledning inom den allmän platsmark, samt i ett 

ledningsrättsområde i norra delen av planområdet. Finansieringen av eventuell förflyttning av 

ledningar bekostas av exploatören.  

 

Fiber 
Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Uddevalla Energi. 

 
Buller 
BBR:s krav på ljudnivåer i undervisningslokaler samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i 

samband med bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 
Exploatören ansvar för att anlägga nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god 

dagvattenhantering.  
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Ekonomiska Frågor 
 
Kostnader 

Kommunen driver detaljplanen i egen regi och svarar för kostnader för detaljplaneläggningen, 

utredningar och övriga kostnader för genomförande av detaljplanen inom den egna fastigheten samt 

på allmän plats, i egenskap av huvudman. Vid eventuell försäljning av fastigheten i delar eller i sin 

helhet skall det i avtalet regleras hur de ekonomiska åtaganden för planens genomförande och övriga 

kostnader regleras. Kommunen svarar för kostnader för genomförande av förbättringsåtgärder för ny 

infartsgata samt återplantering av trädallé. 

 
Mark  

Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. Fastighetsägaren svarar även för grundläggnings- 

och saneringskostnaderna inom den egna fastigheten.  

VA-anläggningsavgift  
Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  
Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 

fastighetsägare.  

Vattenledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. Det gäller även för ledningar 

som inte ingår i ett u-område.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  
Vid bygglovsprövning kommer bygglov- och planavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
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Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställas synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  

 

Medverkande tjänstemän 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

Övriga avdelningar 

 

Pernilla Nordberg, projektledare 

Robert Börjesson, projektledare  

Sofia Stengavel, kommunekolog 

 

Västvatten 

 

 

 

Martin Hellström   Hugo Bennhage 
planchef    planarkitekt 

 

 

Uddevalla mars 2020 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2020/00264 

  

 

Handläggare 

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

 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med 

budget för 2021 

Sammanfattning 

Utgångspunkt för planeringsprocessen för flerårsplan 2021-2023 utgörs av gällande 
flerårsplan för 2020-2022. Planen är antagen i juni 2019 och efter det har 
förutsättningarna förstås förändrats, men inte mer än att det kan anses vara en grund för 
att genomföra denna plan även för 2021-2022. 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. Denna plan har ett tydligt fokus 
på att åstadkomma reduceringar i kostnader som tar kraft och resurser och genomföra. 
Det är därför viktigt att rikta resurserna för organisationen att genomföra de 
förändringar som krävs. 
 
Kommunens planeringsprocess innehåller normalt en budgetdialog i april, där 
respektive nämnd muntligt presenterar sina underlag och förutsättning för den 
kommande flerårsplanen. På grund av den uppkomna situationen med en pågående 
pandemi är det inte lämpligt att genomföra dialogen på traditionellt sätt.  
 
Revideringen innebär att allt material skickas ut till partierna i april och att 
kommunfullmäktige beslutar om budgetinriktning, i stället för beslut om budget, enligt 
ursprunglig tidplan, dvs i juni. I september presenteras reviderade 
planeringsförutsättning, om förutsättningarna väsentligt har förändrats. Det kan komma 
att innebära att beslut om flerårsplanen 2021-2023 med budget för 2021, kan komma att 
ske senare under hösten, än i den ursprungliga tidplanen.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna den tillfälliga revideringen av planeringsprocessen för flerårsplan 2021-
2023 med budget för 2021.   
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-04-08 Dnr KS 2020/00264 

  

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samtliga nämnder 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-04-20 Dnr KS 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2020-04-20 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2020-03-16—2020-04-20.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-20 
Förteckningar daterade 2020-04-20      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen.     
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
 

 
1(2) 

 

2020-04-20 
 

  

Delegationsbeslut 2020-03-16—2020-04-20 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00282 

305338 
 

2020-04-16 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr. 8. Beslut om att låta remittera förslag till 
vattenförsörjningsplan för Uddevalla kommun 

KS 
2020/00281 

305284 
 

2020-04-15 Beslut enligt delegation nr 20, upphandlingschef, att 
sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling, 
gällande KS 2019/148 Upphandling av juristtjänster. 

KS 
2020/00002 

305255 
 

2020-04-15 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
2, utfärda fullmakt för ekonomichef Bengt Adolfsson att 
representera Uddevalla kommun på Kommuninvests 
föreningsstämma 16 april 2020 

KS 
2020/00174 

305154 
 

2020-04-15 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till IK Oddevold för föreningsverksamheten 
och deras ungdomsakademi 2020. (50 000 kr.) 

KS 
2020/00175 

305108 
 

2020-04-15 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till IK Oddevold gällande Oddebollen 2020. 
(75 000 kr) 

KS 
2019/00842 

305037 
 

2020-04-15 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till Uddevalla Konståkningsförening. (15 000 
kr.) 

KS 
2020/00086 

305254 
 

2020-04-14 Beslut enligt Kommunstyrelsens delegation U1.1 chef 
Upphandlingsenheten, angående att besluta om 
upphandling av digitalt verktyg för medarbetarenkät. 

KS 
2020/00086 

305208 
 

2020-04-14 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
U1.5, chef upphandlingsenheten gällande upphandling av 
digitalt verktyg för medarbetarenkät. 

KS 
2020/00002 

305139 
 

2020-04-08 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
P3, tillförordna förvaltningschef, barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

KS 
2020/00142 

305095 
 

2020-04-07 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till GF Kroppskultur gällande Junicupen 2020 
(75 000 kr.) 

KS 
2020/00002 

305092 
 

2020-04-06 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 6 bevilja 
anstånd och avbetalningsplan för faktura. 

KS 
2020/00082 

305073 
 

2020-04-06 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till IK Rössö för verksamheten 2020. (50 000 
kr.) 

KS 
2020/00253 

305029 
 

2020-04-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
8, remittera ärendet till samhällsbyggnad,  gång- och 
cykelväg, väg 679, delen Ammenäsvägen-Sundsstrand  



 
 
 

Delegationsbeslut 
 

 
2(2) 

 

2020-04-20 
 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2020/00212 

304917 
 

2020-04-02 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
8, Remiss till Västvatten  

KS 
2019/00148 

304930 
 

2020-03-30 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
U1.5, chef upphandlingsenheten gällande upphandling av 
juristtjänster 

KS 
2020/00002 

304674 
 

2020-03-27 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 
5, utse vikarier för kommunens förvaltningschefer. 

KS 
2020/00118 

304810 
 

2020-03-26 Tilldelningsbeslut Upphandling av ramavtal av elmaterial 
KS 2020-118 

KS 
2020/00002 

304678 
 

2020-03-25 Kommunstyrelsens delegation nr 2, utfärda fullmakt för 
Bengt Adolfsson att representera Uddevalla kommun vid 
bouppteckningsförrättning i dödsboet efter Ingegerd 
Andersson. 

KS 
2019/00185 

296867 
 

2020-03-24 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation U1.7 chef 
upphandlingsenheten, att teckna avtal för upphandlingen 
pensionsrådgivare/pensionskonsulttjänster, dnr KS 2018-
895 

 
 



Förteckning över delegationsbeslut, miljöärenden
2020-03-16--2020-04-20
Datumperiod: 2020-03-16 - 2020-04-20

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

KÄLLDAL 4:7 2020-03-27

KS.2020.1604
Registrering av livsmedelsanläggning

Beslut Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, KS § 20: DB
Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2020-04-20 Sida 1 av 1



Delegationslistor bygg'renden 2020-03-16--2020-04-20
Datumperiod: 2020-03-16 - 2020-04-20

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

DALABERGSSKOLAN 3 2020-03-18

KS.2019.3804

Ansökan om bygglov nybyggnad av modulbyggnad för förskola med mottagningskök samt förråd

Delegationsbeslut Avvisa ofullständigt ärende Bygglovsarkitekt, KS § 18: AVVIS
Bygglovsarkitekt
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Handläggare 
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

           

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.  
 
Dok. 304576 
Beslut från Länsstyrelsen angående tillstånd till ingrepp i fornlämning, L1970:5932 
RAÄ Forshälla 101:1, på fastigheten Lindjärn 1:2 i Uddevalla kommun 
 
dok  
Protokoll från Årsstämman för Uddevalla Vatten AB 2020-03-20 
 
Protokoll från personalutskottet 2020-04-01 
 
2020/277 
Avtal mellan Uddevalla kommun och Västtrafik avseende uppdaterade villkor till avtal 
om seniorkort från 2020-05-01 
 
Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2020-04-07 
 
Ekonomiutskottets protokoll, 2020-03-16 
 
2020/10 
Finansrapport avseende mars 2020 
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FINANSRAPPORT  

2020-04-01 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 

FINANSRAPPORT avseende Mars 2020  
 

Sammanfattning 

I början av perioden togs en ny kredit på 300 mkr upp, vilket förutom en omsättning av befintlig kredit också 

täckte upp för utnyttjandet av kommunens checkkredit. Krediten togs med fast ränta och en bindningstid för 

ränta och kapital om knappt 6 år. Utlåningen till koncernföretagen har fortsatt att minska och kommunens del 

av låneskulden har varit oförändrad.  

Under perioden har utvecklingen av coronaviruset, gått från epidemi till pandemi, vilket orsakat stora sväng-

ningar på finansmarknaderna och en dramatisk utvecklingen av konjunkturen både globalt och i Sverige. 

Både korta och långa räntor har svängt fram och tillbaka under månaden och för närvarande så är de korta 

räntorna återigen passerad de långa räntorna. ingen av de ekonomiska. I dagsläget är det omöjligt att säga 

vad detta kommer att få för effekter på ekonomin i världen. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-03-31 20-02-29 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-

01-29 §9) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 600 3 450 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,46 1,47 1,51 Budget: 1,80 % Ja

Räntebindningstid (år) 3,3 3,0 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 12 17 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,9 2,6 2,8 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 13 17 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 38 39 39 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 192 3 229 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 364 370 370 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 481 227 326 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har efter den senaste upptagna krediten sjunkit och aktuell snittränta 

uppgår till 1,46% och utfall 2019 uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten 

för året. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-03-31 20-02-29 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 180 -74 254 25 155

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 192 3 229 -37 3 230 -38

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0

Summa finansiella tillgångar: 3 378 3 161 217 3 261 117

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 600 -3 450 -150 -3 450 -150

Summa finansiella skulder: -3 600 -3 450 -150 -3 450 -150

-222 -289 67 -189 -33

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2019

Tertial 2

2019

Tertial 3

2019

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

2020

helår

2020

helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 700 3 750 3 800 4 150 4 900 5 500 5 600

Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 650 3 700 3 700 3 800 4 400 5 400 5 500

Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,44 1,41 1,41 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 Prognos



  3(7) 

 

NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2019 uppgå till högst 4 018 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 2,9 år och 12,5 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,3 år och 11,7 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 20-03-31 20-02-29 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 600 3 450 150 3 450 150

3 600 3 450 150 3 450 150
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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. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-03-31 20-02-29 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-03-31 20-02-29 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 600 3 450 150 3 450 150

38% 39% -2% 39% -2%

0% 0% 0% 0% 0%

-86 -92 6 -87 0Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-03-31 20-02-29 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,5 24,7 -0,1 24,4 0,1 30 5

Uddevalla Energi AB (koncern) 540,7 563,8 -23,1 599,4 -58,6 740 199

Uddevalla Omnibus AB 55,8 62,9 -7,0 55,8 0,0 80 24

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 69,7 67,0 2,7 50,5 19,1 100 30

Uddevalla Turism AB 4,2 3,5 0,7 2,7 1,5 10 6

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 576,7 1 579,0 -2,3 1 582,2 -5,5 1 670 93

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 252,0 248,5 3,4 247,7 4,3 250 -2

Stiftelsen Ljungskilehem 59,7 59,7 0,0 60,5 -0,8 65 5

Gustafsbergsstiftelsen 5,0 4,9 0,1 4,7 0,3 6 1

Uddevalla Vatten AB 603,4 614,9 -11,4 602,1 1,3 620 17

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -0,9 -2,5 1,7 -1,8 1,0 3

exkl VVAB 3 191,8 3 228,9 -37,1 3 230,1 -38,3 3 574 379

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-03-31 20-02-29 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 7,7 21,8 -14,1 -36,0 43,7 52 60

Uddevalla Kraft AB -387,1 -391,7 4,7 -413,0 25,9 431 44

Uddevalla Energi Värme AB -27,9 -35,8 7,9 -25,6 -2,3 85 57

Uddevalla Energi Elnät AB -133,5 -158,0 24,6 -124,8 -8,7 172 39

Summa koncern Energi -540,7 -563,8 23,1 -599,4 58,6 740 199

Uddevalla Hamnterminal AB -72,2 -68,3 -3,9 -51,5 -20,7 100 28

Sw anFalk Shipping AB 2,6 1,3 1,2 1,0 1,5 - -

Summa koncern Hamn -69,7 -67,0 -2,7 -50,5 -19,1 100 28

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 371,9 -1 371,7 -0,2 -1 370,4 -1,5 1 450 78

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -205,1 -207,8 2,7 -212,4 7,3 220 15

Uddevallahem Bastionen AB 0,3 0,4 -0,2 0,5 -0,3 0 0

Summa koncern UaHem -1 576,7 -1 579,0 2,3 -1 582,2 5,5 1 670 93

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -182,3 -179,0 -3,3 -178,3 -3,9 180 -2 

Lostif Fastighets AB -69,7 -69,6 -0,1 -69,3 -0,4 70 0

Summa koncern HSB -252,0 -248,5 -3,4 -247,7 -4,3 250 -2 
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 20-03-31 20-02-29 20201 beviljad  borgen

Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 274,0 279,7 371,5 97,4

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

357,9 363,5 455,3 97,4
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 20-03-31 20-02-29 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,9 0,9 0,7 0,2

6,3 6,3 6,3 0,0

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 20-03-31 20-02-29 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 180,5 0,6 179,9

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 -74,0 74,0

480,5 226,5 254,0 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 20-03-31 20-02-29 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 -74,0 74,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -74,0 74,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 
Avvikelse från beslutade ramar 
och limiter 

Åtgärd Datum 
åtgärdat 

December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå.  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7. Operativ risklogg 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 
åtgär-
dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

Intern kontroll Notering Åt-
gärds-
behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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